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svěží  a voňavý
14.–29. 2. 2020

NAJDETE
V PRODEJNÁCH:

závěs  
na toaletní  
papír
830405 | chrom

polička skleněná 
830406 | 525 x 145 mm

držák na WC štětku
830411 | 150x115x410 mm

mýdlenka 
830412 | průměr 110 mm

dávkovač mýdla 
830414 | 110 x 70 x 155 mm

FRESHHH je bohatá řada doplňků,  
díky nimž nebude Vaší koupelně  

chybět žádný důležitý detail.  
Doplňky Freshhh s Vámi budou jedna ruka  
už od chvíle, kdy si obal vezmete do ruky! ;-)

NÁŠ
TIP!

NÁŠ
TIP!

od 109 Kč
Levnější o 30%

sprchové hlavice 
830013-71 | jednoduché  

i vícefunkční, 
různé typy

sprchové hadice
830224-245 | délka 150/180 cm,  

dvouzámkové,
nerez,  

různé typy

Levnější o 30% 

od 89 Kč

DOMOV U
vedené ceny p

latí p
o dobu trvání akce neb

o do neočekávaného vyprodání zásob. 
Tiskové chyby vyhrazeny.

trojháček 
830416 | 225 x 45 x 35 mm

háček na zeď
830407 | chromovaný

držák mýdla, magnetický 
830415 | 70x50x20 mm

z
DÁREK

Ke každé vodovodní baterii z letáku 
dostanete aromadifuzér zdarma!

umyvadlová 
85041 | na studenou vodu, ramínko 20 cm,  
s keramickým ventilem

Běžně 440,- 

399 Kč

sprchová 
81105 | rozteč 150 mm
81106 | rozteč 100 mm

Běžně 850,- 

769 Kč

umyvadlová stojánková 
81002 | ramínko 10 cm

umyvadlová stojánková 
81001 | ramínko 22 cm
81018 | ramínko 15 cm

Běžně 730,- 

659 Kč

sprchová sada 
830301 | 1funkční hlavice, držák na sprchu,  
hadice 150 cm

Běžně 295,- 

249 Kč

Běžně 660,- 

599 Kč

držák kartáčků dvojitý 
830409 | 180x90x95 mm, chrom

Běžně 350,- 

289 Kč

Běžně 330,- 

279 Kč
Běžně 560,- 

459 Kč

Běžně 155,- 

119 Kč

Běžně 420,- 

349 Kč

Běžně 199,- 

169 Kč

Běžně 270,- 

229 Kč

Běžně 205,- 

169 Kč
Běžně 330,- 

279 Kč

∅ 35 
mm

+



+ + +

+ + +

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Použití se 
sprchovou hadicí 
nebo klasickým 
ramínkem

l e t  z á r u
k

a
∅ 20 cm

Nevtíravý design, leštěná úprava silné 
vrstvy chromu, široký výběr příslušenství, 

dlouhá životnost a spolehlivost jsou důvody, 
proč BALLETTO v mnohém překračují střední 
kategorii, do níž se svou příznivou cenou řadí.

∅ 35 
mm

sprchová sada 
830307 | 2x sprch. hlavice,  

mosazná tyč 1m,  

nerez dvouzámková  

hadice 1,5m,  

držák na mýdlo

1790,-

1599 Kč

NÁŠ
TIP!

umyvadlová/dřezová 
prohnuté ramínko 20 cm: 
81011/12 | rozteč 150/100 mm
rovné ramínko 20 cm:
81007/08 | rozteč 150/100 mm

Běžně 940,- 

849 Kčumyvadlová/dřezová 
81013/14 | rozteč 150/100 mm
ramínko 20 cm

Běžně 940,- 

849 Kč

dřezová stojánková 
81016 | horní ramínko

Běžně 940,- 

849 Kč

dřezová teleskopická 
81019 | délka hadice se sprchou 130 cm

Běžně 1790,- 

1599 Kč

vanová 
81103 | rozteč 150 mm
81104 | rozteč 100 mm

Běžně 1090,- 

979 Kč

sprchová 
83105/06 | rozteč 150/100 mm

kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1490,- 

1349 Kč
vanová 

83104 | rozteč 100 mm, kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1790,- 

1599 Kč

umyvadlová stojánková 
83016 | horní ramínko, kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1570,- 

1399 Kč

dřezová teleskopická 
83019 | s přepínačem, kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1990,- 

1799 Kč
umyvadlová stojánková 
83002 | ramínko 9 cm, kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1190,- 

1050 Kč
dřezová stojánková 
83001 | ramínko 22 cm, kartuš 40 mm SEDAL
83018 | ramínko 15 cm, kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1190,- 

1050 Kč

jádrová 
83110 | rozteč 100 mm, rovné ramínko 30 cm,  
kartuš 40 mm SEDAL

Běžně 1890,- 

1699 Kč

umyvadlová/dřezová 
prohnuté ramínko 20 cm: 

83011/12 | rozteč 150/100 mm
rovné ramínko 20 cm:

83008 | rozteč 100 mm
Běžně 1590,- 

1449 Kč

umyvadlová stojánková 
81020 | horní ramínko

Běžně 1570,- 

1399 Kč

velká sprchová sada
830305 | 3funkční hlavice,  
držák na sprchu, hadice 150 cm, 
držák na mýdlo, tyč 54 cm

Běžně 580,- 

529 Kč

termostatická  
vanová 
72025 | rozteč 150 mm
72026 | rozteč 100 mm

Běžně 1990,- 

1799 Kč

termostatická sprchová 
univerzální 
72023 | rozteč 150 mm
72024 | rozteč 100 mm

Běžně 1590,- 

1449 Kč

jádrová 
81110 | rozteč 100 mm 

ramínko 30 cm

Běžně 1250,- 

1099 Kč

umyvadlová 
85044 | na studenou vodu

Běžně 410,- 

359 Kč

umyvadlová 
85042 | na studenou vodu, ramínko 25 cm 
s keramickým ventilem

Běžně 450,- 

399 Kč

umyvadlová/dřezová 
85014 | rozteč 100 mm, ramínko 25 cm 
s keramickým ventilem

Běžně 890,- 

799 Kč

umyvadlová stojánková 
85040 | na studenou vodu, s keramickým ventilem

Běžně 590,- 

539 Kč

umyvadlová/dřezová 
85023 | rozteč 150 mm, s keramickým ventilem

Běžně 890,- 

799 Kč

Jemná elegance tvarů, masivní provedení 
a dvakrát leštěný chrom, jednoduchá obsluha 

a tichý chod, zaručený značkovou kartuší Sedal 
o průměru 40 mm…  OPERA je typová řada navržená 
pro náročné. Preciznost, která vám bude přinášet  
radost po dlouhá léta. Se sedmiletou zárukou!

l e t  z á r u
k

a

∅ 40 
mm

∅ 40 
mm


