
KOLEKCIA  APRÍL - MÁJ 2021SPRCHOVACIE KÚTY A VIAC

nové nápady pre 

vašu kúpelňu



Starostlivý výber materiálov a ich spracovanie nám 
umožňuje vyrobiť perfektný produkt.

Do hliníkových profilov osádzame bezpečnostné kalené sklo alebo plastovú výplň - krilex, pričom typy výplní jednotlivých 
modelov sa nedajú dodatočne obmieňať.
Pri výrobe sprchovacích kútov používame výlučne oceľové skrutky a špeciálne silikónové tesnenia, keďže je našou prioritou 
ponúkať Vám výrobky najvyššej kvality a spoľahlivej funkčnosti. Dvere sprchovacích kútov majú dvojaký otvárací mechani-
zmus, a to buď posuvy pomocou dvojitých, či trojitých koliesok s ložiskami alebo otváranie na pánty. Atraktívne je použitie 
masívnych posuvných koliesok u série TEKNO, kde tieto sú priamo viditeľné, kĺžu sa po kovovej nosnej tyči a plnia nielen 
funkčnú ale aj nemenej podstatnú estetickú funkciu.
Takmer všetky modely sprchovacích kútov a sprchových čelných stien ponúkame s magnetickým uzatváraním.

antiplaková ochrana skla TEKNO.CAL
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komfortná výška 
200 cm

magnetické
uzatváranie

kalené sklo 
hrúbka 8 mm

farba hliníkových 
a kovových častí

roztiahnutie 
profilov 20mm



1500 x 800 x 600

ARIZONA

1700 x 800 x 665

NEVADA
1700 x 795 x 610

ATLANTIC

1700 x 790 x 750

1700 x 800 x 600

1500 x 800 x 600

DAKOTA
1700 x 800 x 600

Vane z akrylátu sú ľahké, ale pevné, plne prefarbené v celej hrúbke. Povrch 
je lesklý, stálofarebný, neporézny, má vysokú povrchovú pevnosť, chemickú 
odolnosť a je príjemný na dotyk. Pýšia sa bohatým vnútorným priestorom a 
dodajú originálny jedinečný vzhľad každej kúpeľni.

SAMONOSNÉ
AKRYLÁTOVÉ
VANE

1660,- €
1499,- €

1513,- €

1677,- €

1539- €

1640,- €1498- €

FLORIDA



1800 x 820 x 800

BEVERLY
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1700 x 780 x 600 1700 x 780 x 600

MIAMI KANSAS

1700 x 800 x 600

ORLANDO
1700 x 850 x 850

LAS VEGAS
1500 x 800 x 580

1500 x 750 x 580

FRISCO

1588- € 1588,- 

1694,- €1433,- €

1497- €
1686,- €1688,- €
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1700 x 800 x 600

ATLANTA

1700 x 900 x 600

PHOENIX

1700 x 800 x 760

HOLLYWOOD

1800 x 900 x 600

1700 x 800 x 6001700 x 800 x 600

DENVER

BOSTONLAREDO
1500 x 800 x 600 1494,- €

1686,- €

1643,- €

1549,- €

1395,- €

1623,- €

1649,- €



OKLAHOMA
1700 x 800 x 580

BALTIMORA

COLORADO

1500 x 750 x 580

1700 x 750 x 580

PHILADELPHIA
1700 x 800 x 580

MEMPHIS
1500 x 800 x 580

1750 x 850 x 580
1550 x 1000 x 580

1800 x 900 x 580
1500 x 750 x 580

1698,- €

1697,- €

   1496,- €

1642- €

1498,- €

1667,- €

1498,- €

1600 x 810 x 590

DAYTONA
1593,- €1686,- €

   1531,- €



1720 x 995 x 535

HILLARY
1700 x 740 x 565

AMY

1900 x 1093 x 550

DIANA

Vane z tvrdeného liateho kameňa sú výsledkom snahy o vyprodukovanie 
ešte účelnejšieho a trvácnejšieho materiálu akým je liaty mramor. Pri 
vyhotovení z liateho mramoru, je povrch výrobku ošetrený dodatočnou 
povrchovou úpravou, pričom pri materiáli z tvrdeného kameňa sa jedná o 
homogénnu štruktúru bez ďalších povrchových úprav. Samotný materiál 
je ten istý na povrchu, ako aj v celom jeho masíve.

SAMONOSNÉ VANE
Z TVRDENÉHO
LIATEHO KAMENA
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1710 x 795 x 540

1700 x 760 x 500

1977,- €

2924,- €

2908,- €

1967,- €

1893,- €

JULIA

NICOLE



1790 x 755 x 565

JENNIFER

SHARON

1700 x 740 x 550

KIM

1700 x 795 x 510

1695 x 805 x 560

CINDY
1500 x 750 x 560
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2488,- 2595,- €

2342,- €

2572,- € 1800 x 880 x 535 2457,- €

1800 x 850 x 520

NANCY
2397,- € 2093,- €

LINDA



SPRCHOVACIE 
KÚTY
Inšpiratívne dizajnové série sprchových kútov a dverí, ktoré vás okúzlia svojou výnimočnou kvalitou a 
nadčasovým tvarom. Sú vhodné nielen do veľkých priestorov v dome, ale i pre menšie bytové kúpeľne. 
Pri jeho výbere treba brať do úvahy priestor do ktorého plánujete sprchový kút, či dvere osadiť. Dvere a 
sprchovacie kúty sú vyrábané z kaleného skla v hrúbke 6 a 8 mm.



Výška: 200 cm 
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm

Farba hliníkových a kovových častí: Čierna matná

JAGUAR

od 87,5 do 121 cm

sprchovacie kúty série

100 x 80

90 x 90

90 x 90
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JAGUAR A4

JAGUAR A3

JAGUAR R14 JAGUAR B5

100 x 80, 120 x 80, 120 x 90JAGUAR R13, R23, R33

80, 90, 100 | kombinácia s B5JAGUAR F1

Séria otváracích sprchovacích kútov 
s profilmi a doplnkami v matnej 

čiernej farbe, ponúka viacero modelov 
sprchovacích kútov a sprchových dverí 

so širokou rozmerovou paletou.
Dokonalú stabilitu masívnych sklenených 

plôch dodatočne podporuje nenápadný 
horný stabilizačný rám.

ANTIPLAKOVÁ 
OCHRANA SKLA TEKNO.CAL



TEKNOSOFT  B2

Zásuvné sprchové dvere s brzdiacim 
systémom SOFT-Close upútajú najmä 
náročnejších zákazníkov svojim nápaditým
a netradičným dizajnom posuvných 
koliesok umiestnených na hornej hrane 
vrchnej hranatej konzoly.

Výška: 200 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm 
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

TEKNOSOFT
sprchovacie kúty série

od 107 do 161 cm

TEKNOSOFT  F1 TEKNOSOFT  F1 + B270, 80, 90, 95, 100|  kombinácia iba s  B2 kombinácia   
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ANTIPLAKOVÁ 
OCHRANA SKLA

BRZDIACI  SYSTÉM
OTVORENIE / ZATVORENIE
DVERÍ DVERÍ

TEKNO.CAL

SOFT-CLOSE



sprchovacie kúty série

Hi-Tech séria pre moderné priestory.
Sprchové kúty so zásuvnými dverami.

Pohyb kolies po hranatej kovovej konzole.

Výška: 195 alebo 210 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

TEKNO

od 166 do 174 cm - výška 210 cm

90 x 90 - výška 195 alebo 200 cm 90 x 90 100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

140 x 80, 140 x 90, 160 x 90 120 x 80, 120 x 90 od 111 do 180 cm od 68 do 90 cm

pevná stena - výška 195 cm

TEKNO F1
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kombinácia   



Plochy kaleného skla s antiplakovou 
povrchovou úpravou proti usádzaniu 
vodného kameňa TEKNO.CAL v kombinácií 
s chrómovými časťami pántov.

Výška: 195 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

PARTY
sprchovacie kúty série

ANTIPLAKOVÁ 
OCHRANA SKLA TEKNO.CAL
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90 x 9090 x 9090 x 90

90 x 90 90 x 90 90 x 90

100 x 80, 120 x 80, 120 x 90



sprchovacie kúty série

Plochy kaleného skla s antiplakovou 
povrchovou úpravou proti usádzaniu 

vodného kameňa TEKNO.CAL v kombinácií 
s chrómovými časťami pántov.

Výška: 195 cm 
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

PARTY
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od 58 do 101 cm

od 98 do 152 cm od 78 do 122 cm

100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

100 x 80, 120 x 80, 120 x 90
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Luxusná séria s masívnym
prevedením konštrukčných častí.
Fascinujúca kombinácia materiálov:
hliník, sklo a kov.

Výška: 200 cm 
Kalené sklo - hrúbka: 8 mm
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

CRYSTAL
sprchovacie kúty série

140 x 80, 140 x 90, 160 x 90

90 x 90 90 x 90 100 x 80, 120 x 80

90 x 90 90 x 90 120 x 90
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VIP2000 A3

VIP2000 S7

VIP2000 A4

sprchovacie kúty série

Séria trendových sprchovacích kútov 
s hranatými detailami chrómových profilov, 

konzol, pántov a madiel.

Výška: 200 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

VIP2000

120 x 80 100 x 80

90 x 9090 x 90

90 x 90

VIP2000 R23 VIP2000 R13VIP2000 R33 120 x 90



SMART S5

sprchovacie kúty série

Séria trendových sprchovacích kútov 
s hranatými detailami chrómových profilov, 
konzol, pántov a madiel.

Výška: 195 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

SMART

90 x 90 90 x 90

90 x 90

SMART A3 SMART A4

SMART R13, R23, R33 100 x 80, 120 x 80, 120 x 90
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SMART S7 90 x 90



Ušľachtilá forma exkluzívneho
sprchovacieho kútu.

Inovatívne riešenie uzatvárania
dverí s brzdiacim mechanizmom.

Pohyb dvojitých koliesok
po vrchnej vodorovnej konzole.

Výška: 200 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

NOBEL
sprchovacie kúty série

100 x 80

120 x 80, 120 x 90

od 107 do 181 cm140 x 80,  140 x 90
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ANTIPLAKOVÁ 
OCHRANA SKLA TEKNO.CAL

SOFT-CLOSEBRZDIACI  SYSTÉM
OTVORENIE / ZATVORENIE
DVERÍ DVERÍ



BETTER A4

BETTER R33, R43, R53

BETTER R13, R17, R23, R27

Masívne madlá.
Jednoduché pánty 
s nadvihovacím mechanizmom.
Odtokový kanálik 
v spodnej časti dverí.

Výška: 195 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

BETTER
sprchovacie kúty série

90 x 90

90 x 90 90 x 90 90 x 90

90 x 90 od 76 do 120 cm100 x 80, 100 x 70, 120 x 80, 120 x 70   

120 x 90, 140 x 80, 140 x 90   

20



sprchovacie kúty série

Čistá elegancia, jednoduchosť 
a široký výber modelov.

Otváracie dvere na pevných pántoch.

Výška: 195 cm
Kalené sklo, hrúbka: 6 alebo 8 mm  

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

EXTRA

100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

90 x 90

90 x 9090 x 9090 x 90

90 x 9090 x 90
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ZEUS R23, R33

Jednoduchý a štýlový systém 
posúvania dverí po vrchnom vodiacom 
ráme pomocou dvojitých koliesok. 

Výška: 195 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm 
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

ZEUS
sprchovacie kúty série

90 x 90 90 x 90, 100 x 80

120 x 80, 120 x 90   

ZEUS S4 ZEUS  A4, R14

ZEUS B2 od  117 do 151 cm ZEUS F1 70, 80, 90
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Variabilný systém sklenených blokov.
Množstvo kombinácií podľa

vašich predstáv.
Tri typy platní skla uchytených 

konzolami guľatého
alebo hranatého tvaru.

Výška: 200 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

OASIS
sprchovacie kúty série

80 , 90, 100, 120, 140

80 , 90, 100, 120, 140 25 cm - PEVNÉ SKLO 30 cm - POHYBLIVÉ SKLOOASIS F2X
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OASIS  PRÍSLUŠENSTVO Rohový profil a rozperné tyčky

KOMBINÁCIE SYSTÉMU OASIS príklady možností ako kombinovať a spájať pevné sklá F1, F2 (alebo F2X), F3

Kombinovaním modulov OASIS sa vytvárajú otvorené priestory s rozmanitou formou podľa nastavenia. 
Možnosť variácií ako nastaviť systém je oveľa širší ako demonštruje tabuľka týchto základných možností. 
Cena sa určuje spočítaním nakombinovaných častí podľa tabuliek.

OASIS F1
rozmer: 80, 90, 100, 120, 140 cm

obsahuje: 1 x bočný profil, 1 x vertikálna lišta, 1 x podlahová lišta

OASIS F2
rozmer: 25 cm

obsahuje: 1 x vertikálna lišta, 1 x podlahová lišta

OASIS F3
rozmer: 80, 90, 100, 120, 140 cm

obsahuje: 1 x podlahová lišta

T2 - rozperná tyčka rovná hranatá

RP - rohový profil

T1 73 - rozperná tyčka rohová okrúhla

T1 - rozperná tyčka rovná okrúhla

T4 - rozperná tyčka rovná hranatá

typ
farba 
rámu

rozmer
[cm]

roztiahnutie
[cm]

výška
[cm]

RP rohový profil CH 2 200

T1 rozp. tyčka rohová okrúhla CH 73 73-74

T1 rozp. tyčka rovná okrúhla CH 76 75-76

T1 rozp. tyčka rovná okrúhla CH 83 82-83

T1 rozp. tyčka rovná okrúhla CH 91 90-91

T2 rozp. tyčka rovná hranatá CH 80 79,5-80,5

T2 rozp. tyčka rovná hranatá CH 90 89,5-90,5

T2 rozp. tyčka rovná hranatá CH 100 99,5-100,5

T2 rozp. tyčka rovná hranatá CH 120 119,5-120,5

T4 rozp. tyčka rovná hranatá CH 80 79,5-80,5

T4 rozp. tyčka rovná hranatá CH 90 89,5-90,5

T4 rozp. tyčka rovná hranatá CH 100 99,5-100,5

T4 rozp. tyčka rovná hranatá CH 120 119,5-120,5

T4 rozp. tyčka rovná hranatá CH 140 139,5-140,5

OASIS
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Elegantný čierny walk-in systém, 
v rôznych rozmeroch, 

s čiernou hranatou konzolou.

Výška: 200 cm
Kalené sklo, hrúbka: 8 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: 
Matná čierna

OASIS 
BLACK

sprchovacie kúty série

OASIS BLACK F1 80, 90, 100, 120, 140 

OASIS BLACK F1 80, 90, 100, 120, 140 
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sprchovacie kúty série

Výška: 200 cm
Kalené sklo hrúbka: 6 mm 
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

WELLNESS

od  107 do 161 cmWELLNESS B2

WELLNESS K2 WELLNESS KV2

WELLNESS F1 kombináciaWELLNESS F1+B2

od  97,5 do 140 cm od  117,5 do 120 cm - výška 140 cm

Séria posuvných dverí a zásten sa vyznačuje 
najmä svojou kombinačnou variabilitou. 
Obľúbený walk-in systém, avšak s inovatívnou 
možnosťou posuvnej časti s brzdiacim systé-
mom SOFT-Close. Sklenené výplne
sú nielen z číreho skla, ale aj v atraktívnom 
zrkadlovom prevedení.

ANTIPLAKOVÁ 
OCHRANA SKLA TEKNO.CAL

SOFT-CLOSE

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100  |  kombinácia  iba s B2 
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BRZDIACI  SYSTÉM
OTVORENIE / ZATVORENIE
DVERÍ DVERÍ



WELLNESS 
BLACK

sprchovacie kúty série

WELLNESS BLACK B2 od 107 do 161 cm

WELLNESS BLACK F1 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100  |  kombinácia s B2 

Výška: 200 cm
Kalené sklo hrúbka: 6 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: Matná čierna

Séria posuvných dverí sa vyznačuje najmä 
svojou kombinačnou variabilitou s pevnou 

stenou. Zásuvné sprchové dvere, v preve-
dení v matnej čiernej farbe, s inovatívnou 

možnosťou posuvnej časti s brzdiacim 
systémom SOFT-Close. 

ANTIPLAKOVÁ 
OCHRANA SKLA TEKNO.CAL

WELLNESS BLACK F1+B2
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SOFT-CLOSEBRZDIACI  SYSTÉM
OTVORENIE / ZATVORENIE
DVERÍ DVERÍ

kombinácia



Plochy kaleného skla v kombinácií 
s hliníkom a kovom.
Pánty dômyselne ukryté 
v chrómovom profile.

Výška: 195 cm
Výška stien nad vaňu 140 cm
Kalené sklo, hrúbka: 6 mm

Farba hliníkových a kovových častí: 
Chróm alebo Biela

GLASS
sprchovacie kúty série
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100 x 80, 120 x 80, 120 x 90 100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

90 x 90, 80 x 80 90 x 90 90 x 90 90 x 90

90 x 90 90 x 90 od 56 do 100 cm



sprchovacie kúty série

GLASS
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od 67 do 101 cm od 100,5 do 130 cm od 87 do 121 cm

šírka: 120  výška: 140šírka: 100  výška: 140šírka: 80  výška: 140

100 x 80, 120 x 80, 120 x 90100 x 80

Plochy kaleného skla v kombinácií 
s hliníkom a kovom.

Pánty dômyselne ukryté 
v chrómovom profile.

Výška: 195 cm
Výška stien nad vaňu 140 cm

Kalené sklo, hrúbka: 6 mm

Farba hliníkových a kovových častí: 
Chróm alebo Biela

od 97 do 141 cmGLASS B7



hrúbka skla: 8 mm

DYNAMIC R23, R33

do kombinácie s modelmi 
S4, A4, R4, R14, R23, B2

sprchovacie kúty série

Charakteristická kvalitným celorámovým 
prevedením s použitím novej povrchovej 
úpravy - Chróm Satin.
Bezbariérový vstup s vynechaním spodnej časti 
rámu u niektorých modelov.

Výška: 195 cm
Kalené sklo, hrúbka: 6 mm 
Farba hliníkových a kovových častí: 
Chróm Satin

DYNAMIC

120 x 80, 120 x 90

90 x 72,  100 x 8090 x 9080 x 80, 90 x 90, 100 x10080 x 80, 90 x 90

120 x 9080,  90,  100

70,  80,  90 v kombinácií s B6

od 112 do 181 cm

70,  80,  90

od 77 do 111 cmDYNAMIC B8



Celorámové prevedenie 
sprchovacích kútov.

Kvalitný systém posúvania dverí 
pomocou dvojitých koliesok.

Odklápací mechanizmus
pre pohodlnú údržbu.

Výška: 185 cm 
Kalené sklo, hrúbka: 6 - 8 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: 
Chróm alebo Biela

MASTER
sprchovacie kúty série

90 x 90

90 x 90, 80 x 80

90 x 90, 80 x 80

70 - 80 - 90 - 100 90 x 90, 80 x 80 120 x 80, 120 x 90 120 x 80, 120 x 90

od 76 do 100 cm

70 - 80 - 90 - 100

od 96,5 do 120,5 cmod 76 do 100 cm od 116 do 140 cm

90 x 72, 100 x 80

matné sklo: 6 mm
číre sklo: 8 mm



sprchovacie kúty série

Ekonomická voľba s vysokou kvalitou.
Systém posúvania dverí s dvojitými 
kolieskami a tiež možnosťou vyklápania
spodnej časti pre údržbu.

Výška: 195 cm
Kalené sklo hrúbka: 6 mm 
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

HOLIDAY

90 x 90, 80 x 80

90 x 90, 80 x 80 90 x 70 100 x 80,  120 x 80

120 x 90120 x 80
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FAMILY A4

FAMILY R23, R33

Ekonomická voľba.
Jednoduché celorámové prevedenie 

sprchovacích kútov.

Výška: 190 cm
Kalené sklo, hrúbka: 6 mm 

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

FAMILY
sprchovacie kúty série

90 x 90, 80 x 80

90 x 90,  80 x 80 od 74 do 104 cm

90 x 70, 100 x 80

od 67 do 101 cm

120 x 80, 120 x 90   

FAMILY S4 FAMILY B02 FAMILY B5

FAMILY R4, R14 FAMILY L1 šírka: 80  výška: 140
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od 68 do 90 cmFAMILY F02

FAMILY B2 od  113 do 141 cm
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Čelné dvere, pevné panely,
panely nad vaňu
alebo sprchové kabíny.
Plynulé posúvanie panelov
pomocou špeciálnych komponentov.
Royal - ekonomické riešenie.

Výška: 185 cm
Výška stien nad vaňu: 140 cm
Kalené sklo, hrúbka: 4 mm
Krilex, hrúbka: 2,2 mm
Farba hliníkových a kovových častí: Biela

ROYAL
sprchovacie kúty série

90 x 90,  80 x 80

od 95 do 130 cm od 70 do 140 cm 70, 80, 90

90 x 90, 80 x 8090 x 90, 80 x 8090 x 90, 80 x 80
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sprchovacie kúty série

Ekonomické
a vysoko kvalitné riešenie

sprchovacieho kútu,
či steny nad vaňu.

Výška: 185 cm
Výška steny nad vaňu: 140 cm

Kalené sklo, hrúbka: 4 mm
Krilex, hrúbka: 2,2 mm

Farba hliníkových a kovových častí: Biela

 LUX

od 155 do 180 cm šírka: 140   výška: 140 od 56 do 91 cm

šírka: 114 výška: 140šírka: 96   výška: 140šírka: 70   výška: 140od 151 do 180 cm

od 67,5 do 80 cm

od 151 do 180 cm

/ od 66 do 75cm

od 151 do 180 cm

od 56 do 91 cm



sanitárna keramika

Funkcia úpravy proti vodnému kameňu spočíva v pod-
state v tom, aby sklo sprchovacej kabíny zostalo hydro-
fóbne, nevytváral sa na ňom vodný kameň a bolo anti-
bakteriálne. 

TEKNO.CAL
Táto úprava je voľným okom neviditeľná, má optimálnu trvanlivosť a 
aplikuje sa s veľkou ľahkosťou na sklá nielen nových sprchovacích kút-
ov, ale aj už namontovaných (po predchádzajúcej aplikácii prípravku 
Remove.Gel). Je to výborný nástroj na dlhodobú ochranu priehľad-
nosti skla a uľahčuje práce pri čistení a údržbe. Povrch skla je vlastne 
extrémne porózny, čo voľným okom nie je viditeľné. Tento faktor spô-
sobuje, že bez špecifickej úpravy stráca rýchlo svoju priehľadnosť a 
lesk a z toho pramenia rôzne problémy pri údržbe. 

Úprava založená na nanotechnológii TEKNO.CAL sa zrodila zo skúse-
ností výrobcu, ktorý pracuje desaťročia v odvetví skla a keramiky. 
Chemickou reakciou v kombinácii s kremenitou hlinkou, ktorá sa na-
chádza tak v skle ako aj v keramickej glazúre, sa úprava viaže na ošet-
rovaný povrch, pričom sa s ním úplne spojí. Takto sa zvýšia hydrofób-
ne vlastnosti povrchu, znížia sa na minimum možné body priľnavosti 
špiny a nánosov vápenca a sodíka. Výsledkom je mimoriadne hladký a 
uzavretý povrch s následnou odolnosťou voči vode s antibakteriálnym 
účinkom. Úprava Tekno.Cal sa môže aplikovať na sprchovacie boxy, zr-
kadlá, sklenené a keramické umývadlá, keramickú sanitu a obklady.

Úprava proti vodnému kameňu TEKNO.CAL :
1) pomáha ľahšiemu stekaniu vody, pričom zanecháva len veľmi malé 
množstvo kvapiek na skle;

2) pomáha pri čistení skiel, prípadne pôsobí tak, že nános vodného 
kameňa, ktorý môže zostať v minimálnych množstvách na skle po za-
schnutí, sa oveľa ľahšie odstráni;

3) pomáha udržiavať sprchovací box hygienicky čistý pomocou anti-
bakteriálneho účinku, ktorý zostáva aktívny na povrchu skla.

Chceme, aby nevznikali nedorozumenia. Neočakávajte, že po ospr-
chovaní zostanú sklá dokonale úplne suché a čisté. Uvedené sa nikdy 
nestane. Doteraz nebolo vyrobené žiadne sklo pre sprchovacie kúty, 
ktoré by zostalo suché, čisté a lesknúce sa po tom, čo bolo navlhčené 
po použití. Je len upravované špecifickými výrobkami, ktorých účinok 
sa používaním stráca.

Je ťažšie odstrániť nános vodného kameňa zo skla, ktoré nie je upra-
vené, mimoriadne ľahšie sa odstráni zo skla upraveného výrobkom 
proti vodnému kameňu.

Toto je ten skutočný rozdiel. Preto sa po osprchovaní odporúča použiť 
navlhčenú handričku na odstránenie veľmi malého množstva kvapiek, 
ktoré zostali na sklách. Ak sa tento úkon nevykoná po skončení kaž-
dého sprchovania, odporúčame Vám aspoň jedenkrát za týždeň pou-
tierať sklá vlhkou handričkou, aby sa ľahko odstránili fľakaté nánosy 
vodného  kameňa. Stačí veľmi málo času a znovu máte lesknúce sa 
sklá. Odporúčame vám originálny výrobok proti vodnému kameňu, 
ktorý používajú najvýznamnejší výrobcovia sprchovacích kútov. Je 
odskúšaný na európskej úrovni viac ako 12 rokov.

REMOVE.GEL
Dnes je možné aplikovať úpravu proti vodnému kameňu Tekno.Cal aj 
na už namontovaných sprchovacích kabínach, na sklách, na ktorých 
sú evidentné fľaky od usadeného vodného kameňa. Pred nanesením 
výrobku Tekno.Cal je potrebné použiť silný čistiaci výrobok na sklo. 

REMOVE.GEL je nevyhnutný na dokonalé odstránenie nánosu vodné-
ho kameňa a iných redúzií, ktoré zostali na sklenenom povrchu. Po 
použití výrobku Remove.Gel na  čistenie skiel je možné naniesť úpravu 
proti vodnému kameňu Tekno.Cal a sprchovací kút bude ako nový.

Pozor: Pri použití prípravku proti vodnému kameňu Tekno.Cal na sklá, 
na ktorých sú ešte stopy od vodného kameňa, je účinok tejto úpravy 
neúčelný. Výrobky na odstránenie vodného kameňa a na udržiavanie 
rýchlejšieho stekania kvapiek po skle, sú určené iba pre sklá, v žiad-
nom prípade nie pre profily, pánty a kľučky.

Agresívne čistiace prostriedky

V zásade platí – žiadne agresívne čistiace prostriedky. Treba siahnuť 
skôr po bežných čistiacich prípravkoch na báze octu, napríklad osved-
čený čistiaci prípravok FROSCH, ktorý je bežne dostupný v sieti obcho-
dov. Je to prípravok určený špeciálne na čistenie celej kúpeľne, ktorý 
stačí naniesť na kúsok textílie – najlepšie na modrú švédsku utierku a 
rozotrieť prostriedok po skle. Prípravok je nutné nechať pôsobiť cca 
3 minúty a potom čistené plochy opláchnuť iba teplou vodou. Ak je 
niekto pedantnejší, môže ešte sklá preleštiť švédskou utierkou. Pri 
pravidelnom používaní sprchovacieho kútu sa v praxi osvedčilo pou-
žívanie klasickej plastovej stierky, ktorú si zavesíte buď priamo na sklo 
alebo na stenu sprchovacieho kútu. Po osprchovaní sa, stačí sklenené 
plochy zotrieť touto stierkou, a tak minimalizovať nános vodného ka-
meňa ktorý vzniká po zaschnutí kvapiek.

TEKNO.CAL 125 ml. cena € s DPH: 33,20
REMOVE.GEL 125 ml. cena € s DPH: 22,40

Životnosť výrobku ovplyvňuje jeho údržba.

Starostlivosť o sprchovací kút



Sklo alebo plast, otázka, ktorou sa zaoberá každý 
pri výbere sprchovacieho kútu. Kedysi sa pri výrobe 
jednotlivých modelov používala iba plastová výplň. 
Postupom času sa však plast dostal do úzadia a sklo 
vo výbere vedie. Je to aj vďaka vlastnostiam, ktoré 
má – pre jeho ľahšiu údržbu, dlhšiu životnosť, väčšiu 
hrúbku, pevnosť a odolnosť a v neposlednom rade 
aj dizajnový efekt, dávajú zákazníci prednosť sklu 
pred plastovou výplňou. Ak však pri výbere rozho-
duje cena, plast v tomto nemá konkurenciu.

sklo alebo plast?

krilex plast VODA (17)

kalené sklo GRAPÉ (60)

kalené sklo MATNÉ (61)

kalené sklo ČÍRE (62)

kalené sklo FROST (63)

37

kalené sklo MIRROR (65)



funkcia
dizajn
kvalita
Sprchové vaničky sú neoddeliteľnou súčasťou kaž-
dého sprchového kútu. Napriek rôznym trendom 
zostávajú najdokonalejším systémom pre 
zabezpečenie pohodlia a praktickosti. Naša ponu-
ka je orientovaná na kvalitu, ktorá zabezpečí 
spokojnosť dlhoročného používania. 
Materiály ako liaty mramor, tvrdený polymér, 
nevynímajúc ani ekonomické možnosti akrylátu.

sprchové vaničky

bent
nízka vanička z liateho mramoru

fusion
nízka vanička z liateho mramoru

smc
nízka vanička z tvrdeného polyméru

smc maxi
nízka vanička z tvrdeného polyméru

top
nízka vanička z liateho mramoru

hard
nízka vanička z liateho mramoru

smc glossy
nízka vanička z tvrdeného polyméru

smc rock
nízka vanička z tvrdeného polyméru

level
nízka vanička z liateho mramoru

Nízke vaničky z liateho mramoru
Výška vaničky je 4 cm.

LEVEL

LEVELLEVEL

štvorcová 90 x 90

obdĺžniková 120 x 90obdĺžniková 120 x 80
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Nízke vaničky z liateho mramoru
so štruktúrou povrchu surového kameňa
Výška vaničky je 2,5 cm.

šedá, biela, krémová obdĺžniková 
100 x 70,  100 x 80,  120 x 70,  120 x 80,  120 x 90,  140 x 80,  140 x 90,  160 x 90krémová štvorcová 90 x 90

šedá, biela, krémová oblúková 90 x 90

hard

hard hard

oblúková 80 x 80, 90 x 90

obdĺžniková 100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

Nízke vaničky z liateho mramoru
Výška vaničky je 3 cm.

štvorcová 80 x 80, 90 x 90



40

Nízke vaničky z liateho mramoru
s protišmykovou štruktúrou povrchu

Výška vaničky je 3 cm.

BENT

fusion

štvorcová 80 x 80, 90 x 90

štvorcová  90 x 90

BENT

fusion

oblúková  80 x 80,  90 x 90

oblúková  90 x 90

BENT

fusion

obdĺžniková  100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

obdĺžniková 100 x 80, 120 x 80, 120 x 90

Nízke vaničky z liateho mramoru
Výška vaničky je 3 cm.
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Sprchové vaničky 
z tvrdeného polyméru
Výška vaničky je 3,5 cm.

SMC

SMC

SMC SMC

SMC

oblúková 80 x 80, 90 x 90

štvorcová  90 x 70, 100 x 70 štvorcová 90 x 70, 100 x 70

obdĺžniková 100 x 80 obdĺžniková
120 x 70, 120 x 80,  120 x 90, 140 x 80, 140 x 90, 160 x 90, 170 x 76, 170 x 90

štvorcová  80 x 80, 90 x 90

Sprchové vaničky  z  tvrdeného polyméru
Výška vaničky je 14 cm.

SMC MAXI SMC MAXIoblúková 80 x 80, 90 x 90
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Výška vaničky je 2,6 cm.

Sprchové vaničky 
z tvrdeného polyméru

s textúrovaným povrchom

SMC ROCK oblúková 90 x 90, rádius: 55 cm

SMC ROCK SMC ROCK obdĺžniková 120 x 70, 120 x 80, 120 x 90

Výška vaničky je 2,7 cm.

Sprchové vaničky 
z tvrdeného polyméru 

s lesklým povrchom

SMC GLOSSY oblúková 90 x 90

SMC GLOSSY štvorcová 80 x 80, 90 x 90 SMC GLOSSY obĺžniková 90 x 70, 100 x 70, 100 x 80, 120 x 70, 120 x 80, 120 x 90



43

konzola pre uterák Ľ, P konzola skrytá Ľ, P
veĺkosť :  30 cm, 40 cm, 49 cm veĺkosť :  28 cm, 38 cm, 48 cm

trend
dizajn
kvalita
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Laminované drevotrieskové dosky sú základným 
materiálom v nábytkárskom priemysle 
a interiérovom dizajne. 

Ich základ tvorí drevotriesková doska, 
ktorá je pokrytá dekoratívnym papierom im-
pregnovaným melamínovou živicou. 
Sú najrozšírenejším materiálom pre moderný 
nábytok a sú k dispozícii v rôznych povrchových 
úpravách, vrátane lesklej, matnej, mierne štruktu-
rovanej a s nádhernými štruktúrami dreva.
Laminované drevotrieskové dosky sú odolné proti 
vlhku.

Drevenné dosky  a biela matná



KERAMICKÉ UMÝVADLÁ
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ALFA

BLUE 50 BLUE 60 COUPLE

ALFA 3

BALA BIBI

ARMONYALFA MAX

ATOS

ALFA 2

BILLY

130,- €   114,- €   

AURUS 165,- €   142,- €   

129,- €   

152,- €   

128,- €   

119,- €   128,- €   

152,- €   

129,- €   

268,- €   

172,- €   



4545

DUKE

ELIAELEMENT 65 ELEMENT 75

ELEMENT 45 ELEMENT 55

DORA   P-Ľ

DENIS DENIS M.

DESSIRE

DEO

EDEN

175,- €   

168,- €   

138,- €   

190,- €   

96,- €   

136,- €   

235,- €   

108,- €   

158,- €   

157- €   

194,- €   79,- €   
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GLOBE GOGENTRY1  P-Ľ

FOXFOREST

ELTON 1 ELTON 2 ELVIS

ELVIS 2 ERA FLAMIN

KERAMICKÉ UMÝVADLÁ

GLORY

246,- €   

147,- €   

151,- €   

152,- €   

105,- €   

189,- €   119,- €   

129,- €   

120,- €   

169,- €   

155,- €   

157,- €   



LEON

HAVANA

KARMA

GOOT GRACE GRACE 2

GRACE 3 HAPPY

KENZO KERR

LANG2 LAURA  P-Ľ
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99,- €   

128,- €   

156,- €   

76,- €   

154,- €   

137,- €   

89,- €   

139,- €   

132,- €   

149,- €   

134,- €   

112,- €   



KERAMICKÉ UMÝVADLÁ
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NANCY

MALAGA

MILAO MIN3

MARS

MAYA

LOREN 2LOREN 1LILY

NEXT 45 NEXT 55

LOVE

103,- €   

146,- €   

146,- €   

162,- €   

160,- €   

165,- €   

162,- €   

124,- €   

142,- €   

149,- €   

152,- €   

149,- €   
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NORMA O1 O6

O8

ORKIDEA

OLIVER

ORWELL OTTO M.

ORION

NEXT 65 NEXT 75

131,- €   

194,- €   

131,- €   

134,- €   

123,- €   

127,- €   

174,- €   

168,- €   

148,- €   

138,- €   

219,- €   



KERAMICKÉ UMÝVADLÁ
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RYTHMUS

PRINCE REX RING

ROYAL3

PREMIUMPISSARO1 POLIS

ROLLING

OVAL1 OVAL2 PANDORA

122,- €   

145,- €   

143,- €   

162,- €   

139,- €   

96,- €   

187,- €   

173,- €   

183,- €   

103,- €   

104,- €   

114,- €   
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SLIMSKY2 SQUARE

SUM

SILVERSHEEP SIENA

SWELL

TIME TITAN

TINY

TOTO

145,- €   

125,- €   

164,- €   

151,- €   

145- €   

172,- €   

175,- €   

131,- €   

166,- €   

112,- €   

95,- €   

163,- €   



KERAMICKÉ UMÝVADLÁ
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VOLO2

TROPYK

VERY

U2TRUST

URBAN M.

ZERO M.

VICTOR

VIOLA 1 VIOLA 2 VIOLA 3

VIVIAN

157,- €   

158,- €   

132,- €   

156,- €   

166,- €   

149,- €   

122,- €   

139,- €   

87,- €   

89,- €   

105,- €   

155,- €   



UMÝVADLÁ Z TVRDENÉHO LIATEHO KAMENA
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TULIP

QUEEN

DAISY

LOTUS

EGG

SWINGROSERAP

BOSS

PLAY

FOCUS

ABBA BLANC327,- €   

280,- €   

295,- €   

276,- €   271,- €   

299,- €   

298,- €   

367,- €   

330,- €   

378,- €   

298,- €   

319,- €   

306,- €   
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LOFT1  600

LOFT2  600

LOFT1  800

LOFT2  800 LOFT2  1200

LOFT1  1200

LOFT2+2  1200

LOFT1  700

LOFT2  700

Séria trendových  závesných skiniek pod 
umývadlo  v bielom vyhotovení  s  chrómovými 
úchytmi.  Kvalitné vyhotovenie a materiály sú zá-
rukou dlhej životnosti. Séria kúpeľňových skriniek 
LOFT1 vyniká špeciálnou povrchovu úpravou, 
ktorá odoláva vlhkosti v kúpeľni. 

Séria trendových  závesných skiniek pod 
umývadlo  v bielom vyhotovení  s  chrómovými 
úchytmi.  Kvalitné vyhotovenie a materiály sú zá-
rukou dlhej životnosti. Séria kúpeľňových skriniek 
LOFT2 vyniká špeciálnou povrchovu úpravou, 
ktorá odoláva vlhkosti v kúpeľni. 

Materiál : MDF s PVC fóliovým poťahom
Farba : Biela lesklá
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

Materiál : MDF s PVC fóliovým poťahom
Farba : Biela lesklá
Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

LOFT 1

LOFT 2

KÚPELNOVÝ NÁBYTOK
, 

KÚPELNOVÝ NÁBYTOK
, 
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ENERGY  600

ZEN 1 ZEN 2 - P, Ľ ZEN - N ZEN - T

ENERGY  700 ENERGY  800 ENERGY  900

ENERGY  1200

Séria trendových  závesných skiniek pod umývadlo  v 
bielom vyhotovení  s  chrómovými úchytmi.  Kvalitné 

vyhotovenie a materiály sú zárukou dlhej životnosti. 
Séria kúpeľňových skriniek ENERGY vyniká špeciálnou 
povrchovu úpravou, ktorá odoláva vlhkosti v kúpeľni. 

Materiál : MDF s PVC fóliovým poťahom
Farba : Biela lesklá

Farba hliníkových a kovových častí: Chróm

ENERGY

KÚPELNOVÝ NÁBYTOK
, 

KÚPELNOVÝ NÁBYTOK
, 

KERAMICKÉ 
NÁBYTKOVÉ
UMÝVADLÁ

WAWE60,70,80,90,120

CITY

SPIRIT

60,70,80,90

120



SANITÁRNA KERAMIKA - ZOSTAVY  

GO ON závesné keramické umývadlo GO ON závesné wc + bidet

ROCK závesné wc + bidet

COMING závesné wc + bidet
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ROCK závesné keramické umývadlo

COMING závesné keramické umývadlo



VANOVÉ STOJANOVÉ BATÉRIE
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BF.01 CH

BF.05 CH BF.10 CH BF.68 CH

EF.012 CH EF.034 CH EF.009 CH



oceľové - nerezové

samoa samoatahiti barbados
nerezový chrómový
výška: 161 cm
širka: 19 cm       

nerezový chrómový
výška: 161 cm   
širka: 19 cm     

nerezový chrómový
výška: 161 cm   
širka: 19 cm     

LED
svetlo
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domingo
nerezový chrómový
výška: 109 cm   
širka: 19 cm      

hawaii
matný čierny
výška: 148 cm   
širka: 19 cm      

maldive
matný čierny
výška: 161 cm   
širka: 19 cm      

bahamas bahamas
matný čierny
výška: 114  cm  
širka: 40 cm     

* Za montáž panela do rohu je príplatok 45 € (cena s DPH). Platí pre určité modely hydromasážnych panelov. (SAMOA, TAHITI, MALDIVE, HAWAII, DUBAI, DOMINGO, TOBAGO, MILO, PALMA, SUMATRA, CYPRUS)

LED
svetlo

LED
svetlo

milo
nerezový vysoký lesk
výška: 149 cm
širka: 22 cm       

nassau
nerezový chrómový
výška: 143 cm
širka: 20,2 cm       

sumatra
matný čierny
výška: 136 cm   
širka: 24,5 cm      

hliníkovéhydromasážne panely

hydromasážne panely



hliníkovéhydromasážne panely

tenerife
bielo-čierny
výška: 136  cm  
širka: 20 cm      

tobago
lesklý biely
výška: 144 cm   
širka: 20 cm      

ibiza
lesklý biely
výška: 135  cm  
širka: 20 cm      

kreta
bielo-čierny
výška: 140 cm   
širka: 19 cm       

* Za montáž panela do rohu je príplatok 45 € (cena s DPH). Platí pre určité modely hydromasážnych panelov. (SAMOA, TAHITI, MALDIVE, HAWAII, DUBAI, DOMINGO, TOBAGO, MILO, PALMA, SUMATRA, CYPRUS)

hydromasážny panel
s rozprašovacími 
tryskami 

palma
lesklý biely
výška: 133  cm  
širka: 22,5 cm      

cyprus
lesklý biely
výška: 135 cm  
širka: 20,5 cm       

madeira
lesklý biely
výška: 143 cm   
širka: 20,2 cm      

malta
lesklý biely
výška: 145  cm  
širka: 20,2 cm      

bermuda
lesklý biely
výška: 148,5 cm   
širka: 23,2 cm       

termostatická
batéria      
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Sprchový set ohrúhly
s termostatickou batériou
dĺžka: 50 cm
širka: 22 cm     
výška: 5,5 cm    

Sprchový stĺp hranatý s prepínačom
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 77 - max. 123 cm    

PG2101 PG2101 PG2101PG2101
Sprchový set hranatý 
s termostatickou batériou
dĺžka: 50 cm
širka: 20 cm     
výška: 3 cm    

Sprchová súprava 
s termostatickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 76 - max. 113,5 cm     

Sprchová súprava 
s termostatickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 76 - max. 113,5 cm     

Sprchová súprava 
s termostatickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 77 - max. 123 cm          

Sprchová súprava 
s termostatickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 77 - max. 123 cm          

Sprchový stĺp okrúhly s prepínačom
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 76,5 - max. 113,5 cm      

Sprchové sety Aquatek pozostávajú z ručnej sprchy, sprchovacej hadice, 
termostatickej batérie, hornej sprchy, prepínačom vody, bezpečnostným 
systémom proti obareniu... Sprchové sety sú pohodlné a maximálne pris-
pôsobené pre váš priestor sprchovacieho priestoru, vhodné do všetkých 
typov kúpeľní. 

Moderné sprchovacie stĺpy Aquatek s dvojcestným prepínačom vody, s kovovým 
držiakom na upevnenie na stenu, s hadicou na sprchu a mnoho iných funkcií. 
Sprchové stĺpy sú vhodné do murovaného i celoskleneného sprchovacieho kútu.

sprchové sety sprchové stĺpy

sprchové systémy

sprchové súpravy

PG - 09 PG - 09 - Black PG - 09 PG - 11 - Black



PG - 22

PG - 50 PG - 69 PG - 71

Sprchová súprava s mechanickou batériou 
a otočným ramienkom
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 76,5 - max. 114 cm  

Sprchová súprava 
s termostatickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 80 cm - max. 117 cm  

Sprchová súprava 
s termostatickou batériou
dĺžka: 25 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 78 - max. 115 cm  

Sprchová súprava 
s mechanickou batériou
dĺžka: 25 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 77 - max. 115 cm  

Sprchová súprava 
s mechanickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 76,5 - max. 114 cm       

Sprchová súprava s mechanickou batériou
a otočným ramienkom
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 75,5 - max. 122 cm  

Sprchová súprava 
s mechanickou batériou
dĺžka: 20 cm
širka: 34 cm     
výška: min. 77 - max. 123 cm          

sprchové súpravy

sprchové systémy

PG - 23 PG - 36 PG - 37
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OBJEDNÁVKY
Zákazník môže odosielať objednávky priamo do sídla spoločnosti AQUATEK alebo cez jej obchodných partnerov a zástupcov. Objednávky budú akceptované 
len vtedy, ak budú zaslané písomne, faxom alebo mailom. Telefonické objednávky sú akceptovateľné len v niektorých špecifických prípadoch, kedy je zaruče-
né alebo poistené vyzdvihnutie objednaného tovaru. Eventuálne modifikácie objednávky zaslanej do spoločnosti AQUATEK budú akceptované do 48 hodín 
od prijatia tejto objednávky.

DODACIA LEHOTA
Plynutie dodacej lehoty začína dňom prevzatia objednávky. Spoločnosť AQUATEK sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 15 dní od prevzatia objednávky. 
Termín dodania je približný, nie je však záväzný. Dni počítajúce sa do termínu dodania sú pracovné. Výnimkou sú tie dni (napr. stávka, štátny sviatok alebo od 
dodávateľa nedodané jednotlivé výrobné komponenty),kedy sa výroba na určité dni pozastaví.

CENY
Ceny výrobkov, tovarov a hydromasážnych panelov sú platné podľa cenových ponúk v jednotlivých zmluvách,vyhotovených spoločnosťou AQUATEK v 
Topoľčanoch, prevzatých zo spoločnosti AQUATEK alebo od jej obchodných zástupcov. Ceny sú uvedené v oficiálnom cenníku spoločnosti AQUATEK a 
jeho platnosť končí dňom vydania nového cenníka. Ceny výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v oficiálnom cenníku, t.j. atypické, budú oznamované po prijatí 
písomnej alebo faxovej objednávky, a to telefonicky najneskôr do 7 kalendárnych dní. Po odsúhlasení takejto ceny zo strany odberateľa sa táto cena stáva 
platnou od chvíle oznámenia.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Platobné podmienky sú uvedené v jednotlivých zmluvách alebo cenových ponukách vystavených spoločnosťou AQUATEK a sú záväzné. Tovar odoslaný a 
ešte nezaplatený zostáva majetkom spoločnosti AQUATEK až do chvíle, pokiaľ nedôjde k úhrade celej sumy tovaru. Reklamácie akéhokoľvek tovaru nedávajú 
dôvod na omeškanie alebo neuskutočnenie platby dodaného tovaru. Platba za nákup tovaru a výrobkov v maloobchodnej predajni v sídle firmy v Topoľča-
noch je možná iba v hotovosti.

DOPRAVA
Tovar prevzatý priamo zákazníkom alebo dopravcom zákazníka je prepravovaný na vlastnú zodpovednosť zákazníka. V prípade dopravy tovaru spoločnosťou 
AQUATEK alebo zaslaním poštou, za tovar až do jeho prevzatia zodpovedá spoločnosť AQUATEK. Zákazníci sú povinní skontrolovať si dodaný tovar do 15 dní 
pri dodaní spoločnosťou AQUATEK a do 48 hodín pri prepravovaní poštou alebo prepravnou službou.

ZÁRUKA
Na všetky produkty svojej výroby poskytuje spoločnosť AQUATEK záruku 24 mesiacov. Na nesprávne namontovaný alebo nesprávne používaný výrobok, na 
mechanické poškodenie ako aj za používanie nesprávnych čistiacich prostriedkov sa záruka nevzťahuje.

REKLAMÁCIE
1.) Za tovar prevzatý priamo od predajcu zodpovedá zákazník ihneď po jeho prevzatí.
Zákazník je povinný skontrolovať si tovar do 15 dní po jeho prevzatí.
2.) Tovar zasielaný predajcom je zákazník povinný skontrolovať do 15 dní od dodania.
3.) Tovar zasielaný poštou alebo inou dopravnou spoločnosťou je zákazník povinný skontrolovať do 48 hodín od prevzatia.

Reklamácia bude akceptovaná, ak bude zaslaná písomne, doporučeným listom, faxom alebo mailom do 30 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 1 a 2) a do 7 
dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 3). Ku každej písomnej reklamácii je nutné dodať príslušnú fotodokumentáciu, z ktorej bude viditeľné o aké poškodenie a 
chybu výrobku sa jedná. K reklamácii musí byť riadne priložený aj doklad o kúpe výrobku. Pri reklamácii nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovať 
v pôvodnom obale ako dôkaz s jeho manipuláciou. K reklamácii je nutné priložiť fotodokumentáciu obalu a balenia výrobku. Reklamácia viditeľnej výrobnej 
chyby alebo poškodenia iba nového dodaného výrobku musí byť uplatnená pred montážou, v žiadnom prípade nie po nej. Ak bude zistené, že výrobok bol 
najskôr namontovaný a až potom reklamovaný, táto reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná. Neakceptujú sa reklamácie spôsobené chybnou mon-
tážou, nevhodnou manipuláciou a použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov. Reklamovaný tovar sa preberá a kontroluje v sídle spoločnosti AQUATEK v 
Topoľčanoch.

VRÁTENIE TOVARU
Vrátenie tovaru je možné len v pôvodnom obale a v bezchybnom stave a to do 15 dní od jeho prevzatia. Pri vrátení sa účtuje manipulačný poplatok, ktorý je 
spojený s manipuláciou, kontrolou a čistením vráteného výrobku na sklad.
Manipulačný poplatok za samonosné vane : 24,00 - Eur s DPH
Manipulačný poplatok za sprchovací kút : 14,40 - Eur s DPH
Manipulačný poplatok za vaničku : 7,20 - Eur s DPH 
Manipulačný poplatok za hydromasážny panel : 7,20 - Eur s DPH
Spoločnosť AQUATEK zamieta vrátenie poškodeného, špinavého alebo inak znehodnoteného výrobku a tovaru.

ĎAĽŠIE USTANOVENIA
Výrobca si vyhradzuje právo na technické a cenové zmeny. Obrázky použité v cenníku sú ilustračné. Za chyby vzniknuté počas tlače nenesie zodpovednosť. 
Nové informácie a akékoľvek zmeny sú vždy aktualizované na tejto webovej stránke: www.aquatek.sk

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODU
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