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Editorial
Vážení zákazníci,
práve listujete úplne novým vydaním kúpeľňového katalógu,
plného noviniek, vďaka ktorým z vašej kúpeľne ľahko vytvoríte oázu
relaxácie, pohody a odpočinku po náročnom dni. Zalistujte, vyberajte
a nechajte sa inšpirovať.

25 ROKOV S VAMI
Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za to, že nám pomohli
z ﬁrmy SIKO urobiť jednotku na trhu kúpeľní. Potvrdila
to séria ocenení v prestížnych podnikateľských súťažiach.
Úsilie všetkých pracovníkov SIKO aj všetkých obchodných
partnerov je zacielené predovšetkým na vás, spokojných
zákazníkov. Príďte sa presvedčiť, tešíme sa na vás.

TIP: Chcete, aby mala vaše kúpeľňa štýl a pôsobila harmonicky?
Pomôžu vám k tomu naše unikátne ucelené kúpeľňové koncepty,
v ktorých vám naši odborníci ukazujú možnosti, ako zladiť vybavenie
kúpeľne od obkladov na stenách, dlažby, cez sanitárnu keramiku až
po kúpeľňové doplnky. Výsledným efektom je kúpeľňa v jednotnom
dizajnovom štýle. Či už ste priaznivci retro dizajnu, máte radi farby,
hravosť alebo dávate prednosť vidieckemu štýlu , kde hlavnú úlohu
zohráva drevo a kameň, u nás si nájdete to „svoje“.
Náš katalóg je najkomplexnejším katalógom v oblasti kúpeľní a je
prvou pomôckou pri plánovaní kúpeľne. Naša sieť predajní poskytuje
množstvo reálnej inšpirácie. Myslíme aj na rodiny s deťmi a v našich
predajniach pamätáme na detské kútiky. Náš personál intenzívne
školíme, aby vedel zodpovedať technické otázky.
Ponúkame aj realizácie kúpeľní na kľúč. Teda všetko, čo si u nás
vyberiete, vám môžeme aj nainštalovať.
Odpadnú vám starosti s hľadaním remeselníkov, kontrolou
postupu prác, prípadne riešenie viacerých prác, nedorobkov,
reklamácií. To všetko za vás urobíme my spoločne s tradičnou
slovenskou ﬁrmou Moderný Byt.
NOVINKA – KUCHYNE! Množstvo zákazníkov často rieši novú
kúpeľňu spolu s kuchyňou naraz. Preto našu ponuku významne
rozšiřujeme práve o sortiment kuchýň. Od júla 2016 tak budete mať
jedinečnú možnosť vybrať si kúpeľňu i kuchyňu pod jednou strechou,
v Siku. Veríme, že sa vám kuchyne budú páčiť a nájdu si mnoho
spokojných zákazníkov.
Tento rok oslavujeme! A vy od nás dostanete darček – Veľkú
narodeninovú súťaž
Už 25 rokov sa snažíme byť vaším spoľahlivým a inšpiratívnym
partnerom pre to najefektívnejšie riešenie vašej kúpeľne. Svedčí
o tom nielen váš záujem o náš tovar, ale i tisíce kúpeľní, ktoré sme
vám za posledné roky zrealizovali na kľúč.
Pošlite nám fotky svojich kúpeľní a novo aj kuchýň, od SIKO a ukážte,
akú z nich máte radosť. Tú vám ešte zväčšíme atraktívnou výhrou, ktorú
môžete získať. Viac o súťaži nájdete na www.siko.sk/sutaz.

TO P 25 Ž I E N Č ESK É H O
B I Z N ISU - 2014
3 . M I E STO

M ANAŽ É R K A RO K A 2013
1. M I ESTO

ČESK ÝC H 100
NAJ LE PŠÍC H 2014
7. M I ESTO

E Y PO DN I K ATE Ľ ROK A 2013
1. M I ESTO

Neustále vylepšujeme naše webové stránky, aby ste sa v rozsiahlej
ponuke dobre orientovali. A ak preferujete on-line nakupovanie,
môžete k svojim nákupom využiť náš rozsiahly e-shop. Naozaj je
z čoho si vyberať.
Tešíme sa na vás v ktorejkoľvek z 12 predajní SIKO. Bude nám
cťou, pokiaľ sa vám pri prvom použití vašej novej kúpeľne vybavia len
pekné spomienky na spoločne s nami strávené hodiny nad výberom
i realizáciou vašich snov.
Jaroslava Valová, zakladateľka SIKO

TITU LK A ČASO PISU FO R B ES CZ
M ÁJ 2014

CHCETE SA S NAMI PODIEĽAŤ NA ĎALŠOM ZLEPŠOVANÍ NÁŠHO KATALÓGU? Na adrese katalog@siko.sk uvítame vaše komentáre, pripomienky a nápady.
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32

Kúpeľňové koncepty
Luxfery
Obkladový kameň
Mozaika
kuchynský obklad
Dlažba
2 cm dlažba

kúpeľňové
doplnky

32
140
141
148
156
163
229

282

Nástenné doplnky
Voľne stojace doplnky
Pre bezbariérové kúpeľne
Uteráky, osušky, predložky
Pre verejné priestory
Odpadkové koše
Sušiaky

vane
sprchové kúty
Vane
Voľne stojace vane
Masážne systémy
Sprchové kúty
Sprchové kúty na mieru
Vaničky
Sprchové žľaby

284
294
296
298
300
301
301

326
330
337
340
348
351
368
371

stavebná chémia
lišty

234

batérie
a sprchy

246

Čistiace prípravky
234
Stavebná chémia
237
Náradie pre obkladačov
242
Plastové lišty
244
Spádová lišta do sprch. kúta 244
Kovové lišty
245
Prechodové lišty
245

Termostatické batérie
Drezové batérie
Hydromasážne sprchové panely
Sprchové systémy
Ručné sprchy, príslušenstvo
Podomietkové batérie
Hlavové sprchy

sifóny
WC sedadlá

vykurovanie
ohrev vody

302

317

Sifóny, prepájacie hadičky
302
Rohové ventily, ventily
304
Dvierka, mriežky, ventilátory
305
WC sedadlá
307
Bidetové sedadlá
309
Nádrže a tlačidlá
312
Akciové komplety − nádrže 312,315

Elektrické radiátory
Štýlové radiátory
Sklenené vykurovacie panely
Pripájacie ventily, vykurovacie tyče
Teplá dlažba Fine Floor
Príslušenstvo
Bojlery

umývadlá
WC, bidety

nábytok, zrkadlá,
osvetlenie

Umývadlá na dosku
Nábytkové umývadlá
Sklenené umývadlá
Umývadielka
WC kombi
Kúpeľňa bez bariér
Akciové komplety

374
410
412
412
414
415
420
424

Nábytok na mieru
Dosky pod umývadlá
Doplnkový nábytok
Zrkadlá
Zrkadlové skrinky, galérky
Kúpeľňové osvetlenie
LED pásky

270
272
274
276
278
280
281

318
319
321
321
323
325
325

426
430
437
443
460
461
464
466

Ceny platia v období vydania katalógu, t. j. k 18. 4. 2016. Zmeny niektorých cien v ďalším období sú možné. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov
bez predošlého upozornenia. Zobrazenie farieb je limitované technológiou tlače a nemusí plne zodpovedať skutočnosti. Za prípadné tlačové chyby neručíme.
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koupelny, mozaiky
dlažby
stavební chemie

468-477
478-481
482-483
484

baterie, sprchy

Spolupráca s developermi
Partneri
Informácie o predajniach
Veľká narodeninová súťaž až o 4 000 €

doplňky

obklady
a dlažby

◾
◾
◾
◾

61
102
132
58
132
75
121
111
126
52
53
72
49
69
91
139
107
12
86
117
137
98
110
130
71
78
99
65
60
85
97
135
135
77
68
127
89
13
137
108
62
105
113
63
12
109
57
112
79
136
84
134
87
130
136
134
11
131
133
95
88
67
139
82
56
116
103
129
106
12
123
124
12
90
73
94
146
93
51
81
138
83
59
119
96
133
122
74
80
138
125
131
128
55
101
76
118
115
120

sedátka, sifony
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5
6
8
9

Abadia
Air
Alviano
Aria
Bamboo
Brook
Canvas
Concept
Concept Plus
Corti di Canepa
Country
Creta D Wall
Cube Way
Danubio
Deﬁle
Delta
E_Motion
Elesa
Esedra
Etna
Euforia
Fashion
Fila
Foster
Fresh
Glamour
Gloss
Happy
Charme
Idole
Illusion
India
Kaleydos
Kaliva
Khadi
Kilimi
Lake
Laura
Lazio
Lino
Loft
Madera
Magic
Malibu
Margareta
Marﬁl
Martinik
Matte
Metalic
Metropol
Naomi
Nero
Nish
Nobile
Nora
Oceanis
Olivie
Onice D
Orion
Oxide
Papirus
Patchwork
Patina
Pietra Luni
RAKO 300
RAKO 301
Random
Remix
Ricordi
Ritmo
Salix
Samba
Sandra
Sandy
Selection
Senso
Slate lite
Smart
Smooth
Solaris
Stella
Stone Fusion
Systema
Tango
Tendence
Tenera
Textile
Timeline
Tivoli
Transit
Tulip
Unicolor
Vanity
Velvet
Via Veneto
Vibrazioni
Wenge
White Collection
Zen

radiátory

Batérie, vane, sprchy
Doplnky, osvetlenie
Nábytok
Sanitárna keramika
Obklad a dlažba

14
16
18-22
23
23
24
26-27
28-29
30-31

vany
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SIKO KÚPEĽNE − rozvíjajúca sa ﬁrma
Prečo práve SIKO?
Príbeh vzniku spoločnosti SIKO KÚPEĽNE
Internetové stránky SIKO
Fotogaléria kúpeľní − tisíce inšpirácií
Kúpeľňa krok za krokom
Graﬁcké návrhy kúpeľní ZDARMA
Kúpeľňa na kľúč
Veľkoobchodný predaj, centrálna logistická základňa

strana

sprchové kouty

výhodná
ponuka

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Abecedný register kúpeľní

umyvadla, WC

Obsah

nábytek, osvětlení

Novinka

Výhodná ponuka

MAXIMÁLNA KVALITA ZA ČO NAJLEPŠIE CENY

V predajniach SIKO vám ponúkame maximálnu kvalitu za čo najlepšiu cenu. Sme iní, nerobíme akcie iba na časovo obmedzené obdobie. Naopak,
máme celoročnú trvale výhodnú ponuku.
SIKO sa neorientuje na predaj výrobkov, ktorých jedinou prednosťou je nízka cena. Kvalita je zaistená tým, že väčšina dodávateľov spoločnosti SIKO
patrí k popredným európskym výrobcom daného sortimentu a sú overení dlhodobou spoluprácou. Aktuálnu ponuku tohto cenovo výhodného tovaru
si môžete kedykoľvek prehliadnuť na našich www.siko.sk/vyhodna-ponuka. www.siko.sk/vyhodna-ponuka.

Batérie S-line
43,99 €

32,99 €
umývadlová batéria
bez výpuste, SL271, 32,99 €
s výpusťou, SL275, 43,99 €

6
6

Všetky nástenné typy ponúkame s roztečou 100 a 150 mm.

43,99 €

36,69 €

29,29 €

47,79 €

149,00 €

bidetová batéria vaňová batéria bez sprchového setu sprchová batéria bez sprchového setu sprchová batéria vrátane vaňová batéria vrátane vaňová batéria
6
6
s výpusťou
150 mm, SL268
podomietkového telesa podomietkového telesa so sprchovacím setom
150mm, SL222
6 100 mm, SL22210 6
6
6
100 mm, SL26810 6
SL235
SL210
SL215
SL242
6

26 cm

36,69 €

36,69 €

drezová batéria kratší
6
výtok, SL287

drezová batéria dlhší
6
výtok, SL282

47,59 €

drezová batéria
s vyťahovacou sprš6
kou, 2 prúdy, SL283

43,99 €

drezová batéria
150mm, SL261
100 mm, SL26110

43,99 €
6
6

drezová batéria
6
SL281

32,99 €

32,99 €

ventil umývadlový
6
SL290

ventil umývadlový
6
SL202

62,59 €

vaňová batéria bez sprchového setu
6
150mm, SL272
100 mm, SL27210 6

Batérie Multi
13,19 €

18,49 €

22,19 €

18,49 €

sprchová batéria
bez sprchového setu
3
MU268

vaňová batéria
bez sprchového setu
3
MU222

umývadlová batéria
bez výpuste
3
MU271

drezová batéria
s otočným ramienkom
3
MU282

25,89 €

vaňová batéria
bez sprchového setu
3
MU272

Sprchové príslušenstvo

1,78 €

4,69 €

4,33 €

vaňový set
SL005
1

ručná sprcha
1 funkcia Ø 7cm
1
SL020

ručná sprcha
3 funkcie, Ø 8,5cm
SL021
1

9,59 €

ručná sprcha
5 funkcií, Ø 9cm
SL022
3

5,99 €

sprchová tyč
63 cm; MU040

3,99 €

plast

sprchová hadica
150 mm; SL084

4

3

7,59 €

1,05 €

kov

sprchová hadica
150 mm; SL085

3

držiak sprchy
SL035

9,99 €
3

sprchový set
63 cm; MU070

11,59 €
3

21,89 €

sprchová tyč s mydlovničkou sprchový set s mydlovničkou
3
3
62 cm, SL040
62 cm; SL070

10,39 €
1

podomietkový vývod
3
S150

maloobchodné ceny s DPH

Výhodná ponuka
Vane, sprchy
Smaltovaná vaňa
68,99 €

Akrylátová vaňa
83,90 €

v ponuke tiež rozmery: 140, 150
a 170cm, všetky za 68,99 €
opravný smalt, SMALT0, 3,46 € 3

obdĺžniková vaňa Melﬁ
smaltovaná oceľ 2,1 mm
70×160; A160 3

91,59 €

Akrylátová vaňa

99,59 €

119,00 €

obdĺžniková vaňa, obdĺžniková vaňa, obdĺžniková vaňa,
akrylát
akrylát
akrylát
70×150; VI1500 2 70×160; VI1600 2 70×170; VI1700 2

rohová vaňa, akrylát, rohová asymetrická,
ľavá, 100×150; DI1500L pravá, DI1500P

2

319,00 €

sprchový box, štvrťkruh
3
90×90; MBOX

119,00 €

ŶPPSULHKĐDGQpEH]SHþQRVWQpVNOR
ŶIDUEDSUR¿OXVWULHEUR
ŶVNOHQHQi]DGQiþDVĢYRIDUEHPOLHþQHKRVNOD
ŶUR]PHUîîFP5

sprchový kút
90×90×185; MUS90CRT

119,00 €

Výbava:
ŶFHORVNOHQHQêPDViåQ\ER[
ŶîQDVWDYLWHĐQpPDViåQHGê]\
ŶPHFKDQLFNiEDWpULDVGYRMSRORKRYêP
ŶSUHStQDQtP±UXþQiVSUFKDPDViåQHGê]\
ŶIXQNþQiUXþQiVSUFKD
ŶVYDQLþNRXDVLIyQRP

od 38,39 €

sprchový kút
80×80×185; MUS80CRT

sprchová vanička, akrylát
80×80×17,5; ABS80Q, 79,59 €
90×90×17,5; ABS90Q, 87,59 €

2

ŶFKUyPRYpSUR¿O\
Ŷ
ŶYêSOĖSULHKĐDGQpVNOR
Ŷ
ŶKU~ENDVNODPP
Ŷ
Ŷ5
Ŷ

od 79,59 €

sprchová vanička, smaltovaná oceľ 2,5 mm
80×80×14,5; A8080, 38,39 € 3
90×90×14,5; A9090, 55,59 €
3

2

3

sprchová vanička
80×80×17,5; ABS80S, 79,59 €
90×90×17,5; ABS90S, 87,59 €

vaňová zástena, skladací,
nepriehľadný plast
2
140×121; VZ3PS

102,00 €

od 79,59 €
3

71,59 €

sprchový žľabplast, komplet
75,5 cm; ZLAB70 3

3
3

119,00 €

sprchový panel s
pákovou batériou
BASICSHOWER

1,19 €

stierka na sklo
STERKASKLO

4

11,99 €
4

vaňový automat,
4
EVANCLICCR

Doplnky
Zen

Ekonomická séria kúpeľňových doplnkov, ktorá vhodne dopĺňa našu stálu ponuku. Túto sériu,
ktorá vás osloví dizajnom a priaznivou cenou, ponúkame v chrómovom prevedení.

11,99 €
3,69 €

háčik
ZEN22NEW

4,39 €
4

dvojháčik
ZEN21NEW

9,99 €

držiak toaletného papiera
4
ZEN25NEW

12,19 €

držiak uterákov
45 cm; ZEN18NEW

6,39 €
4

pohárik
ZEN27NEW

9,99 €

4

držiak toaletného papiera
4
ZEN26NEW

12,89 €
3

6,39 €

držiak uterákov
60 cm; ZEN23NEW

mydlovnička
ZEN39NEW

4

9,59 €

držiak uterákov
ZEN61NEW 4

13,19 €
4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dávkovač mydla
ZEN99NEW

9,59 €

držiak uterákov
ZEN60NEW 4

polička
59cm; ZEN24NEW

držiak WC kefy,
voľne stojaci
STOJDRZSTET

10,69 €

4

13,19 €

WC kefa
ZEN37NEW

14,39 €
4

3

držiak uterákov
4
ZEN19NEW

4

2,59 €

WC kefa, voľne stojaci
4
WCSTETKA

5,99 €

kozmetické zrkadielko
1
KZSTOJCEST

5

Výhodná ponuka
Doplnky, osvetlenie, radiátory
Drôtený program

Radiátory a príslušenstvo
35,99 €

držiak uterákov, chróm
3
21,4×60; DROT2

21,19 €

držiak uterákov, biela
21,4×60; DROT1

od 6,29 €

polička, rohová, 21cm, chróm
DRATROH1, 6,29 €
2 poschodia, DRATROH2, 11,99 €
3 poschodia, DRATROH3, 15,99 €

od 6,29 €
4
4
4

3

10,79 €

polička, 30cm, chróm
DRATROV1, 6,29 €
2 poschodia, DRATROV2, 11,99 €
3 poschodia, DRATROV3, 15,99 €

sušiak na bielizeň, biela
3
DROT4

4
4
4

Nesmie byť pod priamym zdrojom vody - vyrobené zo železa (nie z mosadze).

Sada doplnkov

Odpadkové koše

Osvetlenie

36,69 €

Súprava kúpeľňových doplnkov 6ks
Táto sada obsahuje: dvojháčik, madlo 60cm, pohárik,
mydlovnička, držiak toalet. papiera s krytom a nástennú
WC kefu.
DOPLSADA 3

od 7,99 €

odpadkový kôš, chróm, lesk, voľne stojaci
4
objem 3l, 26,5×17; KOS3, 7,99 €
objem 3l, 26,5×17; KOS3CRM, 11,99 €

4

objem 5l, 28,5×20,5; KOS5, 11,99 €

4

objem 12l, 39,5×25; KOS12, 14,79 €

4

objem 12l, 28,5×25; KOS12CRM, 19,99 €

4

objem 20l, 45,5×29,5; KOS20, 19,99 €

4

objem 30l, 66×29,5; KOS30, 29,99 €

4

18,99 €

nástenné svietidlo
3
31016

19,90 €

nástenné svietidlo
3
31019

Nábytok
Naturel - Vario

Praxis

Z ucelenej ponuky série Vario (str. 444) sme pre vás zostavili zvýhodnené komplety v matnej
bielej farbe

jednoduchý nábytok z bielej drevotriesky dodávaný v rozloženom stave je veľmi ekonomickým variantom.

19,99 €

39,99 €

horná skrinka biela
33,5×25,5×75; DORIA35LP

149,00 €

skrinka s umývadlom, biela
65×48,5×84,5; VARIOKMPL65BI

6

63,59 €
3

skrinka s dvierkami, biela
30×28×68,6; VARIOKMPL30BI

39,59 €
3

zrkadlo
60×80 ZAVARIO6080BI

5

39,99 €

23,99 €

vysoká skrinka biela
33,5×25,5×180,5; INCA35LP

nízka skrinka biela
33,5×25,5×83; PAOLA35LP

2

2

skrinka s umývadlom biela
50×25×85; SPAMELIA 2

32,99 €
2

skrinka pod umývadlo biela
55×33,5×53; SKDEMONT 2

maloobchodné ceny s DPH

Výhodná ponuka
Nábytok

Skrinky sa dodávajú rozmontované (okrem SETSELMA55DV, ktorá je zmontovaná).

Výhodný komplet

74,99 €

79,99 €

skrinka s umývadlom
50×25×85; PRO50NOVA, 74,99 €
55×25×85; PRO55NOVA, 89,99 €
60×33,3×85; PRO60NOVA, 104,00 €
65×33,3×85; PRO65NOVA, 109,00 €

skrinka s umývadlom 55cm
umývadlová batériai bez výpuste
zrkadlo s osvetlením
2
KMPLNAB2

59,59 €
3
3
3
3

skrinka s umývadlom
50×25×85; PRO50SOKL, 59,59 €
60×25×85; PRO60SOKL, 67,59 €

3
3

od 169,00 €

skrinka s umývadlom 60cm
60×48×54;
cherry, VERONA60DV, 169,00 €
biela, VERONA60WH, 184,00 €

3
3

Galérky
WH

47,99 €

skrinka s umývadlom biela
55×25×85; SIMPLE55WH

WE

OR

BR

47,99 €

69,99 €

skrinka s umývadlom breza, orech,
55×25×85; SIMPLE55BR, OR, WE

2

skrinka s umývadlom 55cm
55×25×85; SETSELMA55DV

2

Doplnkový nábytok
masív orech
nielen do kúpeľne

29,59 €

22,19 €

polica orech
36×36×81;
POLICEORECH3

4

polica orech
36×36×112;
POLICEORECH4

36,99 €
4

polica orech
36×36×143,5;
POLICEORECH5

36,99 €
3

kôš na bielizeň orech se
sedátkem
40×47×54; SEDORECH

Nábytok orech

23,99 €

49,99 €

23,99 €

39,89 €
4

4

kôš na bielizeň
36×50×55; KOSPAOLA

2

regál orech
41×41×93; REGALORECH

galérka
31,5×14×14, JUNIORB

galérka
14×49×58; GALZRCB

4

2

2

Zrkadlá
Novinka

IP 44

7,99 €

zrkadlo
40×60; ZOB6040

od 13,99 €
3

zrkadlo s fazetou
40×60; ZOB6040F, 13,99 €
50;×70; ZOB7050F, 15,99 €
50;×90; ZOB9050F, 19,99 €

25,99 €
2

zrkadlo s osvetlením 14 W
60×80; PERLAZ60 2

2
3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

IP 22

74,99 €

zrkadlo s osvetlením
50×80; ZRCK50 3

81,09 €

33,29 €

zrkadlo s osvetlením
žiarivka F3252 – 8W
50×70; ZIL7050BV 2

IP 44

99,59 €
zrkadlo s osvetlením
60×80; ZIL8060Z 6

zrkadlo s osvetlením
60×80; ZRCK60

7

Výhodná ponuka
Sanitárna keramika, moduly s WC
Seva Mix

ontáž
uchá m tované.
Jednod
zmon
ž
u
i
b
m
WC ko

4,39 €

WC sedadlo thermoplast
k závesnému i kombi WC
4
E3556

85,09 €

WC kombi zadný odpad (bez
sedadlá)
nádrž vr. armatúry Dual Flush
5
63×36,5×78; W914601

25,89 €

45,09 €

umývadlo otvor pre batériu uprostred
50×40×16; W414401 25,89 € 5
55×46×16; W414501, 26,99 € 5
60×47×16; W414701, 26,99 € 5

WC závesné (bez sedadlá)
55,5×35,5×36; W704501

4,39 €

WC sedadlo plast
k závesnému WC
5
W302801

kryt sifónu pre umývaldá 50, 60 i 70cm
W310101
5

WC kombi, zadný odpad
nádr
nádrž vr. armatúry Dual Flus
2
64×3
64×35 EUR660

WC kombi spodný odpad (bez
sedadlá) nádrž vr. armatúry
Dual Flus
5
63×36,5×78; W914701

5

11,39 €

22,89 €

49,79 €
49

85,49 €

16,99 €

WC sedadlo thermoplast
k závesnému i kombi WC
4
E3556

8,39 €

WC sedadlo pro kombi WC
plast, nerez pánty
5
W300201

vtok umývadlový, chróm
VF785 2

N
Neo

24,69 €

WC sedadlá

umývadielko otvor pre
5
batériu uprostred
40x32x16; 1539.3.000.177.1
o sú
isa a sedadl
Nádržka, m
škatuli!
ej
dn
je
v
zabalené

25,19 €

umývadlo otvor pre batériu uprostred
50×40×19,5; 1039.0.000.195.1, 25,19 €
55×44×20,5; 1039.1.000.195.1, 26,29 €
60×47×20,5; 1039.2.000.195.1, 26,59 €

5
5
5

82,19 €
14,99 €

21,79 €

kryt sifónu
pre umývadlá 50, 55 i 60cm
5
1939.1.000.196.1

51,99 €

WC závesné (bez sedadlá)
53×35,5; 2357.0.000.000.1

25,59 €

zápustné umývadlo
51×45,5×18; 1791NEW

WC sedadlo plast
9139.0.000.000.1
5

32,99 €

zápustné umývadlo
55×47,5×19,5; 1690NEW

4

WC kombi zadný odpad
nádrž vr. armatúry Dual Flush + sedadlo
5
64,9×36×77,5; 6139.0.000.241.1
5

85,19 €

MDF mahagón
2077

3

3,99 €

WC sedadlo plast
T3550

4

WC kombi spodný odpad
nádrž vr. armatúry Dual Flush + sedadlo
5
64,9×36×77,5; 6139.9.000.241.1

17,99 €
4

14,60 €WC sedadlo

umývadlo
50×39,5×15,5; EUR351

14,69 €
2

umývadielko
35×28×11,5; EUR913

2

Podomietková nádrž BOCCHI na obmurovanie.
Je vyrobená z kvalitného materiálu a
obsahuje diely svetových značkových výrobcov.
◾ prívod vody zhora
◾ hrúbka nádrže len 8 cm (bežná hrúbka nádrže je 12 cm)
◾ pripájací rohový ventil Shell
◾ napúšťací a vypúšťací ventil americkej spoločnosti
FLUIDMASTER (najväčší svetový výrobca vypúšťacích
a napúšťacích ventilov, dodáva ventily napr. pre ROCA)
◾ nádrž a tlačidlo sú balené v jednej škatuli
◾ montážny návod v češtine
◾ vyrobené v Európe

39,29 €

umývadlo na dosku biela
42×42×15,5; VA4242VN

4,39 €

WC sedadlo thermoplast
k závesnému i kombi WC
4
E3556

Odporúčaná sanitárna
keramika k nádrži BOCCHI:

45,09 €

WC závesné (bez sedadlá)
55,5×35,5×36; W704501

8

79,99 €
5

Balíček modul + tlačidlo bielé
2
KMPLMODUL

33,29 €
WC závesné
EUR001 3

maloobchodné ceny s DPH

3

Výhodná ponuka
WC moduly, radiátory

LO
SEDAD
A
M
ZDAR

LO
SEDAD
A
ZDARM

149,00 €

komplet WC
modul + tlačidlo biele+ WC sedadlo
KMPLJIKAS
3

119,00 €

45,89 €/ks

komplet WC pre zamurovanie
modul + tlačidlo biele + WC sedadlo
KMPLJIKA 2

rozpera
9561.7.000.000.1

3

32,69 €

radiátor
96×45; KD450960

3

Obklady a dlažby
3,99 €

škárovacia hmota S-Line
Flex biela
5
SHFLEX50

7,59 €

3,49 €

Jakub

52
ÿ(6.ë9ë

1. akosť

%2.

bombu a listely
do vypredania zásob

2

škárovacia hmota S-Line
5
Flex šedá
SHFLEX54

White collection

listela gold *
7x20; LGOLD, 0,59 €/ks

1,99 €/m

2

Stála ponuka
obkladov a dlažieb
v II. akosti
Matné, lesklé, rôzne rozmery-ideálny do práčovní, bežných
sociálnych zariadení a pod.

3
listela marrón
6x20; BIGBOSSM

3

1. akosť

0

listela dune, gris 0
8x25; LSILEXDU, GR
0,29 €/ks

4,99 €/m2
1,5 m²/bal.

0,36 €/ks

bombáto tmavo modrá bombáto modrá
5x20; WLRE8022.1 0 5×20, MPACIFICA
listela gris
3
6x20; BIGBOSSG

obklad šedá, béžová
20x25; WATGY004.1, 002.1

3,99 €

lepidlo S-Line
Special
LFLEX20 5

lepidlo S-Line
Standard
LSTAN20 5

Výpredaj zvyškov
obkladov a dlažieb
prebieha trvale
na väčšine
predajní SIKO.

52%
ÿ(6.ë9ë
10,99 €/m2

obklad biela
30x60; WHITE36LESK

3

1,08 m²/bal.

2.

Aktuálnu
ponuku
na predajniach SIKO.

nájdete

3,99 €/m

2

*dostupnosť od júna 2016

OUTLET SIKO
až 80% ZĽAVA

Vedeli ste, že SIKO má tiež kúpeľňový outlet?
Nájdete tu širokú ponuku tovaru z výstav, nevyzdvihnutých zákaziek, ale aj dopredaj sérií
vyradených z výroby. Všetko so zľavou až 80%.
Nakupujte výhodne!

NAJVÄČŠÍ KÚPEĽŇOVÝ OUTLET ON-LINE na www.siko.sk/outlet
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

9

Výhodná ponuka
Pascal

Orlík

R9

naša najlacnejšia dlažba
nemrazuvzdorná (len do interiéru)
nešaržovaná
■ krehká
■ množstvo v balení počítané so škárou
■

Novinka

■
■

5

4

5

52%2.

ÿ(6.ë9ë

5,49 €/m2 5,49 €/m2 5,49 €/m2
dlažba grey
TAA31B02.1

dlažba anthracite
TAA31B08.1 2

2

1,44 m²/ bal.

1,7 m²/bal.

1,44 m²/ bal.

dlažba dark grey
TAA31B05.1

dlažba oranžová, hnedá
33,3x33,3; GAR3B044.1, 045.1

dlažba svetlo béžová, hnedobéžová
ZVK300, ZVR400 2

3

1,44 m²/ bal.

1,62 m²/bal.

Antik

1,79 €/ks

sokel šedá
8x30; TSAJB505.1

5

1,79 €/ks

sokel hnedá
8x30; TSAJB070.1

5

5

1. akosť

R9

E<0.5% GLA

Dlažba Kréta je mrazuvzdorná, spekaná. Je vysoko záťažová a teda vhodná okrem iného
na chodby verejných priestorov, do garáží a exteriérov. Vyrobené v ČR exkluzívne pre SIKO.

sokel svetlo šedá
8x30; TSAJB506.1

2

1,33 m²/bal.

1. akosť

ÿ(6.ë

52%2.

6,79 €/m2

5,49 €/m2

HRÚBKA črepu 9 mm

R9

E<0.5% UGL

1,79 €/ks

1. akosť

4

3,69 €/m2

Kréta

0,5%<E<3,0%

1. akosť

5

ÿ(6.ë9ë

0

Hawai

E<0.5% UGL

R10

5

5

3

dlažba béžová
34x34; S3348

Zvíkov

1. akosť

E<0.5% UGL

5
5

9ë52%2.

ÿ(6.ë9ë

5

52%2.

5

5

10,50 €/m2

5

4

dlažba ružová, tehlová, hnedá
29,8x29,8; DAR35090.1, 094.1, 095.1
5

5

5

5
5

5

5

dlažba svetlo šedá, šedá, hnedá
29,8x29,8; TAA35506.1, 505.1, 070.1

5

Diona

KO
V
D
O
H

dlažba svetlo šedá, šedá, hnedá
29,8x29,8; TR735506.1, 505.1, 070.1

10

schodovka ružová, tehlová, hnedá
29,8x29,8 DCP35090.1. 094.1, 095.1

schodovka svetlo šedá, šedá, hnedá
29,8x29,8; TCA35506.1, 505.1, 070.1 5

6

*dostupnosť od mája 2016
** do vypredania zásob

1,09 m²/bal.

1. akosť

E<0.5% UGL

dlažba light beige LEŠTENÁ
60x60; DIONA60LBE 3
1,08 m²/bal.

5

6

4,50 €/ks *

7,99 €/m2

1,09 m²/bal.

5

14,79 €/m2

schodovka ružová, tehlová, hnedá
29,8x29,8 DCA35090.1, 094.1, 095.1

SC

8,99 €/m2

1,09 m²/bal.

5

IS

ŠM
TI
O
PR

7,69 €/m2

49,50 €/m2 **

É

YK

5

Teca

E<0.5% GLA

Buxy, Golf Pro

E<0.5% GLA

1. akosť

4

4

14,99 €/m2

14,79 €/m2
1,44 m²/bal.

1. akosť

4

Novinka

dlažba šedobiela
60x60TECA60SB

R10

3

dlažba cream
60x60; BUX5560
1,44 m²/bal.

3

14,99 €/m2
dlažba šedá
60x60; GOL4760

3

1,44 m²/bal.

maloobchodné ceny s DPH

Výhodná ponuka
Sumatra

R9 A

0,5%<E<3,0%

1. akosť

4

4

Tahiti

E<0.5% GLA

3

R9

1. akosť

4
4

4

ÿ(6.ë9ë
8,99 €/m2

8,99 €/m2

1,33 m /bal.
dlažba ivory
5
33,3x33,3; GAR3B067.1

1,29 €/ks

ÿ(6.ë9ë

²

dlažba béžová, okrová, cotto, hnedá, biela, svetlo šedá, šedá
5
33,3x33,3; DAA3B510.1, 511.1, 512.1, 518.1, 519.1, 513.1, 514.1

dekor hnedá
6x6; CTVER14

Bosque

52%2.

8,99 €/m2

1,29 €/ks

dekor modrá
6x6; CTVER12

Sklenené mozaiky

4

4

1,33 m /bal.
dlažba cotto
33,3x33,3; GAR3B069.1 5

²

1,29 €/ks

dekor zelená
6x6; CTVER10

52%2.

8,99 €/m2

1,33 m /bal.
dlažba beige
33,3x33,3; GAR3B068.1 5

²

4

4

1,33 m²/bal.

1. akosť

Selva

E<0.5% GLA

1. akosť

Novinka

4

3

1. akosť

12,99 €/m2

11,99 €/m2
mozaika modrá
MOS20MIX1HM

dlažba miel
20,5x61,5; BOSQUEMI

6

obklad

dlažba wengue
23x120; SELVAWE

5

1,135 m²/bal.

1,07 m²/bal.

25×33

25,99 €/m2
5

1,12 m²/bal.

Olivie

7,99 €/m2
listela béžová
4,5x25; LOLIVIEBE
3
2,19 €/ks

obklad hnedá
25x33,3; OLIVIEHN
3
7,99 €/m2

25×33
obklad

obklad béžová
25x33,3; OLIVIEBE
3
7,99 €/m2

dekor béžová
25x33,3; DOLIVIEBE
3
3,69 €/ks

dlažba žltá
29,7x29,7; GAT2J161.1
6
12,50 €/m2

dlažba beige
33,3x33,3; EUFORIO33BE
5
13,69 €/m2

1. akosť

Nora

9,99 €/m2
listela gris
8x25; LSILEXGR
2,59 €/ks
9 Kč/ks

listela šedá, hnedá
5x25; WLAGE199.1, 197.1
2,49 €/ks 5

0

ÿ(6.ë9ë
obklad šedobéžová
25x33; WATKB198.1
5
9,99 €/m2

obklad šedá
25x33; WATKB199.1
5
9,99 €/m2

obklad hnedá
25x33; WATKB197.1
5
9,99 €/m2

dlažba svetlo šedá
33,3x33,3; DAA3B513.1
5
8,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba hnedá
33,3x33,3; DAA3B518.1
5
8,99 €/m2

52%2.
1. akosť

11

Výhodná ponuka

Sandra

6,99 €/m2
ÿ(6.ë9ë

52%2.

obklad

listela tehlová
5,7x19,8; WLAE8035.1
5
1,29 €/ks

obklad tehlová
19,8x24,8; WATGX025.1
5
6,99 €/m2

1. akosť

20×25

obklad tmavo tehlová
19,8x24,8; WATGX026.1
5
6,99 €/m2

dekor tehlová
bombáto tmavo tehlová dlažba tehlová
19,8x24,8; WITGX055.1 5x19,8; WLRE8023.1
29,7x29,7; GAT2J132.1
5
5
5
2,79 €/ks
1,99 €/ks
8,99 €/m2

9,19 €/m2

Ritmo

25×33
obklad

obklad tmavo hnedá
25x33; TON5672
3
9,19 €/m2
obklad béžová
25x33; TON5670
9,19 €/m2

1. akosť

3

Elesa

listela hnedá
8x25; LRITMO
1,99 €/ks

dlažba tmavo hnedá
33x33; TDX4466
3
10,99 €/m2

3

9,19 €/m2

obklad svetlo béžová
34x48; ELESALI48
5
9,19 €/m2

1. akosť

dekor béžová
34x34; DELESA
3,69 €/ks

Margareta

34×48

obklad

dlažba béžová
34x34; ELESADA34
5
7,39 €/m2

5

7,99 €/m2

20×25

obklad

*d
do vypredania
d i zásob

ÿ(6.

2.
ë9ë52%

obklad biela
19,8x24,8; MARGARWH
5
7,99 €/m2

obklad červená
19,8x24,8; MARGARRE
5
9,99 €/m2

dekor mix farieb *
20x25; DLOLITANEW
5
2,69 €/ks

dekor mix farieb *
20x25; DMARGAR
5
2,69 €/ks

dekor mix farieb
19,8x24,8; WITGY048.1
5
2,99 €/ks

bombáto žltá
1x20; M1MARGARYE
5
0,99 €/ks

bombáto oranžová
1x20; M1MARGAROR
5
0,99 €/ks

bombáto červená
1x20; M1MARGARRE
5
0,99 €/ks

bombáto svetlo zelená
1x20; M1MARGARPI
5
0,99 €/ks

bombáto modrá
1x20; M1MARGARBL
5
0,99 €/ks

listela mix farieb
listela mix farieb
4,4x19,8; WLAE8059.1 6x25; LNIRVANAUNI
5
5
1,79 €/ks
2,39 €/ks
listela mix farieb *
3x20; L3LOLITA
5
1,19 €/ks

1. akosť

12

dlažba biela, žltá*, oranžová*
33,3x33,3, GAA3B301.1, GAT3B393.1. 394.1
5
13,99 €/m2

dlažba červená, zelená,* modrá*
33,3x33,3, GAT3B400.1, 391.1, 390.1
5
13,99 €/m2

dekor mix farieb *
20x20; WIL21001.1
5
19,99 €/ks

listela mix farieb *
7x20; L7LOLITA
5
1,59 €/ks

maloobchodné ceny s DPH

Výhodná ponuka
25×33
obklad

Laura

7,49 €/m2
ÿ(6.ë9ë

obklad svetlo béžová, béžová obklad svetlo modrá, modrá obklad svetlo zelená, zelená
25x33, WATKB171.1, 172.1
25x33, WATKB173.1, 174.1
25x33, WATKB175.1, 176.1
7,49 €/ m2
7,49 €/ m2
7,49 €/ m2
5
5
5

obklad svetlo šedá, šedá
25x33, WATKB181.1, 182.1
7,49 €/ m2
5

dekor béžová
25x33, WITKB085.1
3,99 €/ks
5

dekor modrá
25x33, WITKB086.1
3,99 €/ks
5

dekor zelená
25x33, WITKB087.1
3,99 €/ks
5

dekor šedá
25x33, WITKB088.1
3,99 €/ks
5

listela béžová
5x25, WLAGE089.1
5
3,98 €/set

listela modrá
5x25, WLAGE090.1
3,98 €/set
5

listela zelená
5x25, WLAGE091.1
3,98 €/set
5

listela šedá
5x25, WLAGE094.1
5
3,98 €/set

listela béžová
6x25, WLAGF053.1
1,59 €/ks
5

listela modrá
6x25, WLAGF054.1
1,59 €/ks
5

listela zelená
6x25, WLAGF055.1
1,59 €/ks
5

listela šedá
6x25, WLAGF059.1
1,59 €/ks
5

bombáto béžová
5x25, WLRGE100.1
2,79 €/ks
5

bombáto modrá
5x25, WLRGE101.1
2,79 €/ks
5

bombáto zelená
5x25, WLRGE102.1
2,79 €/ks
5

bombáto šedá
5x25, WLRGE103.1
2,79 €/ks
5

dlažba béžová
33,3x33,3, GAT3B220.1
10,99 €/ m2 5

dlažba modrá
33,3x33,3, GAT3B221.1
10,99 €/ m2 5

dlažba zelená
33,3x33,3, GAT3B222.1
10,99 €/ m2 5

dlažba šedá
33,3x33,3, GAT3B224.1
10,99 €/ m2 5

25×37
obklad

obklad blanco
25x36,5; TRANSITBL
5
7,99 €/m2

obklad beige
25x36,5; TRANSITBE
5
7,99 €/m2

1. akosť

Transit

7,99 €/m2
listela chocolate
5x25; LTRANSITCH
5
1,79 €/ks

52%2.

listela negro
5x25; LTRANSITNE
5
1,79 €/ks

obklad gris
25x36,5; TRANSITGR
5
7,99 €/m2

dlažba chocolate
dlažba marengo
33,3x33,3; TRANSIT33CH 33,3x33,3; TRANSIT33MA
5
5
10,99 €/m2
10,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

1. akosť

13

8

Firma SIKO KÚPEĽNE je v súčasnosti
najväčšou špecializovanou sieťou predajní
vybavenia pre kúpeľne.

Vízia a poslanie ﬁrmy

Unikátny obchodný model

Spoločnosť SIKO KÚPEĽNE je pre všetkých svojich zákazníkov
spoľahlivým a inšpirujúcim partnerom. Snažíme sa o to, aby sme
boli jedinou správnou voľbou pre každú kúpeľňu. Sme zohraný
tím profesionálov a naším spoločným cieľom je vybudovať ﬁrmu
európskeho významu.

Spoločnosť SIKO KÚPEĽNE je pre všetkých svojich zákazníkov
spoľahlivým a inšpirujúcim partnerom. Snažíme sa o to, aby sme
boli jedinou správnou voľbou pre každú kúpeľňu. Sme zohraný
tím profesionálov a naším spoločným cieľom je vybudovať ﬁrmu
európskeho významu.

Naším poslaním je inšpirovať každého na to, aby zo svojej kúpeľne
vytvoril oázu pohody a relaxácie. Ponúkame chytré riešenia
s prihliadnutím na individuálne potreby a možnosti zákazníka. Sme
výnimoční tým, že už viac než 24 rokov tvoríme kúpeľne, akoby
boli naše vlastné.

Naším poslaním je inšpirovať každého na to, aby zo svojej kúpeľne
vytvoril oázu pohody a relaxácie. Ponúkame chytré riešenia
s prihliadnutím na individuálne potreby a možnosti zákazníka. Sme
výnimoční tým, že už viac než 24 rokov tvoríme kúpeľne, akoby boli
naše vlastné.

Zodpovedná ﬁrma
Ako vedúca spoločnosť na trhu chceme byť príkladom a podporujeme užitočné projekty v rôznych oblastiach.. Viac na www.siko.sk.
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Predajne plné inšpirácie
Banská Bystrica ◾ 2x Bratislava ◾ Košice ◾ Liptovský Mikuláš ◾ Martin ◾ Nitra ◾ Poprad ◾ Prievidza ◾ Trenčín ◾ Trnava ◾ Žilina
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Prečo práve SIKO?
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NAJVÄČŠIA ZNALOSŤ TRHU
radícia OD ROKU 1991

NAJVÄČŠIA INŠPIRÁCIA NA PREDAJNIACH
2 100 VYTSAVENÝCH KÚPEĽNÍ

ODBORNÁ OBSLUHA
PREŠKOLENÝ PERSONÁL

NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZÁCIA
50 000 POLOŽIEK

NAJDOSTUPNEJŠIE
DESIATKY PREDAJNÍ PO ČR A SK

NAJVIAC OBSLÚŽENÝCH ZÁKAZNÍKOV
CEZ 500 000 ROČNE

Prečo práve SIKO?

GARANCIA
NAJLEPŠEJ CENY A SLUŽBY

ÚSTRETOVÁ PRACOVNÁ DOBA
BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVANIE

DOPRAVA ZADARMO
PRI OBJEDNÁVKE NAD 650 €

NAJVÄČŠIA GALÉRIA KÚPEĽNÍ
INŠPIRUJTE SA www.kupelnova-galeria.sk

GRAFICKÉ NÁVRHY ZADARMO
VO FOTOGRAFICKEJ KVALITE (STR. 26)

KRÁSNE KÚPEĽNE
VIEME POSTAVIŤ NA KĽÚČ (STR. 28)
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Prvá predajňa na námestí v Čimeliciach, 40 m2

Príbeh vzniku
spoločnosti
SIKO
Ako ho vidia tí, čo mali možnosť
sledovať naplnenie „českého sna“.
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Aj v našich zemepisných šírkach sa dá vybudovať
úspešná ﬁrma bez korupcie, dotácií, krádeží, podrazov či komunistickej minulosti a pevných vzťahov
z tých čias. Verte alebo nie, je to možné. Tento zdanlivý zázrak sa podaril žene, obyčajnej matke troch detí
z malých juhočeských Čimelíc, ktorá sa po revolúcii
rozhodla, že začne podnikať. Nebolo to ľahké, niekedy to aj bolelo, ale dnes už Jaroslava Valová môže
povedať, že ten boj stál za to. Na zelenej lúke vybudovala ﬁrmu SIKO, najväčšieho predajcu kúpeľňového
vybavenia v Česku, ktorá sa stále úspešne rozrastá.

Na prvý pohľad sa tento príbeh môže zdať fádny. Je o odvahe, energii, nezdolnosti a sile jednej českej rodiny. Uznajte však, že to nie je málo. Keď sa v roku
1991 Jaroslava Valová rozhodla, že bude podnikať, mala 44 rokov. Mnohí susedia v Čimeliciach si ťukali na čelo. Nezdalo sa veľmi reálne, že by sa v tej
džungli po novembri 1989 mohla presadiť. Tým skôr, že sa na odporúčanie
svojho známeho pustila do odvetvia, ktoré bolo dovtedy pre ňu úplne cudzie.
Onedlho sa však ukázalo, že bolo veľmi perspektívne.

Ako až z Prahy chodili pre kúpeľne do Čimelíc

Jana

Ludmila

1953
Zakladateľ a generálna riaditeľka SIKO
KÚPEĽNE as (uprostred)

Stavebné Izolácie, Keramika a Obklady, z prvých písmen týchto slov vytvorili manželia Valovci názov svojej
ﬁrmy. Firma SIKO nakoniec stavebné izolácie nepredávala, ale názov sa aj tak uchytil, rovnako ako celá
ﬁrma. Samozrejme, nebolo to zadarmo.
Najprv ﬁnancie. Na začiatok podnikania padli všetky rodinné úspory, vrátane vkladných knižiek detí,
na ktorých mali úspory z letných brigád a príspevky od starých rodičov. Valovci sa jednoducho rozhodli
skočiť do biznisu po hlave. Každá koruna skončila u sprostredkovateľa, od ktorého za predražené ceny
získali prvé zásoby obkladačiek. V tom momente však manželia pochopili, že sa musia dostať priamo k výrobcom, inak ich obchod nebude napredovať. Tam si vyberú, čo od nich ľudia chcú a podstatne ušetria.
Kto však vtedy nebol napojený na bývalé komunistické siete vzťahov, tomu sa o tom mohlo akurát snívať.

Zľava: Tomáš, Víťa, Jana s milovaným
trabantom

Napriek tomu to Valovci skúsili. Vyrážali priamo do podnikových predajní výrobcov a sami si tovar vozili
do Čimelíc. Jaroslava sa starala o predaj a účtovníctvo, a keby mal deň viac ako 24 hodín, určite by ich rada
využila. Výsledok sa logicky dostavil. Zákazníci si zážitok z malej, 40 m2 predajne SIKO, kde sa o nich so
záujmom starali, nenechali pre seba. Zakrátko sa tu bežne začali zastavovať ľudia, ktorí cestovali z Prahy
na víkendy do južných Čiech. Neskôr sem chodili už cielene. Táto skutočnosť už veľkých výrobcov kúpeľňového tovaru nemohla nechať chladnými, a preto zaradili SIKO medzi svojich stálych odberateľov.

Ako Valovci cestovali trabantom na Balaton
„Určite musela niečo zdediť,“ možno poznamenala na adresu Jaroslavy Valovej väčšina z vás, ktorých jej príbeh zaujal. A majú pravdu. Zdedila. Po svojom otcovi má v sebe neuveriteľnú pracovitosť a tuhý koreň. On
bol nadšený Masarykovec a v tridsiatych rokoch minulého storočia pracoval ako vedúci záhradník kniežaťa
Schwarzenberga na panstve v Čimeliciach. Ako samouk sa naučil nemecky a naučil sa hrať na niekoľkých
hudobných nástrojoch. Pôsobil ako náčelník v spolku Sokol a režíroval miestnych divadelných ochotníkov.
Filozoﬁu „Urobiť všetko čo najlepšie“ potom vštiepil aj svojim trom dcéram. Evidentne to nebolo až také
ťažké, dámy totiž mali aktivitu v krvi.

Vstupný kapitál

Dcéra Ludmila Polesná (1934) získala v šesťdesiatych rokoch neuveriteľných šesť titulov majsterky sveta
na divokej vode. Škoda, že to vtedy ešte nebola olympijská disciplína. Dohromady viac ako šesťdesiat medailí zo svetových a republikových majstrovstiev sa stalo inšpiráciou pre knihu s názvom „Hranaté medaily“.
Aj dcéra Jana (1933) sa dočkala ocenenia, je čestnou občiankou Dobříše. Okrem toho lyžuje, cvičí v Sokolovi
a so svojou cestovnou kanceláriou organizuje zájazdy.
Príbeh najmladšej Jaroslavy (1947) tak možno ani nikoho neprekvapí. Bavil ju samozrejme aj šport, ale vavríny sa rozhodla zbierať inde. Začalo to červeným diplomom na vysokej škole, ktorý si zo štúdií odniesli
s manželom Vítězslavom Valom obaja. Potom síce chvíľu žili v duchu doby, nevybočovali, priviedli na svet
tri deti, pracovali, žili skromne a cestovali trabantom na Balaton stanovať. O pár rokov ich ale podnikavosť
jednoducho nenechala spať. Dvaja poľnohospodárski ekonómovia si začali privyrábať rýchlením narcisov,
predajom skalničiek, chovom oviec alebo predajom ovocia. Popritom očakávali pád komunizmu.

V obývačke sa pracovalo každý deň
do neskorých nočných hodín

Ako sa dá úspešná ﬁrma naštartovať z obývačky
Deti si v priebehu rokov zvykli, že ich mama musí neustále niečo robiť. Skutočnosť, že sa po prevrate vrhla
na podnikanie a za jeden rok zmenila ich spoločnú obývačku na útočisko sľubne sa rozvíjajúcej ﬁrmy, prijali
bez veľkých emócií. V tejto izbe sa rokovalo so zákazníkmi i dodávateľmi, riešili sa účtovnícke záležitosti,
obedovali tu skladníci. V obývačke sa stretávali štyri generácie rodiny a pracovalo sa tu každý deň do neskorých nočných hodín.
Zakrátko nemal manžel Vítězslav inú možnosť, ako opustiť civilné zamestnanie aj funkciu starostu v Čimeliciach a naplno sa zapojiť do podnikania. Jazdil s nákladným autom pre tovar, pracoval v sklade i v adminis

Prvé sklady v Čimeliciach
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tratíve. Ani syn Tomáš sa práci nevyhýbal, a už pri štúdiu gymnázia, neskôr aj vysokej školy, dostal slušnú
školu života. Predával, fakturoval, rokoval so zákazníkmi a ako hádam každý z rodiny pracoval aj v sklade.
Dcéra Jana, vtedy žiačka základnej školy, pomáhala v predajni a zvládala už aj časť účtovníctva. A aby bola
rodina kompletne využitá, po roku podnikania sa do ﬁrmy zapojili aj príbuzní z Kralíc pri Brne, kde vznikla
v roku 1992 druhá predajňa SIKO.
Druhá predajňa SIKO bola otvorená
v roku 1992 Kraliciach

Dôležitý impulz však ﬁrma SIKO dostala vtedy, keď sa po dvoch rokoch vrátil z Ameriky najstarší syn Víťa.
Za oceánom si vysníval, ako tu naštartuje veľký franšízový reťazec. V obývačke pri prvej káve po príchode oboznámil so svojimi plánmi matku a začal konať. Odštartoval pobočkovú expanziu, do ktorej priberal
ďalších členov rodiny a svojich priateľov. S budúcim svokrom brata Tomáša otvoril predajňu v Tábore, s kamarátom zo strednej školy vybudovali pobočku vo Vodňanoch, a tak to išlo ďalej a ďalej... Spoločnosť SIKO
prežívala prvý naozajstný boom.
Zatiaľ čo Víťa dobýval územia, jeho dôsledná mama vytvorila zásady na vystavenie tovaru tak, aby čo najviac zjednodušila otváranie ďalších pobočiek. V týchto dňoch a mesiacoch drela rodina s prvými zamestnancami naplno. Dve predajne sa stali minulosťou, v priebehu dvoch rokov ich SIKO malo už jedenásť.
Okrem vlastných sa otvorili aj partnerské predajne, ktoré pri zdokonaľovaní konceptu predaja umožnili
rodine využiť nielen vlastné skúsenosti, ale aj skúsenosti obchodných partnerov, vtedy veľkoobchodných
odberateľov tovaru zo Sika.

Ako deti zachránili mamu aj ﬁrmu
Prvý ručne písaný leták na otvorenie
predajne Kralice

Keď sa zdalo, že rozlet ﬁrmy nemôže nič zastaviť, nastali najhoršie dni celej jej histórie. Hádam nie je
hanbou napísať, že celý rok 1995 bol skutočným očistcom. Expanzia pokračovala za cenu veľkého zadlženia vybudovaním veľkoobchodnej základne v Čimeliciach s celkovou plochou 3 000 m2. Záťaž celej rodiny
bola ohromná a úspech si vybral prvú veľkú daň vo forme rozvodu s manželom Vítězslavom. Jaroslava sa
musela vyrovnať s ťažkou rodinnou situáciou a s obavami, ako s dospievajúcimi deťmi ustáť rozbehnuté
podnikanie a splatiť riskantný úver vo výške 22 miliónov. Na takéto chvíle nie je žiadna žena nikdy dopredu
pripravená, ani vtedy, keď má za sebou ostrý podnikateľský boj. Jaroslava ale nemala na výber. Obchod bol
rozbehnutý a pôžičku by za ňu nikto nesplatil. Našťastie láska, ktorú po celé roky dávala svojim deťom, sa
jej v týchto ťažkých chvíľach vrátila. Dospievajúci potomkovia a celý zvyšok rodiny ju podržali, dokonca
za cenu osobných obetí.

Jedinečný koncept - kompletné kúpeľne
priamo na predajni (na fotke T. Vala, 1995)

Syn Tomáš prerušil inžinierske štúdiá, ku ktorým sa už nevrátil, a namiesto toho sa začal naplno venovať
ﬁrme. Bol to práve on, na ktorom vtedy spočívalo podstatné bremeno podnikania. Dcéra Jana a sestra Jana
ako správne ženy poskytli Jaroslave oporu po ľudskej stránke, synovia zavčasu pochopili, že svojej mame
najviac pomôžu, keď udržia pri živote ﬁrmu.
Nebolo to jednoduché, ale o nejaký čas Jaroslava dokázala pozbierať sily a vrhla sa do ďalšieho rozvoja ﬁrmy.
Prijímali sa zamestnanci, zväčšovali sa obchody, darilo sa splácať úver. Prišlo rozhodnutie expandovať do prvého krajského mesta a pokračovať do ďalších. S podporou a nadšením syna Víťu si Jaroslava vzala ešte
vyššiu pôžičku a kúpila brniansky areál po bývalom Technomaxe. Otvorenie partnerských predajní v ďalších
krajských mestách – v Ostrave a Českých Budějoviciach – bolo len otázkou času.

Výstavba základne v Čimeliciach
s celkovou plochou 3 000 m2 (1995)

Ako „Megapredajňa“ kúpeľní oslnila Prahu
Hneď po otvorení sa okamžite stala vlajkovou loďou SIKO. Niektorí novinári ju hneď na mieste pri otvorení
prekrstili na „mega-predajňu“ kúpeľní, a to jej aj zostalo. Pre rodinu Valových a samotnú Jaroslavu to bol
veľký deň. Rok po vstupe do nového milénia sa konečne mohli pochváliť, že pokorili Prahu, a to hneď jedným z najväčších showroomov, aký kedy Pražania videli. Predajňa v mestskej časti Černý Most mala taký
úspech, že sa podľa jej interiéru a štýlu fungovania inšpirovali všetky ďalšie, vrátane partnerských.

Expanzia do Brna (1997)

V nasledujúcich mesiacoch a rokoch prišli tieto skúsenosti vhod. Ďalšie krajské mestá, ďalšie investície.
Teraz po prvýkrát aj v obchodných centrách v Prahe - Průhoniciach, v Zlíne a v brnianskom Avione. Jaroslava chcela mať aj tam všetko pod kontrolou, aby predajne splňovali jej predstavu ideálneho miesta pre
zákazníkov. Cestovala teda po celej krajine, aby všetko dopadlo presne podľa jej predstáv.
Možno aj preto sa našli miesta, kde sa z ničoho nič prestalo dariť a niekoľko partnerských predajní sa muselo zatvoriť. Rodina sa vtedy rozhodla, že si musia dôsledne rozdeliť právomoci. Bolo jasné, že už v žiadnom
prípade nie je v silách Jaroslavy byť pri všetkom.

„Mega Predajňa“ kúpeľní v Prahe
na Čiernom Moste (2001)
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Synovia prevzali obchodnú politiku a ich mama sa okrem vytvárania konceptu maloobchodných predajní

mohla zamerať na zdravú ekonomiku a marketing ﬁrmy. Nastal ďalší dôležitý deň. Niekomu sa možno prvé
vydanie katalógu nebude zdať ako vzrušujúca udalosť hodná komentovania, ale SIKO už od tejto chvíle
nikdy nebolo a nebude rovnaké. Vytvorením najkomplexnejšieho katalógu v segmente si otvorilo možnosť
osloviť tisícky zákazníkov a ukázať im všetky novinky alebo napríklad významné zľavy pekne prehľadne
na jednom mieste. Onedlho sa ﬁrma v katalógu mohla pochváliť vlastnými produktmi. Syn Víťa sa nechal
inšpirovať zahraničnými veľtrhmi, zostavil tím produktových manažérov a tí sa okamžite pustili do vývoja
vlastného sortimentu.
SIKO - Nitra (2015)

Aká je to fuška byť na Slovensku jednotkou
Jedenásť predajní SIKO, ktoré pokrývajú všetky slovenské regióny, to je slovenská súčasnosť. Manažment spoločnosti si dal dosť smelý plán - etablovať sa v zemi na východ od Česka. To, čo začalo v roku v 2010 v hlavnom
meste Bratislave, zatiaľ funguje skvele, a Slováci rovnako ako Česi oceňujú všetky výhody ﬁrmy z Čimelíc.

Ako SIKO pracuje so známou architektkou

Už 12. predajňa SIKO - Prievidza (2016)

Eva Jiřičná. Toto meno má vo svete uznávaných architektov nenapodobiteľný zvuk. Dáma, ktorá je známa
predovšetkým vďaka interiérom londýnskych a newyorských obchodov a butikov. Široká verejnosť ju spojuje aj so skutočnosťou, že ako mladá začínajúca architektka v Anglicku bola partnerkou architekta Jana
Kaplického. Práve táto žena je spojená s najočakávanejším projektom histórie SIKO. V Prahe na Zličíne stojí
vlajková loď SIKO - doteraz najväčší showroom, v akom kedy ﬁrma pôsobila.
A čo ďalšie plány do budúcnosti? Firma SIKO, jej majiteľka Jaroslava a celá rodina majú jednoznačnú chuť
ďalej pokračovať vo svojom úspešnom podnikaní a stále pri tom ctiť svoje hlavné zásady. Rozširovanie
v Česku a na Slovensku je samozrejmosťou, uvažuje sa o možnostiach pôsobiť aj inde. Expanzia sa týka
aj rozšírenia sortimentu mimo oblasti kúpeľní. Od roku 2012 sa v Česku úspešne rozbehol projekt predaja
kuchýň. SIKO tak svojim zákazníkom ponúka jedinečnú možnosť vybrať si kúpeľňu a kuchyňu „pod jednou strechou“. Tým ale rozširovanie sortimentu nekončí, postupne sa pridáva kúpeľňový nábytok, zrkadlá
a umývadlá na mieru, interiérové dvere a ďalšie.

Katalóg kúpeľní a nový katalóg
koupelnového nábytku na míru

Ako SIKO neopustilo svoju vlastnú ﬁlozoﬁu
Hlavne nech sa darí udržať trend, to bolo pre Jaroslavu od začiatku to najzásadnejšie. Motto „Mysli na druhého v rade“ sa od prvých dní predaja prejavovalo formou milého vystupovania voči zákazníkom a bezchybného splnenia ich prianí. Dnes už to ale nestačí. Preto v pobočke v Opatoviciach nad Labem vzniklo vlastné
školiace stredisko. Školenia tu absolvujú všetci predajcovia a získavajú tu okrem predajných schopností tiež
odborné vedomosti. To zďaleka nie je všetko. V predajniach pribúdajú detské kútiky, šíri sa tu bezplatný internet, webové stránky www.kupelnova-galeria.sk obsahujú unikátnu kúpeľňovú galériu s tisíckami graﬁckých
návrhov kúpeľní, ktoré SIKO spracovalo pre svojich zákazníkov.
Aj to je dôvod, prečo Jaroslava nemá problém pochváliť sa svojim verným zákazníkom základnými údajmi,
ktoré momentálne predstavujú ﬁrmu SIKO. Predajná sieť sa stále rozširuje a teraz tvorí viac než 50 českých
a slovenských predajní. Obrat ﬁrmy je cez tri miliardy a počet zamestnancov prekračuje 600. To všetko bez
akejkoľvek podpory štátu na vytvorenie pracovných miest. SIKO rozširuje spoluprácu s vývojovými pracovníkmi a okrem predaja tovaru zabezpečuje ﬁrma aj ďalšie sprievodné služby, ako napr. zákazníkmi žiadaná
realizácie kúpeľní „na kľúč“ či plánovacie programy pre celú kúpeľňu. Produktový katalóg sa postupne rozšíril
až na rekordných 484 strán. Tomu sa v segmente kúpeľní nikto nevyrovná.

Zľava: Víťa, Jaroslava, Eva Jiřičná nad
Makytou predajne Zličín (2012)

Stavba nového skladu na centrále
v Čimeliciach (6 000 m2 s výška 13 m)

Zľava:
Tomáš Vala
generálny riaditeľ
Jaroslava Valová
zakladateľka SIKO KÚPEĽNE
Víťa Vala
predseda predstavenstva
Jana Valová
predsedníčka dozornej rady

21

Aké má SIKO hodnoty
Príbeh Jaroslavy a jej rodiny sa zdá byť priam rozprávkový. Splnenie tohto „českého sna“ však nebolo dielom kúzel, ale neuhasínajúcej vôle a tvrdej driny všetkých, ktorí sa na rozvoji ﬁrmy podieľali. Jaroslava mala
obrovské šťastie a stretla sa s lojálnymi a výnimočnými spolupracovníkmi i podnikateľskými partnermi, bez
ktorých by príbeh SIKO nikdy nenarástol do dnešnej podoby.
Preto všetkým, ktorí boli a stále sú ochotní dávať vo svojom úsilí a kreativite niečo hodnotného navyše,
patrí zaslúžené poďakovanie a ocenenie. Všetci takíto ľudia na ktorejkoľvek pozícii sú dôležitými členmi
SIKO rodiny. A vždy budú do nej privítaní i noví spolupracovníci, ktorí svojimi schopnosťami, nadšením
a lojalitou prispejú k ďalšiemu rozvoju.
Napriek výraznému úspechu na českom i zahraničnom trhu zostáva ﬁrma v majetku rodiny, ktorá ju vedie.
Syn Tomáš je generálnym riaditeľom, syn Víťa je riaditeľom pre stratégiu a dcéra Jana, ktorá je momentálne na materskej dovolenke, zastáva pozíciu predsedníčky dozornej rady. Rodina sa postupne rozrástla
o 8 vnúčat, z ktorých tie najstaršie pomáhajú vo ﬁrme ako brigádnici.
Obálka českého časopisu Forbes
máj 2014

Spojujúcim faktorom a inšpiráciou pre efektívne riadenie sú jedinečné HODNOTY FIRMY, sformulované
do dvanástich základných pravidiel, umiestnených neustále všetkým na očiach. Každé je dôležité, jedno
z pravidiel však zakladateľka považuje za zásadné a vštepuje ho svojim spolupracovníkom od samého začiatku podnikania: „Mysli na druhého v rade“. Čiže vykonávaj všetko tak, aby sa na tvoju prácu mohol
každý spoľahnúť a bezchybne na ňu nadviazať. To platí smerom ku spolupracovníkom a tiež smerom k zákazníkom.

Ak vás príbeh Jaroslavy a jej rodiny zaujal a máte k nemu nejaké otázky či pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailu zakladatelka@siko.sk

Celú verziu príbehu zakladateľky SIKO KÚPEĽNE nájdete
na www.siko.sk/zakladatelka.
Je tu uvedený aj kompletný prehľad ﬁremných hodnôt.
Naším cieľom je nadšený zákazník

Sme tu pre vás!
SIKO víkend 2015 | Senec (Slovensko)
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kolektív SIKO

2 500 000
7 000
100
návštev internetových stránok ročne

produktov v eshope

značiek

Nové internetové stránky SIKO
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

ešte väčšia dávka kúpeľňové inšpirácie
jednoduchšie ovládanie a prístup z mobilných zariadení a tabletov
prehľadná prezentácia kompletného sortimentu SIKO
zjednodušený nákupný proces a nové online služby
rad praktických informácií a priama komunikácia s návštevníkmi

www.siko.sk

Užívateľsky jednoduchšia orientácia, viac informácií nielen o produktoch, integrovaný rozsiahly e-shop alebo optimalizácia pre mobilné telefóny a tablety - to
sú hlavné zmeny, ktoré sú viditeľné hneď na prvý pohľad. Pri bližšom prezeraní
môžu zákazníci oceniť kompletne prepracovanú štruktúru produktového katalógu a prezentácie jednotlivých produktov s cieľom sprehľadniť stále sa rozširujúci sortiment. Informácie o produktoch sú doplnené radom užitočných detailov
a web slúži k priamej podpore komunikácie so zákazníkmi.
Návštevníci si môžu vybrať z viac ako 7 000 produktov v rozšírenom ﬁltri až
podľa 20 parametrov, a pri použití online služieb, ako sú konﬁgurátor a plánovač
nábytku na mieru a online zákaznícky servis, kde je možné zistiť aktuálne informácie o stave zákazky, či vybranom tovare a jeho dostupnosti.

Najväčšia galéria kúpeľní v SR
Pretože inšpirácia je nesmierne dôležitým prvkom nášho podnikania, vytvorili sme unikátnu elektronickú fotogalériu. Názov Galéria tisícov inšpirácií skrýva najväčšiu on-line galériu návrhov kúpeľní, vytvorených exkluzívne v našom graﬁckom centre. Tento jedinečný projekt vznikol s cieľom v maximálnej miere inšpirovať
všetkých potenciálnych klientov, ktorí aktuálne zariaďujú či rekonštruujú svoje kúpeľňové priestory a zaujímajú sa o najmodernejšie trendy v danom odbore. So
svojimi stovkami a tisícmi graﬁckých návrhov je tak kúpeľňová galéria nielen plná inšpirácie, ale predstavuje i zdroj užitočných tipov či podnetov.

ʄ Fotogaléria kúpeľní na kľúč
ʄ Fotogaléria kúpeľní z predajní
ʄ Zvoľte si parametre pre výber z 3D návrhov
(rozloha a zariadenie kúpeľne, cena a farba obkladu, atď.)
ʄ Prezrite si kúpeľňu prostredníctvom panoramatickej fotograﬁe
ʄ Sledujte najmodernejšie kúpeľňové trendy
ʄ Nenechajte si ujsť novinky mesiaca

www.kupelnova-galeria.sk
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Nová kúpeľňa krok za krokom
Tento sprievodca v sebe obsahuje naše dlhoročné skúsenosti s predajom kúpeľní. Kúpeľňami sa zaoberáme takmer 25 rokov a za
tie roky vieme, aké úskalia tvorbu novej kúpeľne sprevádzajú. Ak pôjdete spolu s nami krok za krokom týmto sprievodcom, čaká
vás na konci vaša nová kúpeľňa taká, akú ste si vysnívali. Ak by ste si niečím neboli istí, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naši
odborní predajcovia sú pravidelne preškoľovaní tak, aby boli pripravení kvaliﬁkovane poradiť a zodpovedať všetky vaše otázky.

4 kroky k vašej novej vysnenej kúpeľni

Inšpirácia
Objavte a vyskúšajte si
u nás vysnívanú kúpeľňu.

1

Plánovanie
Čo si pripraviť so sebou
na prvú schôdzku?

2

Riešenie
Naši odborní predajcovia
vám s návrhom pomôžu.

3

Realizácia
Kúpeľňu vám postavíme
na kľúč.

4

1. Inšpirácia
Ešte pred výberom konkrétnych materiálov je dobré si deﬁnovať váš spôsob života. Niekto v kúpeľni rád trávi veľa času a má radšej romantickú kúpeľňu v pastelových farbách s rohovou vaňou. Iný zase uprednostňuje rýchlu hygienu v minimalistickej kúpeľni tónované do rôznych odtieňov šedej a iba so sprchovacím kútom.
Je teda dobré si rozmyslieť, ak chcete relaxovať v romantickom prostredí alebo oceníte prehľadnosť modernej architektúry a dizajnu. V našich predajniach si tak
môžete prednostne prezrieť len tie kúpeľne, ktoré svojim dizajnom zodpovedajú vašim predstavám. Ak si nevyberiete z našich vzorových kúpeľní, zostavíme vám
riešenie šité priamo na mieru. Toto premýšľanie vám určite uľahčí 3D graﬁcké návrhy, ktoré však prídu k slovu neskôr.

Predajne SIKO
Príďte sa inšpirovať na jednu z viac
ako 50 predajní SIKO po celej ČR
a na Slovensku. Vaňu, kút aj ďalšie
vybavenie do kúpeľne si môžete
osobne vyskúšať.

M

2 100 kúpeľní na predajniach
50 000 položiek v sortimente

Kúpeľňová galérie
So svojimi tisíckami graﬁckými
návrhmi je naša kúpeľňová galéria
nielen plná inšpirácie, ale predstavuje aj zdroj užitočných tipov či
podnetov.

M

viac ako 1 000 návrhov kúpeľní
www.kupelnova-galeria.sk

www.siko.sk
Užívateľsky jednoduchšia orientácia,
viac informácií nielen o produktoch,
integrovaný rozsiahly e-shop. Ešte
väčšia dávka kúpeľňové inšpirácie.

M
24

najrozsiahlejší eshop kúpeľní
viac ako 7 000 produktov

8

TIP PRE VÁS!
Vaňu, kút aj ďalšie vybavenie do kúpeľne
si u nás môžete osobne vyskúšať.
To ocenili aj Simona Krainová a Karel Vágner,
ktorí u nás vyberali zariadenia do svojej novej chalupy.

2. Plánovanie

8

TIP PRE VÁS!
Vaša prvá cesta by mala viesť na www.siko.sk
a tam sa za pomoci 2D plánovača kúpeľní zamyslieť nad dispozičným riešením kúpeľne. Plánovač
kúpeľní vám pomocou niekoľkých kliknutí umožní poskladať si kúpeľňu podľa vašich predstáv. Ľahko tak zistíte, čo sa vám do kúpeľne vojde
a
čo je už nad jej priestorové možnosti.

Je potrebné si uvedomiť, že ponuka na trhu sa za posledných 20 rokov výrazne zmenila. Doviedli ste si pred 20 rokmi predstaviť v kúpeľni
bidet, závesné WC, pisoár alebo masážne sprchu? Vyhrievanú podlahu? Rohovú masážnu vaňu?
O tom všetkom a mnohom ďalšom by ste mali teraz premýšľať. Mali by ste mať jasno, čo je pre vás priorita. Je ale dobré tiež vedieť, čo sa
vám síce páči, ale ste ochotní oželieť. Postaviť kúpeľňu bez kompromisov sa podarí len zriedkakedy - je teda potrebné byť na ne pripravený.

Čo si pripraviť na prvú schôdzku?
◾ Plán rozpočtu
◾ Pôdorys kúpeľne
◾ Umiestnenie okien, dverí
◾ Rozvody vody, elektriny, kúrenia, odpadov
◾ Možnosť stavebných úprav
◾ Predstava o štýle kúpeľne
◾ Čo všetko v kúpeľni chcete mať (vaňa, sprcha)
◾ Kto bude kúpeľňu využívať
◾ Požadovaný termín realizácie

Rozpočet
Jeden priestor má mnoho spôsobov využitia a teda aj veľmi široké rozpätie
nákladov na jeho zariadenie. Ak ste si poctivo odpovedali na predchádzajúce
otázky, môžeme prikročiť k stanoveniu približného rozpočtu.
Začnime tým, že si povieme, koľko chcete do novej kúpeľne investovať. Podľa
toho je potrebné riešiť výber konkrétnych predmetov. Veci sú rôzne kvalitné
a teda aj rôzne drahé. Vaňa vás môže stáť okolo dvoch, ale tiež napríklad
dvadsiatich tisíc. Sprchový kút tiež kúpite za tri, tridsať ale tiež aj tristo tisíc.
Vždy je potrebné posudzovať vaše nároky na kvalitu a ﬁ nančné možnosti.
Niekedy je lepšie si mierne priplatiť a získať tak výrobok, ktorý vám bude lepšie slúžiť a vydrží niekoľkokrát dlhšie, než o trochu lacnejší variant. A naopak
sú veci, do ktorých je zbytočné investovať prehnané sumy.
Pri stanovovaní rozpočtu je potrebné si uvedomiť, že cena kúpeľne nie je tvorená len hodnotou materiálu, ale že niečo stojí aj samotná práca. A ak nie ste
naozaj šikovný kutil alebo ideálne priamo murár, obkladač, inštalatér a elektrikár v jednej osobe, potom by ste mali vedieť, že cena práce spravidla tvoria väčšiu časť ceny novej kúpeľne. Ak máte na kúpeľňu rozpočet napríklad
4 000 €, potom minimálne polovicu z tejto sumy bude tvoriť cena za odbornú inštaláciu a montáž. Áno, minimálne polovicu, ale skôr viac.
Ak nemáte dostatok voľných ﬁnančných prostriedkov, sme schopní vám
vybaviť rýchly úver.
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3. Riešenie
Vybrali ste si? Určite áno, ale možno ešte máte nejaké pochybnosti alebo ste minimálne zvedaví, ako bude vaša kúpeľňa vyzerať. V našej predajni si spolu s odborným predajcom pripravíte podklady pre náš tím graﬁkov, ktorí vám spracujú a pošlú 3D
graﬁcké návrhy. Svoju kúpeľňu tak môžete vidieť ešte pred položením prvej obkladačky. A v Siku navyše v bezkonkurenčnej fotograﬁckej kvalite. Táto služba vám tiež určite pomôže vyriešiť prípadné pochybnosti o tom, čo s čím lepšie ladí, ako
bude zmena vyzerať v skutočnosti a tak ďalej.
◾ Nie ste rozhodnutí, ktorý druh obkladu sa bude do vašej kúpeľne najlepšie hodiť?
◾ Chcete sa uistiť, že voľba obkladu a jeho skladba je presne to, čo si prajete?
◾ Neviete, či sa vám vedľa plánovanej vane vojde ešte automatická práčka?

Čo budeme potrebovať od vás?

Ako prebieha zadanie
a spracovanie?

Grafické návrhy
ZADARMO?

Stavební plán nebo náčrtek místnosti s uvedením rozměrů stěn, přizdívek, pultů, nik, dveří
a oken.

V našej vzorkovni si spolu s odborným predajcom vyberiete obklady, dlažbu a zariadenie, skontrolujete pôdorys/náčrt miestnosti.
Vyberiete si variant spracovania a vyplníte formulár na objednanie návrhu.
Návrh odovzdáme do graﬁckého centra,
ktoré vám na e-mail pošle prvé náhľady.
Ak budete požadovať vykonanie nejakých
úprav na návrhu, pošlite požiadavku s jej opisom späť e-mailom graﬁkovi, ktorý má váš
projekt na starosti. Pokiaľ budete s vizualizáciou spokojní, písomne nám ju odsúhlasíte.
Po odsúhlasení návrhu vám spracujeme ﬁnálnu podobu, ktorá obsahuje výpis množstva
obkladu a dlažby, okótovaný pôdorys, obkladový panel použitej skladby obkladu. Túto
zložku pošleme e-mailom a poštou na vaše
kontaktné údaje.

Objednaný variant vizualizácie vrátane možných príplatkov sa platí vopred pri odovzdaní
podkladov na spracovanie.
Pri nasledujúcej platbe za odber tovaru nad 650 €
(v maloobchodných cenách vr. DPH) vám vrátime
cenu základného variantu BASIC (teda 40 €), a to
bez ohľadu na to, aký variant spracovania ste si
objednali a zaplatili (okrem variantu WC). Variant
BASIC je teda ZADARMO!
Ak tovar odoberiete prostredníctvom ﬁrmy,
ktorá bežne nakupuje v Siku za veľkoobchodných podmienok, vrátime z akéhokoľvek vopred
zaplateného variantu sumu 30 €. Je nutné,
aby na faktúrach za vizualizácie a odobraný materiál bol uvedený rovnaký zákazník.

U dveří a oken musí být uvedeny i vzdálenosti
od rohu, u oken také výška parapetu okna.
U podkrovních koupelen je potřeba přiložit řez
místností nebo náčrtek zkosení stropu s uvedením rozměrů zkosení.
Máte-li již pevně vyvedeny přívody vody a odpadů, je potřeba je zaměřit a zakreslit včetně
jejich umístění.

Pri nákupe tovaru cez e-shop SIKO sa suma
za vizualizáciu nevracia.

Cenník grafických návrhov
POČET NÁVRHOV
KÚPEĽNE

POČET ÚPRAV
OBKLADOV

POČET
POHĽADOV

PULTY, VÝKLENKY
A INÉ PRÍMUROVKY

CENA
VARIANTU

BASIC

1

1

3

NE

40 €

PROFI

2

2

4

ANO

80 €

EXPRES1

1

1

3

NE

70 €

VARIANT

EXPRES2

1

1

3

ANO

76 €

WC

1

1

3

NE

16 €

Viac informácií získate v informačnom letáku, ktorý je k dispozícii v predajniach SIKO alebo u našich odborných predajcov, alebo na www.siko.sk.
V niektorých predajniach SIKO môžu platiť iné podmienky. Informujte sa v predajni, ktorú navštívite.
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Kreslenie graﬁckých návrhov priamo so zákazníkom na predajni:
◾ Bratislava Galvaniho. Viac informácií priamo na predajni.

8

TIP PRE VÁS!
Predídete tak prípadným dohadom s obkladačom,
„že ste ten svetlý prúžok chceli niekde inde“. A navyše, súčasťou 3D graﬁckého návrhu nie sú len fotky, ale aj presný súpis potrebného materiálu. Tento
súpis obsahuje aj odporúčania, koľko obkladačiek
si je potrebné objednať navyše. Tým predídete situácii, že sa obkladač ocitne tesne pred dokončením
bez materiálu.

K variantám BASIC, PROFI, WC (okrem variant EXPRES1, EXPRES 2) máte možnosť si priobjednať virtuálnu prehliadku vašej kúpeľne prostredníctvom panoramatickej fotograﬁe. Tvorba tejto fotograﬁe sa robí až po odsúhlasení ﬁnálnej podoby graﬁckého návrhu. Cena 16 €.
Ukážky panorámy 360 ° nájdete na webe www.kupelnova-galeria.sk

Via Veneto Noce
GRAFICKÝ NÁVRH

Via Veneto Noce
FOTO SKUTOČNÉ KÚPEĽNE
27

,

Kúpeľňa na kľúč

Naše skúsenosti vychádzajú
zo stoviek realizovaných kúpeľní.
Kladieme dôraz na individuálnu starostlivosť.

Realizácia kúpeľne
Dôležitou súčasťou procesu tvorby kúpeľne je samotná realizácia. Ak nemáte nikoho, kto vám
kúpeľňu zrekonštruuje, obráťte sa na našich odborných predajcov, ktorí vám vysvetlia podmienky
SIKO realizácií. SIKO ponúka realizácie kúpeľní v spolupráci s ﬁrmou Moderný Byt v oboch našich
pobočkách Bratislava Lamač, Galvaniho, Banská Bystrica, Košice, Poprad, Trenčín.

Viac informácií na strane 481.

Neváhajte využiť pomoc odborného predajcu, ktorý vám rád vysvetlí podmienky služby a pomôže s výberom materiálu.

Našim zákazníkom ponúkame:
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

profesionálny osobný prístup
technologické poradenstvo
mnohoročnú skúsenosť silnej značky
dopravu a vynášku materiálu až do bytu
murárske a obkladačské práce, sadrokartonárske práce
inštalatérske práce, novú elektroinštaláciu
pokládku PVC, laminátových podláh, kobercov i marmolea
montáž zariaďovacích predmetov
odvoz sutiny a odpadu, ekologickú likvidáciu , upratovanie

PONÚKAME TENTO TOVAR:
◾ okná, dvere, parkety, kuchyne

Databáza priebehu realizácií on-line
1.

Databáza klientov on-line, z ktorej si zákazníci realizácií
môžu sťahovať vizualizácie, rozpočty a preberacie protokoly.

2.

Do databázy je každý zákazník zaradený automaticky.

3. Zákazník, vyžadujúci realizáciu, má v databáze vlastnú
stránku, ktorá ho priebežne informuje o stave spracovania jeho zákazky.

8

TIP PRE VÁS!
Keď bezstarostná rekonštrukcie, tak len s nami! Prenechajte nám svoje starosti s rekonštrukciou, prestavbou, výstavbou vašej kúpeľne, bytu alebo celého domu.
Vykonáme odborné zameranie, navrhneme vhodné dispozičné riešenie v rámci možných techologických postupov a vašich potrieb. Dodáme detailnú cenovú ponuku.
Kladieme veľký dôraz na prípravu, preto samotná realizácia trvá iba 7 - 13 pracovných dní. Po dokončení rekonštrukcie Vám všetko odovzdáme bez chýb a nedorobkov, predvedieme funkčnosť všetkého vybavenia a takisto prebehne aj dôkladná kontrola vykonaných prác naším technikom za vašej prítomnosti.

Pred rekonštrukciou
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Po rekonštrukcii

Kúpeľňa na kľúč
Prehľad hlavných krokov
1. Návšteva predajne SIKO
Neváhajte využiť pomoc odborného predajcu, ktorý vám rád vysvetlí
podmienky služby a pomôže s výberom materiálu.

2. Kontakt naším technickým špecialistom
Ak sa po návšteve pobočky a po vysvetlení podmienok realizácie rozhodnete službu naozaj využiť, do troch pracovných dní sa vám ozveme
a spoločne si dohodneme termín na zameranie priestorov určených
na realizáciu. V mieste realizácie vykonáme odborné zameranie, ktoré
je rozhodujúce pre presné určenie rozsahu prác a spracovanie graﬁckého návrhu. V niektorých prípadoch je na realizáciu potrebné stavebné povolenie alebo ohláška. Ani v tomto prípade nemusíte mať obavy,
všetko vám vysvetlíme a poskytneme potrebnú súčinnosť.

3. Vytvorenie 3D graﬁckého návrhu
Graﬁcký návrh vo variante Basic poskytujeme v rámci služby zadarmo.
Vďaka 3D návrhu vo fotograﬁckej kvalite uvidíte svoju budúcu kúpeľňu
ešte pre začatím prác a vaša predstava o novej kúpeľni naozaj dokonalá. Graﬁcký návrh vám tiež uľahčí zladenie vybraných materiálov. Pri
objednaní vizualizácie uhradíte cenu vybraného variantu podľa cenníka.
Pri platbe materiálu vám bude vrátená suma zodpovedajúca cene variantu Basic. Prvé náhľady Vašej kúpeľne dostanete do piatich pracovných dní od zamerania.

4. Zaslanie podrobnej cenovej ponuky
Po odsúhlasení graﬁckého návrhu vám presne spočítame množstvo
spotreby materiálu vrátane stratného, vypočítame prácu a pošleme
vám podrobnú cenovú ponuku. V tomto okamihu máte plné právo sa
rozhodnúť, či chcete dielo realizovať s nami, alebo nie. Ak sa rozhodnete dielo nerealizovať, nie je problém objednať si iba materiál za maloobchodné ceny vrátane DPH. Ceny za realizácie sa líšia podľa rozsahu.

5. Podpis Zmluvy o diele po potvrdení ponuky
Prestavby bytových jadier vykonávame za 7-10 pracovných dní. Ostatné realizácie podľa náročnosti projektu.

6. Priebeh realizačných prác a odovzdanie diela
Na celý priebeh stavby dohliada odborný zamestnanec Moderného
Bytu = technický dozor stavby. Po dokončení vám odovzdáme dielo
s písomným protokolom o odovzdaní. Dostanete všetky potrebné doklady súvisiace s vaším dielom (záručné listy, návod na údržbu, prípadne obsluhu tovaru).

Výber realizovaných kúpeľní
Galériu realizácií nájdete na rekonstrukcie.siko-kupelne.sk.

Butterﬂy

Fashion

Kaliva

Deﬁle
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Veľkoobchodný predaj
Staňte sa aj vy naším VEĽKOOBCHODNÝM ZÁKAZNÍKOM
Naša spoločnosť disponuje sieťou viac než štyridsiatich pobočiek vo všetkých kľúčových mestách. Od svojho vzniku pred
dvadsiatimi rokmi SIKO prevádzkuje maloobchod i veľkoobchod. Medzi veľkoobchodnými partnermi sú najväčšie stavebné
a realizačné ﬁrmy v Českej a Slovenskej republike. Tovar tiež dodávame do nezávislých kúpeľňových štúdií, predajní s kúpeľňovým
vybavením a do predajní zameraných na obkladačov a inštalatérov..

Chcete sa stať naším zákazníkom aj vy?
Chcete ponúknuť vašim zákazníkom viac, než je len bežný tovar dostupný všade?
◾
◾

Ste ﬁrma, ktorá sa zaoberá predajom kúpeľňového vybavenia?
Ste ﬁrma alebo remeselník zaoberajúci sa realizáciou kúpeľní alebo ich časťami?

◾
◾

Zaujali vás naše veľkoobchodné služby?
Zaujímajú vás naše novinky a potrebujete preškoliť?

Ak ste si aspoň raz odpovedali ÁNO, neváhajte navštíviť našu najbližšiu predajňu alebo sa skontaktujte s našimi manažérmi veľkoobchodného predaja
Všetci vám radi poradíme a pomôžeme vo vašom podnikaní.

Poprad

Žilina
Martin

Liptovský
Mikuláš
Košice

Trenčín

Prievidza

Banská Bystrica

Trnava
Bratislava
- Lamač
Bratislava
- Galvaniho

Nitra

Kontakty pre veľkoobchodných zákazníkov,
manažérov veľkoobchodného predaja:
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OBLASŤ (KRAJ)

ZÁSTUPCA

TELEFÓN

E-MAIL

VEDÚCI VEĽKOOBCHODNÉHO PREDAJA

Dušan Benák

+420 737 260 134

dusan.benak@siko.cz

BRATISLAVSKÝ, TRNAVSKÝ, NITRIANSKÝ

Tibor Cibira

+421 911 337 424

tibor.cibira@siko.sk

TRENČIANSKÝ, ŽILINSKÝ, BÁNSKOBYSTRICKÝ

Tomáš Morávek

+421 911 250 454

tomas.moravek@siko.sk

PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ

Martin Ferianc

+421 903 485 114

martin.ferianc@siko.sk

Veľkoobchodný predaj
Služby veľkoobchodu vám na mieru

Obslúžime VÁŠHO
konečného zákazníka

B2B portál: elektronické
objednávky šetrí čas

Príprava výdaja
tovaru vopred

Nemusíte s vaším zákazníkom vyberať tovar
z katalógu alebo vo vzorkovni. Vaši zákazníci
môžu v plnej miere využívať služby našich odborných predajcov vo vzorkovni.
Dohodnite si návštevu vášho zákazníka v našej
vzorkovni. Odborní predajcovia mu poskytnú
plnú podporu ako MO zákazníkovi vrátane napríklad prípravy podkladov na 3D vizualizáciu.
Výsledkom bude spracovaná ponuka s MO cenami a menom zákazníka, ktorú vám zákazník
odovzdá a vy si tovar objednáte vo veľkoobchode. Po zadaní čísla ponuky do systému vám
bude v zrýchlenom režime vytvorená zákazka
s vašimi nezmenenými obchodnými podmienkami. Ponuka platí pre realizačné ﬁrmy, neplatí pre
obchodné ﬁrmy.

Nemusíte sa zdržiavať čakaním na vytvorenie zákazky. B2B je ideálny nástroj pre našich
stálych veľkoobchodných zákazníkov, ktorí
uprednostňujú vytvorenie objednávky z pohodlia svojho domova.

Vďaka možnosti nechať si pripraviť objednávku vopred nemusíte čakať na výdaj tovaru v sklade.

Odpadá osobná návšteva pobočky a prípadné čakanie. Tovar je zablokovaný a vy
máte istotu, že si ho budete môcť kedykoľvek prednostne vyzdvihnúť v sklade. Okrem
toho máte perfektný prehľad o novinkách
v tovare či o dostupnosti tovaru v našich
skladoch. Ak však uprednostňujete osobný
prístup, pobočky SIKO sú pre vás stále otvorené a pracovníci VO vám poskytnú kompletný potrebný servis.

Ponuka sa vzťahuje aj na tých zákazníkov,
ktorí B2B z akýchkoľvek dôvodov nepoužívajú. Stačí kontaktovať odbyt na pobočke
(e-mailom, faxom, telefónom alebo osobne).
Objednávka bude pred vaším príchodom
na pobočku pripravená a prednostne vydaná
zo skladu.

Najväčšie logistické centrum kúpeľní a kuchýň v strednej Európe
Predstavujeme vám najväčšie logistické centrum
kúpeľňového sortimentu v strednej Európe. Celková skladová plocha na centrále v Čimeliciach
vrátane priľahlých externých skladov má takmer
30 000 m2, čo je plocha približne 5 futbalových
ihrísk. Len sklad dokončený na jeseň 2010 ponúka
skladovaciu plochu 9 300 m2!

8

Do nášho centrálneho logistického centra
sa vojde kolóna kamiónov dlhá 46 km!

V roku 2016 ustúpil pôvodnej sklad z roku 1995
novému skladu, tým sa zvýšila kapacita o ďalších
9 000 paletových miest. Sklady pojmú celkom
75 000 paliet. Každý deň prijmeme a vyložíme 20
kamiónov tovaru. Rovnaký počet tiež naložíme
a odošleme na predajne a našim odberateľom.

Najpredávanejší tovar
máme skladom na všetkých
našich predajniach
Pre zistenie aktuálnej dostupnosti online sa
pozrite na www.siko.sk. Väčšinu tovaru v tomto katalógu máme skladom na centrále a dodanie je bežné najdlhšie do 7 dní.
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kúpeľne, mozaiky

Kúpeľňové koncepty
Chcete, aby vaša kúpeľňa mala štýl a pôsobila harmonicky? Vieme, ako na to!

dlažba

Kúpeľňa je priestor, ktorý má svoje charakteristické využitie a musí byť dokonale funkčná! Aby ste sa v nej cítili
naozaj dobre, a plnila, čo od nej očakávate − bola pre vás skutočnou oázou relaxácie, mala by byť
aj správne zladená. Farbami, aj štýlom.

stavebná chémia

Teraz sme pre vás pripravili unikátne kúpeľňové koncepty. Poradíme vám, ako zladiť vybavenie
Kúpeľne od obkladu na stenách, dlažby cez sanitárnu keramiku až po kúpeľňové doplnky. Aby výsledný
dojem z kúpeľne pôsobil harmonicky, s jednotiacimi prvkami vo zvolenom štýle. Až potom bude celok
vyzerať presne podľa vašich predstáv. Či už ste priaznivci retro štýlu, máte radi farby, hravosť alebo dávate
prednosť vidieckemu štýlu, kde hlavnú úlohu zohráva drevo a kameň, u nás si nájdete to „svoje“.
Veríme, že aj ďalšie naše kúpeľne vrátane tohtoročných noviniek, ktoré sme pre vás pripravili, vás potešia.
V našej širokej ponuke nájdete kúpeľne rôznych farieb, formátov a štýlov – od klasických kúpeľní až
po najnovšie trendy zo svetových výstav a veľtrhov.

batérie, sprchy

Nechajte sa inšpirovať!
Soňa Němečková | Vedúci oddelenia dizajnu
Ak chcete montáž s minimálnou škárou (2 mm), odporúčame vyberať z rektiﬁkovaných materiálov
(hľadajte symbol R ). Z nerektiﬁkovaných materiálov potom odporúčame minimálnu škáru 3 mm.

sedadlá, sifóny

doplnky

Náš tip

Drevená kúpeľňa

Viac na
str. 38

vane

radiátory

Zaslúžite si relax!

Kúpeľňa s nádychom vidieka

Malá kúpeľňa

Viac na
str. 36

Malý, ale útulný raj

Kamenná kúpeľňa

Viac na
str. 40

Rozhodnite sa pre kameň!

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Country kúpeľňa

Viac na
str. 34

Farebná kúpeľňa
Farebné snívanie!
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Viac na
str. 42

Retro kúpeľňa

Viac na
str. 44

Dokonalý návrat do časov dávno minulých

Další série obkladů a dlažeb naleznete ve Výhodné nabídce na str. 9-13.

Kúpeľňa geometrica

Viac na
str. 46

Jedinečnosť geometrických línií

maloobchodné ceny s DPH

Obklad a dlažba

Rektiﬁkácia – Pri ﬁnálnom procese výroby sa hrany dlažby zarežú
na presný rozmer. Táto úprava dlažby umožňuje montáž s minimálnou
škárou (2 − 3 mm)
cm

Rozmer– Uvádza deklarovaný rozmer udávaný výrobcom
• Pri nerektiﬁkovaných položkách (neoznačené R) je skutočný
kaliber (rozmer) uvedený na balení
• Pri rektiﬁkovaných položkách (označené R) ide o presný rozmer
Všetky rozmery majú toleranciu podľa EN14411:2002.

m2 ks kg

Balenie – Uvádza počet m2/ks/kg v kartóne
Údaje o počtoch ks v kartóne v m2 sú len informačné − predaj je
možný iba na celé balenia
Hrúbka dlažby
udávaná v mm.
Povrch
udáva povrchovú úpravu (vzhľad) obkladu/dlažby.
Mozaika na sieti
materiály lepené z rubovej strany na sieť možno deliť nastrihaním.
Technológia digitálnej tlače
Ide o najnovšiu technológiu výroby obkladov a dlažby (podobné
princípu atramentovej tlačiarne), vďaka čomu možno aj na mierne
reliéfny keramický obklad a dlažbu vytlačiť vernú imitáciu prírodných
materiálov. Výsledný efekt obkladu a dlažby je takmer na nerozoznanie od originálnych prírodných materiálov. Výhodou je ľahšie čistenie
a použitie aj v priestoroch so špeciálnymi nárokmi, napr. protišmykovosť.

c

Upozornenie
Z technických/technologických dôvodov môže dochádzať k miernym
farebným odchýlkam v odtieňoch medzi univerzálnym obkladom/
dlažbou a dekoráciami (stredový dekor, mozaika, listela, sokel a
pod.).

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

140

Obkladový kameň

141

Mozaika

148

Kuchynský obklad

156

Série kúpeľní

doplnky

Novinka
61
102
132
58
132
75
121
111
126
52
53
72
49
69
91
139
107
12
86
117
137
98
110
130
71
78
99
65
60
85
97
135
135
77
68
127
89
13
137
108
62
105
113
63
12
109
57
112
79
136

Naomi
Nero
Nish
Nobile
Nora
Oceanis
Olivie
Onice D
Orion
Oxide
Papirus
Patchwork
Patina
Pietra Luni
RAKO 300
RAKO 301
Random
Remix
Ricordi
Ritmo
Salix
Samba
Sandra
Sandy
Selection
Senso
Slate lite
Smart
Smooth
Solaris
Stella
Stone Fusion
Systema
Tango
Tendence
Tenera
Textile
Timeline
Tivoli
Transit
Tulip
Unicolor
Vanity
Velvet
Via Veneto
Vibrazioni
Wenge
White Collection
Zen

sedadlá, sifóny

Abadia
Air
Alviano
Aria
Bamboo
Brook
Canvas
Concept
Concept Plus
Corti di Canepa
Country
Creta D Wall
Cube Way
Danubio
Deﬁle
Delta
E_Motion
Elesa
Esedra
Etna
Euforia
Fashion
Fila
Foster
Fresh
Glamour
Gloss
Happy
Charme
Idole
Illusion
India
Kaleydos
Kaliva
Khadi
Kilimi
Lake
Laura
Lazio
Lino
Loft
Madera
Magic
Malibu
Margareta
Marﬁl
Martinik
Matte
Metalic
Metropol

batérie, sprchy

stavebná chémia

Luxfery

84
134
87
130
136
134
11
131
133
95
88
67
139
82
56
116
103
129
106
12
123
124
12
90
73
94
146
93
51
81
138
83
59
119
96
133
122
74
80
138
125
131
128
55
101
76
118
115
120

radiátory

Vysvetlivky k použitým symbolom:
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vane

FINEZA skrátka prináša vysokú estetickú hodnotu
s dôrazom na detail v priaznivých cenových reláciách.

Série kúpeľní

sprchové kúty

Slovo FINEZA môže vyvolávať mnoho asociácií, všetky však
s jedným cieľom – dokonalý výsledok pri budovaní domova.
Anglické fine (teda fajn) hovorí samo za seba. Ponúka
sa aj slovo finesa − teda jemný detail alebo dôvtip. Zobrazenie
značky Fineza predstavuje prvé písmeno „F“ a zároveň dva
obdĺžnikové obklady nad sebou.

34

umývadlá, WC

Dizajn obkladu a dlažby predávaných pod značkou FINEZA
sa vytvára na základe dôkladnej znalosti trhu a preferencií
spotrebiteľov. Vďaka desiatkam rokov skúseností
s predajom a výrobou tohto sortimentu sleduje značka
FINEZA najmodernejšie trendy na trhu obkladu a dlažby
bez toho, aby strácala kontakt s vkusom zákazníkov.

Koncepty

33

nábytok, osvetlenie

Fineza

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Kúpeľne

Kúpeľňa s nádychom
vidieka
stolček Country

139,00 €
37x46 cm, SIKONSB121

3

Blanka Smrčinová | Product Manager
„Nezameňte si country vzor so zbierkou
nefunkčných vecí. To pravé kúzlo dekoratívnych
predmetov country štýlu je v tom, keď staré veci
opäť začnú slúžiť a plniť svoju funkciu. Ak máte
napríklad starú kanvicu na vodu či vedro ešte
po babičke, sem s nimi.“

8
Drevo, drevený nábytok a pálená
tehla sú základom vidieckeho
štýlu. Ak pridáte štipku patiny
a známku „ošarpanosti“,
nespletiete sa. To všetko sa vám
bude hodiť a navodí správnu
atmosféru vidiecky vyzerajúceho
interiéru.

Nezabudnite na vodovodné batérie vo
farbe bronzu, ktoré perfektne doplnia
nádobu na vodu – štýlovú umývadlovú
misu v tvare džberu.

umývadlo na dosku biela keramika

229,00 €
Ø 46 cm, bez prepadu, SIKOSJART10141 4

Stavte na jemné tóny
v pastelových farbách,
kombinujte s bielou, krémovou
alebo jemne sivou.
Ak dodržíte tieto základné pravidlá
country štýlu a zladíte tehlový vzor
obkladu s drevenou podlahou,
štýlovým nábytkom a dekoráciami
pomocou bronzových doplnkov,
pretnete cieľovú pásku! Dýchne na
vás príjemná atmosféra vidieka.
34

maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

country
kúpeľňa

obklad série
Country

8

od

21,99

€/m2

Séria Country predstavuje návrat k vidieku a prírode,
teda štýl a trend, ktorý je v súčasnosti čoraz viac
propagovaný. Viac na str. 53.

8

Atmosféru vidieka perfektne
zdôrazní kúpeľňový nábytok
z masívneho dreva.

skrinka pod umývadlo Country

655,00 €
73x100 cm, SIKONSB101

8
viac informácií na www.siko.sk

3

Na podlahe sa vyníma tehlová dlažba vo farbe terakota.
Ak radi podliehate módnym trendom, stavte na tvar
šesťuholníka. Ak uprednostňujete podlahu imitujúcu
vzhľad dreva, ideálne brvien, potom so známkou patiny.
Steny tehlové.

35

Malý,
ale útulný raj
LED

galérka s osvetlením

324,00 €
60x75x14 cm, GALZS60LED

6

8

Zrkadlová skrinka, nazývaná aj galérka, je
skvelé riešenie, ako ušetriť miesto v kúpeľni.
Toaletné potreby, make-up, lieky... Len vy
viete, čo chcete mať za zrkadlom.

Jan Voldán
Vedúci marketingového oddelenia
„Do malej kúpeľne zvoľte svetlú farbu obkladu,
v prírodných odtieňoch. Opticky zväčšíte
a otvoríte priestor. Prírodné odtiene pôsobia
upokojujúcim dojmom a dobre ich vnímame.“

8
Umiestniť do malej kúpeľne
všetko potrebné vybavenie je
výzva! My to však dokážeme.
Máme na to potrebné
vychytávky.
Každý voľný centimeter sa
počíta. Miesto sme našli pre
všetko potrebné.
Malý, útulný a plne funkčný
kúpeľňový raj zariadite vďaka
našim vychytávkam pokojne
aj na 5 m2.

36

Viacúčelový
pomocník pre
osobnú hygienu
a čistenie.

bidetová sprška

169,00 €
chróm, 553753

5

termostatická
sprchová batéria

8

S termostatickou batériou sa neoparíte.
Zabezpečí stále rovnakú teplotu vody.

179,00 €
chróm, bez sprchového setu, GT268

4

maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

malá
kúpeľňa

8

Absolútnou jednotkou
je sprchový kút, ktorého
dvere jednoducho zložíte
až úplne ku stene.

sprchový kút skládací

499,00 €
skladací, sklo číre, chróm proﬁl
6
195x87x87 cm, SK9090

8

Kontrastným tmavým drevom
na kúpeľňovom nábytku sa docieli
príjemná, útulná atmosféra aj v
najmenšej kúpeľni.

8
obklad série
Danubio

8

od

/m2

29,59 €

Miesto na podlahe nezaberá žiadna vanička,
len niekoľko mm tenká lišta. Nikde nevyčnieva,
ničomu neprekáža. Ušetria sa tak desiatky
centimetrov, ktoré sú v malej kúpeľni
neoceniteľnou výhrou.

Veľkoformátový rektiﬁkovaný obklad Danubio 32 x 90 je
určený tým, ktorí majú radi jednoduchosť a dokonalosť v
každom detaile. Obklad v béžovej farbe dopĺňa len vzor s
unikátnou vlnou, ktorý vás uchváti. Viac na str. 69

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

37

8

Ak okrem toho použijete umývadlo z prírodného
tmavého dreva alebo bambusu, umiestnené na kontrastnej bielej drevenej doske, zdôrazníte celkový
dojem a tvaru dodáte až dramatický dôraz.

séria
Timber Natural

8
Zasloužíte
si relax!
Lenka Lehečková
Marketing Project Manager
„Všetko spolu perfektne ladí. Drevený
akcent dodá kúpeľni punc výnimočnosti,
priestor skrášli a pocitovo zateplí.“

38

od

/m2

36,99 €

Velkoformátová rektiﬁkovaná dlažba Timber Natural je díky
své reliéfní struktuře a jemně vykresleným detailům věrnou
imitací přírodního dřeva. Více na str. 215.

Drevo, prírodné materiály a nekonečné množstvo
ich (viac ako precíznych) imitácií neprestáva
fascinovať. A vždy v kúpeľni vytvoria nádych
wellness štýlu a na vás dýchne pohoda a útulnosť.
Príjemná atmosféra. Miesto pre zaslúžený relax
po náročnom dni.
Nechajte vyniknúť absolútne dokonalému
drevenému povrchu, prírodnej kresbe dreva
i jeho nostalgickej patine na podlahe i na stene
a kombinujte ho s čistou jednoduchou líniou
zariaďovacích predmetov, najlepšie v bielej farbe.

maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

drevená
kúpeľňa
Ozaj širokú ponuku obkladov s imitáciou
dreva nájdete na str. 211 − 222. Vyberajte!

8

A môžete sa aj posadiť! Pohodlný taburet, prírodné drevo
s čalúneným sedadlom poslúži nielen ako rýchla záchrana,
keď na vás padne únava, keď si potrebujete nerušene
na minútku oddýchnuť, ale aj ako úkryt pre bielizeň, ktorá
čaká vo fronte na práčku.

kôš na bielizeň orech
so sedátkom

36,99 €
4

40x47x54; SEDORECH

dávkovač mydla

11,99

€

voľne stojaci, LIB99 4

8

Kombinujte jednoduchosť
s kreatívnou tvorbou pomocou
voľne stojacich kúpeľňových
doplnkov z dreva.

8

Vhodne ošetrené masívne drevo sa
nemusíte báť použiť ani ako umývadlo.

umývadlo na dosku

279,00 €
Ø 43cm, dub, GA702

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

3
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sprchový panel

399,00 €
hliník, sklo, GLASHOWER 6

8

Priestor ozvláštnite napr.
netradičným solitérom
v podobe voľne stojacej vane.

voľne stojaca vaňa Zita

1 599,00 €
170x85x56 cm, ZI1700

séria
Stone Fusion

8

od

/m2

40,69 €

Pomocou najmodernejšej digitálnej tlače sa dosiahne dokonalá
imitácia kameňa a rôzneho vzoru jednotlivých dlaždičiek, čo
vo výsledku ešte viac umocní vzhľad prírodného materiálu.
Viac na str. 83.

Rozhodnite
sa pre
kameň!
Michal Horek | Product Manager
„Posuňte štýl vašej kúpeľne na úplne inú
úroveň. Použite kameň a dokonalý efekt
bude zaručený!“

40

3

8

Premýšľajte vo veľkom!
Na str. 198 − 203 nájdete veľkoformátový
obklad a dlažbu až do rozmeru 150 x 300 cm.

Hľadáte niečo jedinečné, precíznosť s puncom
luxusu? Zvoľte kameň. Nepodlieha trendom,
každý kus je originál. Pýši sa nadčasovým
vzhľadom, vydrží desaťročia.
Sústreďte sa na detaily kameňa. Pohrajte sa so svetlom
a tieňom, ktoré vytvoria hĺbku. Nechajte vyniknúť
meniacim sa odtieňom kameňa. Typ kameňa, či už
uvažujete o prírodnom alebo o jeho imitácii, zvoľte vždy
podľa konkrétneho priestoru a štýlu.
Kameň možno použiť aj ako dlažbu a obklad
na stenu. Najlepšie sa bude vynímať tam, kde
vynikne jeho prírodná farba a vďaka hre so
svetlom aj jeho štruktúra a žilkovanie.
maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

kamenná
kúpeľňa

umývadlo na dosku
kameň Blue stone

159,00 €
Ø 40 cm, LA4040BS

3

závesné WC

148,00 €
54x36,5x33 cm, RN010

6

8

8

Na svetlej doske najlepšie
vynikne žilkovanie
prírodného kameňa, z
ktorého je vyrobená
umývadlová misa.

Ponúkame vám široký sortiment kamennej mozaiky, ktorá
skvele ladí so súčasným trendom návratu k prírode, prírodným
materiálom a vzoru kameňa. Viac na str. 148.

Bohatý výber obkladov s imitáciou kameňa, rôzne štruktúry
a farby nájdete v sekcii dlažby od str. 163. Vyberajte!

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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Farebné
snívanie!
Siahnite po palete farieb, vpusťte
do kúpeľne pestrosť, svieže farby
a energiu. Popusťte uzdu fantázii.
Nechajte farby vyniknúť. Pomocou
farieb a dekoratívnych doplnkov
vytvoríte priestor, v ktorom nuda
nemá šancu! Povzbudzujúca žltá,
zelená plná energie, upokojujúca
modrá
– vhodne zvolená farba obkladu
sa postará o dobrú náladu
a každodennú pohodu.

Žaneta Sedláková | Product Manager
„Dokážete si predstaviť 2000 odtieňov
farby? A presne toľko pre vás máme
farebných variantov kúpeľňového nábytku
na mieru. Tak hor sa do výberu!“

osuška Ema biela

Správne zvolená farba obkladu
série Happy spolu s farebne
zladeným kúpeľňovým nábytkom
si žiada starostlivé premyslenie, aby
všetko navodilo príjemnú uvoľnenú
atmosféru
a správnu náladu.
mosf

7,96 €
100% bavlna, OSUS032 2

8

Zo širokej palety
farieb vyberajte aj
uteráky a osušky.

Viac na str. 298

8

42

Správnym farebným zladením
obkladu na stene a dlažby
s farbou kúpeľňového
nábytku a zariaďovacích
predmetov vytvoríte kúpeľňu
plnú harmónie.

Sú veci, ktoré môžete zmeniť
jednoducho, na počkanie
a vždy inak. Kúpeľňové
doplnky − stačí si len vybrať
zo štyroch farieb, podľa
nálady!

maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

farebná
kúpeľňa
zil10070leds

Kôš Glossy 5l zelený

20,76 €
5063625858

2

Více na str. 302

obklad série
Happy

8

od

12,99

€/m2

Veselá a hravá kúpeľňa − to je séria Happy. Obrovská
variabilita a výber nielen farieb, ale aj dekorácií zaručuje, že
si vysnenú kúpeľňu môžete poskladať presne podľa vašich
predstáv.

Viac k sérii obkladov Happy
na str. 65.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

mozaika mix
30x30; HAPPYMOZ2
3
18,49 €/set

dekor mix
19,8x39,8; DHAPPY40S
3
9,99 €/ks

listela sea
4,5x19,8; LHAPPY20SEA
3
2,79 €/ks

dekor ﬂower
19,8x39,8; DHAPPY40FL
3
9,99 €/ks
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Dokonalý návrat
do časov dávno minulých
Výrazný solitér – luxusná
vaňa s ozdobenými nožičkami
umiestnená v priestore, oválne
zrkadlá, zaoblené tvary a
ozdobná noblesná nôžka pod
umývadlom. Bohaté zdobenie
by nemalo chýbať ani na
nábytku. Taká je kúpeľňa v
retro štýle. Retro atmosféru
zdôrazní aj farba stien – prúžky
alebo drobný kvetinový vzor,
často v kombinácii s bielou
farbou alebo imitáciou dreva.

Ondřej Sochor | Riaditeľ nákupu

„Nechajte sa aj vy unášať na retro vlnách.
Zlaďte obklad, dlažbu a všetky zariaďovacie
predmety v kúpeľni, od sanitárnej keramiky,
vane až po kohútiky na vodovodných
batériách do jedného štýlu. Výsledný efekt
bude dokonalý!“

Kúpeľne v imperiálnom
štýle, s výraznými solitérmi,
vyžadujú priestor. Retro
štýlom však možno zariadiť aj
malú kúpeľňu, a to vhodnými
doplnkami, napr. zrkadlom v
zdobenom ráme.

Výrazne zdobené nožičky oblých
tvarov vo viktoriánskom štýle.

8

vaňová batéria

184,00 €
chróm
so sprchovacím setom,
5
IR023

44

maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

retro
kúpeľňa

8

Retro štýl umocní umývadlo na
noblesnej ozdobnej nôžke.

voľne stojaca vaňa Ricordi

999,00 €
80×170 cm, akrylát; ZE1700

5

8

Atmosféru zašlých čias navodíte dlažbou s
imitáciou dreva alebo kameňa..

dlažba Country K khaki

27,99 €/m

2

15x90; GSN5005

8

5

obklad série
Ricordi

8

od

31,49

€/m2

Obklad Ricordi vhodne doplní atmosféru kúpeľne v retro
a v romantickom štýle. Nech ju budete vnímať akokoľvek,
kúpeľňa Ricordi vám pripomenie kúpeľne našich babičiek.

Pre milovníkov retro štýlu sme ako novinku
pre rok 2016 zaradili sériu doplnkov Ricordi.
Tieto produkty, ktoré ponúkame v chrómovom
a bronzovom prevedení, v kúpeľni zaručia
originalitu a prepych. Viac na str. 285
obklad bleu
20x25; RICP25
31,49 €/m2

listela bleu
3,5x20; RICLIFIB
5,49 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

5

obklad bleu
20x20; RICSMB
33,29 €/m2

5

bombáto bianco
5x20; RICLOBI
6,29 €/ks

5

listela bleu
6,5x20; RICLIFIA
7,39 €/ks

5

Viac o sérii obkladu Ricordi na
strane 106.
5

45

umývadlová batéria

67,59 €
bez výpuste, CU271

Jedinečnosť
geometrických
línií

5

Za základ sme vzali obdĺžnik s prísne geometrickými
líniami a urobili sme zdanlivo nenápadnú zmenu −
jeho ostré hrany sme zľahka zjemnili. Výsledkom je
dokonalá harmónia a súlad línií od obkladu, dlažby cez
mozaiku až po tvary vodovodných batérií.
Nezabudnite ani na zrkadlo, ktorého tvarové zladenie
s líniami ostatných zariaďovacích predmetov dotvorí
harmonický dojem celého priestoru.

Jiří Lepič | Product Manager
„Využitie geometrie a jej hravosti vnáša
do interiéru nevšedný a veľmi originálny
prvok, ktorý zaručene neprehliadnete.“

46

Ak sa rozhodnete pre geometrické prvky na podlahe,
stene a zariaďovacích predmetoch, vždy upútate
pozornosť. Snažte sa o jednoduchosť a štýl.
V prípade geometrických prvkov platí „menej je viac“.
maloobchodné ceny s DPH

KONCEPT

obklad série
Cube Way

8

od

22,19

kúpeľňa
geometrica

€/m2

Obklad Cube Way reaguje na posledné módne
trendy v zariadení interiéru.
Viac na str. 48

obdĺžniková vaňa

199,00 €
170x70x44cm, 100% akrylát
CUB1700PLUS
5

Závesné WC + tenká
doska soft close

207,73 €
SIKOSJPU20423

5

sprchová batéria

87,59 €
bez sprchového setu, CU268 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Praha - Černý Most

48

25x75

11

1,5

8

30,00

lesk

nie

29,8x119,8

10,5

1,08

4

26,67

mat

rektiﬁkovaná

14,8x119,8

10,5

1,08

6

26,67

mat

rektiﬁkovaná

19,8x119,8

10,5

0,96

4

23,70

mat

rektiﬁkovaná

59,5x59,5

9,2

1,44

4

26,73

mat

rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

22,19 €

SIKO exclusive

Cube Way

obklad grey
25x75; CUBEWAYGR
3
22,19 €/m2

dekor
d
k grey Flower
Fll
25x75; DFLOWER
3
14,79 €/ks

dekor grey Cube Way
25x75; DCUBEWAY
3
7,39 €/ks

batérie, sprchy

obklad white
25x75; CUBEWAYWH
3
22,19 €/m2

stavebná chémia

dlažba

obklad

Novinka

/m2

kúpeľne, mozaiky

25×75

doplnky

listela violet
2x59,8; LCRISTALLVI
3
7,39 €/ks

listela turquoise
2x59,8; LCRISTALLTU
3
7,39 €/ks

radiátory

mozaika čierna
30x30; MOSCUBEBK
4
10,99 €/set

sedadlá, sifóny

listela black
2x59,8; LCRISTALLBK
3
7,39 €/ks

30x120 | 20x120 | 15x120 | 60x60

vane

dlažba

sprchové kúty

dlažba grigio
29,8x119,8; TIMNA3012GR
5
36,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba black
59,5x59,5; LANDS1203
5
23,99 €/m2

49

nábytok, osvetlenie

dlažba grigio
14,8x119,8; TIMNA1512GR
5
47,99 €/m2

umývadlá, WC

dlažba grigio
19,8x119,8; TIMNA2012GR
5
44,49 €/m2

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Opatovice n. Labem

50

20x60

9,5

1,08

9

17,82

lesk

nie

20x60

9,5

1,08

9

17,82

mat

nie

10x60

9,5

1,08

18

17,82

lesk

nie

16,4x99,8

10,5

0,98

6

22,40

mat

rektiﬁkovaná

35x37,5

10,5

1

4

1,95

mat

rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

27,69 €

SIKO exclusive

Smooth

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

Novinka

/m2

kúpeľne, mozaiky

20×60 | 10×60

sprchové kúty

listela lead
2x60; DMOM07
10,99 €/ks

obklad lead
20x60; DMO007
3
27,69 €/m2

3

umývadlá, WC

obklad
bkll d white
bk
hit lesk
l k
10x60; DMO1010L
3
44,49 €/m2

obklad tin
20x60; DMO040
3
27,69 €/m2

dekor mix farieb (2 ks)
20x60; DMOIST00
3
22,49 €/ks

dlažba grey
16,4x99,8; DBW1640
5
36,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba grey hexagon
35x37,5; DBWEM40
5
22,49 €/ks

51

nábytok, osvetlenie

obklad
bkl d white
hit lesk
l k
20x60; DMO010L
3
27,69 €/m2

vane

radiátory

Foto: SIKO Praha - Černý Most

kúpeľne, mozaiky

/m2

29,69 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Corti di Canepa

20×20

Novinka

obklad bianco
20x20; CM18
29,69 €/m2 5

obklad giallo
20x20; CM23
29,69 €/m2 5

obklad acquamarina obklad blu
20x20; CM24
20x20; CM25
29,69 €/m2 5
29,69 €/m2 5

bombáto bianco
4x20; BCM18
5
8,99 €/ks

bombáto giallo
4x20; BCM23
5
8,99 €/ks

bombáto acquamarinabombáto blu
4x20; BCM24
4x20; BCM25
5
8,99 €/ks
8,99 €/ks

mozaika mix signore mix
30x30; CMSIMIXMOZ
5
40,69 €/ks

mozaika ocra mosaic
30x30; CMGOCMOZ
5
77,69 €/ks

mozaika acquamarina mosaic mozaika blu mosaic
30x30; CMGMAMOZ
30x30; CMGBLMOZ
5
5
77,69 €/ks
77,69 €/ks

5

Ukážka náhodného mixu zo 16 variantov vzorov:

Ukážka náhodného mixu z 24 variantov vzorov:

dekor mix signorie A
20x20; DCMSIGNORIEA
5
44,49 €/m2

dekor mix
20x20; DCMSIGNORIEG
5
44,49 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív Del Conca

Túto špeciálnu sériu možno vidieť v predajni SIKO Praha - Zličín.
Tovar je len na objednávku s dodaním do 4 týždňov.

52

cm

20x20

mm

10

m2

1,08

ks

27

kg

17,50

lesk

nie

maloobchodné ceny s DPH

Novinka

/m2

21,99 €

SIKO exclusive

Country

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×60

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Brno - Avion

radiátory

obklad white
20x60; COUNTRYWH
3
21,99 €/m2

vane

BRICKAM12OL

dlažba old hexagon
24x27,7; BRICKAMHEXOL
5
44,49 €/m2

sprchové kúty

dlažba old
10x20; BRICKAM12OL
5
36,99 €/m2
BRICKEU6SNS
Viac info k dlažbám na str. 188 − 189.

cm

20x60
24x27,7
13x25
10x20
6x25

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame tieto lepidlá a škárovacie hmoty:
umývadlá, WC

Náš tip!

dlažba sunset
6x25; BRICKEU6SNS
5
36,99 €/m2

Na dosiahnutie najlepšieho možného efektu odporúčame aj
montáž obkladu vo formáte 20 x 60 cm na tehlovú väzbu.
mm

7
10,5
10
10,5
10

m2

1,56
0,97
0,52
0,68
0,58

ks

13
20
16
34
32

kg

22,46
20,50
10,00
15,20
9,80

mat
mat
mat
mat
mat

nie
nie
nie
nie
nie

množstvo m2/škatuľa pri formáte 6 x 25 cm zahŕňa škáru 1 cm

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

lepidlo Adesilex P9
25 kg, ADESILEXP9
6
16,80 €/ks

škárovacia hmota stredne šedá
5 kg, MAPU112
6
17,76 €/ks

silikón stredne šedá
310 ml, MAPS112
6
8,69 €/ks
Viac info na str. 237 − 241

53

nábytok, osvetlenie

dlažba sunset
13x25; BRICKEU13SNS
5
33,49 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Olomouc

54

25x73

9,3

1,46

8

24,91

lesk

nie

40,2x40,2

9,61

0,97

6

21,12

lesk

nie

20x122,5

12

0,74

3

19,03

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

25,89 €

Velvet

SIKO exclusive

obklad violeta
25x73; VELVETVI
3
25,89 €/m2

prierez cool white
25x73; MVELVETCWH
3
9,29 €/ks

prierez malva
25x73; MVELVETMA
3
9,29 €/ks

prierez violeta
25x73; MVELVETVI
3
29,59 €/ks

batérie, sprchy

obklad malva
25x73; VELVETMA
3
25,89 €/m2

doplnky

obklad cool white
25x73; VELVETCWH
3
25,89 €/m2

stavebná chémia

dlažba

obklad

Novinka

/m2

kúpeľne, mozaiky

25×73

sedadlá, sifóny

dekor ﬁalová Lavanda
25x73; DLAVANDA
3
18,49 €/ks

radiátory

listela ružová Flowers
5x73; CFLOWERS
3
8,49 €/ks

dekor ružová Flowers
25x73; DFLOWERS1
3
18,49 €/ks

dekor mix farieb Floral (2 ks)
50x73; DFLORAL
3
51,79 €/set

vane

dekor ružová Flowers (3 ks)
73x73; DFLOWERS3
3
55,49 €/set

sprchové kúty

40×40 | 20×122

dlažba malva
40,2x40,2; VELVET40MA
3
29,59 €/m2

dlažba violeta
40,2x40,2; VELVET40VI
3
29,59 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba blanco
20x122,5; MUMBLEB
5
44,39 €/m2

55

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba

kúpeľne, mozaiky

/m2

25,00 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

RAKO 300

20×60

Novinka

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

obklad
bkll d ššedá
bk
dá
19,8x59,8; FINEZA45874
6
25,00 €/m2

radiátory

obklad
bkll d b
bk
biela
il
19,8x59,8; FINEZA45867
6
25,00 €/m2

vane

obklad
bkll d béžová
bk
béžž á
bé
19,8x59,8; FINEZA45881
6
25,00 €/m2
dekor červenohnedá
21x37; FINEZA46635
6
16,50 €/set

mozaika červenohnedá
30x30; FINEZA46512
6
14,90 €/set

dlažba červenohnedá
29,8x29,8; FINEZA45386
6
18,50 €/m2

dlažba červenohnedá
14,8x29,8; FINEZA47434
6
27,00 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

listela mix farieb
3,5x59,8; FINEZA46604
6
12,50 €/ks

dekor mix farieb (2 ks)
19,8x59,8; FINEZA46598
6
36,00 €/set

cm

19,8x59,8
14,8x29,8
29,8x29,8

56

mm

10
8
8

m2

1,08
0,72
1,18

ks

9
16
13

kg

20,00
12,80
21,00

lesk
mat
mat

nie
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

Novinka

/m2

19,99 €

SIKO exclusive

Martinik

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×65

obklad grey
25x65; MARTINIKGR
3
19,99 €/m2

dekor light grey 1
25x65; DMARTINIK1
10,99 €/ks
3

dekor colors 3
25x65; DMARTINIK3
12,99 €/ks
3
sprchové kúty

vane

obklad light grey
25x65; MARTINIKLGR
3
19,99 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Zličín

dlažba grey
15x90; TAIGARGR
3
29,59 €/m2

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:

listela Vario 4v1 elox kefa 5x9x1000mm
LVARIO59
5,89 €/ks 5

cm

25x65
15x90

mm

10
11

m2

1,3
0,95

ks

8
7

kg

22,23
23,80

lesk
mat

nie
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

lepidlo CM12 Plus
25 kg, CM12P25
6
14,16 €/ks

škárovacia hmota silver silikón silver
5 kg, CE40504
280 ml, CS2504
6
6
14,64 €/ks
6,72 €/ks
Viac info na str. 237 − 241

57

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Odporúčanie/rada

kúpeľne, mozaiky

/m2

22,19 €

SIKO exclusive

20×50
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Aria

Novinka

sedadlá, sifóny

Foto: archív Venus

dekor beige
20,2x50,4; DARIABE
3
29,59 €/m2

radiátory

obklad beige
20,2x50,4; ARIABE
3
22,19 €/m2

vane

listela beige
3x50,4; CFARIABE
3
7,39 €/ks
dekor beige Flowers
20,2x50,4; DARIAFLBE
3
29,59 €/m2

sprchové kúty

listela beige Diva
6x50,4; CFARIADI
16,59 €/ks

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:
pre obklad

3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Odporúčanie/rada

pre dlažbu
dlažba canelle
15x90; XILOCA
36,99 €/m2

lepidlo Adesilex P9 škárovacia hmota jazmín silikón jazmín
310 ml, MAPS130
25 kg, ADESILEXP9 5 kg, MAPU130
6
6
6
8,69 €/ks
16,80 €/ks
17,76 €/ks

škárovacia hmota pieskovásilikón piesková
5 kg, MAPU133
310 ml, MAPS133
6
6
17,76 €/ks
8,69 €/ks

cm

20,2x50,4
15x90

3

mm

9
11

m2

1,43
0,95

ks

13
7

kg

23,26
23,80

pololesk
nie
mat
rektiﬁkovaná

Viac info na str. 237 − 241

58

maloobchodné ceny s DPH

Novinka

/m2

29,59 €

Systema

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×60

obklad marine blue
19,7x59,7; SYSTMBL
5
29,59 €/m2

obklad fume
19,7x59,7; SYSTFU
5
29,59 €/m2

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:
pre dlažbu

škárovacia hmota silver silikón silver
280 ml, CS2504
5 kg, CE40504
6
6
6,72 €/ks
14,64 €/ks

škárovacia hmota šedá silikón šedá
5 kg, CE40507
280 ml, CS2507
6
6
10,62 €/ks
5,10 €/ks
Viac info na str. 237 − 241

umývadlá, WC

pre obklad
vďaka povrchovej úprave Ceramic
Plus sa obklad oveľa ľahšie čistí

Náš tip!

cm

dlažba grey
59,7x59,7; 2660RT5M
6
44,39 €/m2

mm

9
10

m2

1,08
1,08

ks

9
3

kg

16,65
23,10

lesk
mat

nie
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

lepidlo CM16
25 kg, CM1625
16,56 €/ks

6

59

nábytok, osvetlenie

obklad dark blue
19,7x59,7; SYSTDBL
5
29,59 €/m2

19,7x59,7
59,7x59,7

vane

obklad dust
19,7x59,7; SYSTDU
5
29,59 €/m2

sprchové kúty

obklad blue
19,7x59,7; SYSTBL
5
29,59 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Černý Most

25,00 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Charme

20×60

/m2

obklad svetlo béžová
19,8x59,8; WADVE033.1
6
25,00 €/m2

obklad béžová
19,8x59,8; WADVE034.1
6
25,00 €/m2

listela oranžová
1,5x59,8; WLASW001.1
6
8,50 €/ks

listela bordo
1,5x59,8; WLASW002.1
6
8,50 €/ks

obklad svetlo šedá
19,8x59,8; WADVE036.1
6
25,00 €/m2

nábytok, osvetlenie

obklad šedá
19,8x59,8; WADVE037.1
6
25,00 €/m2

listela červená
1,5x59,8; WLASW003.1
6
8,50 €/ks

listela ﬁalová
1,5x59,8; WLASW004.1
6
8,50 €/ks

mozaika béžová
30x30; WDM06035.1
6
11,50 €/set

mozaika šedá
30x30; WDM06038.1
6
11,50 €/set

dekor svetlo béžová
19,8x59,8; WADVE035.1
6
25,00 €/m2

dekor svetlo šedá
19,8x59,8; WADVE038.1
6
25,00 €/m2

listela svetlo béžová
8,7x59,8; WLASP035.1
6
20,50 €/ks

listela svetlo šedá
8,7x59,8; WLASP038.1
6
20,50 €/ks

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

dlažba slonová kosť
59,8x59,8; DAK63652.1
6
25,00 €/m2
dekor šedá (2 ks)
19,8x59,8; WITVE036.1
6
36,00 €/set

60

dekor béžová (2 ks)
19,8x59,8; WITVE033.1
6
36,00 €/set

cm

19,8x59,8
59,8x59,8

mm

10
10

dlažba svetlo šedá
59,8x59,8; DAK63653.1
6
25,00 €/m2
m2

1,08
1,08

ks

9
3

dlažba šedá
59,8x59,8; DAK63654.1
6
25,00 €/m2
kg

20,00
24,90

mat
mat

nie
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

Novinka

/m2

14,79 €

SIKO exclusive

Abadia

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×50

obklad marron
25x50; ABADIAMR
3
14,79 €/m2

dekor marron
25x50; DABADIAMR
3
5,49 €/ks

dekor crema
25x50; DABADIAPATCR
3
5,49 €/ks

vane

obklad crema
25x50; ABADIACR
3
14,79 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Česká Lípa

mm

9,5
9,1
10

dlažba natural
20,5x61,5; TIVOLINA
5
16,59 €/m2
m2

1,625
1,42
1,135

ks

13
7

kg

27,99
28,00
24,14

lesk
lesk
mat

nie
nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

61

nábytok, osvetlenie

cm

25x50
45x45
20,5x61,5

umývadlá, WC

dlažba marron
45x45; ABADIA45MR
3
14,79 €/m2

sprchové kúty

listela bruno
1,5x45; VLAPB007.1
3
5,59 €/ks

kúpeľne, mozaiky

od 14,79

20×50

/m2

€

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Loft

SIKO exclusive

obklad beige
20,2x50,4; LOFTBE
3
14,79 €/m2

obklad moon white
20,2x50,4; LOFTWH
3
16,59 €/m2

obklad brown
20,2x50,4; LOFTBR
3
16,59 €/m2

obklad grey
20,2x50,4; LOFTGR
3
16,59 €/m2

listela antique brown
4,5x50,4; CFLOFT4BR
3
6,59 €/ks

listela antique grey
4,5x50,4; CFLOFT4GR
3
6,59 €/ks

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Graﬁcký návrh SIKO

dekor brown
20,2x50,4; DLOFTBR
18,49 €/m2
3

dekor grey
20,2x50,4; DLOFTGR
3
18,49 €/m2

dlažba brown
40x40; LOFT40BR
3
18,49 €/m2

dlažba brown *
33,6x33,6; LOFT33BR
3
18,49 €/m2
* do vypredania zásob

cm

nábytok, osvetlenie

dlažba grey
33,6x33,6; URBCHIC33
3
18,49 €/m2

20,2x50,4
33,6x33,6
40x40

62

mm

9
8,5
9

m2

1,32
1,58
1,28

ks

13
14
8

kg

23,26
27,42
23,30

mat
mat
mat

nie
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

od

9,99 €

Novinka

Malibu

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

/m2

kúpeľne, mozaiky

25×36

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Strakonice

obklad malva
25x36; MALIBUMA
5
10,99 €/m2

obklad negro
25x36; MALIBUNE
5
10,99 €/m2

listela rojo
3x25; LNIRVANARO
5
2,59 €/ks

cm

25x36
33x33

mm

7
7

dlažba malva
33x33; MALIBU33MA
5
10,99 €/m2

m2

1
1,11

ks

11
10

dlažba negro
33x33; MALIBU33NE
5
10,99 €/m2

dlažba rojo
33x33; MALIBU33RO
5
12,89 €/m2

kg

13,42
15,54

lesk
lesk

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

63

nábytok, osvetlenie

dlažba
dl
žb blanco
bl
33x33; MALIBU33BL
5
10,99 €/m2

umývadlá, WC

sprchové kúty

listela blanco
3x25; LNIRVANABL
5
2,59 €/ks

obklad rojo
25x36; MALIBURO
5
12,89 €/m2

vane

obklad
bkl d blanco
bl
25x36; MALIBUBL
5
9,99 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Ostrava

64

19,8x39,8

7

1,6

20

20,60

lesk

nie

19,8x19,8

6,5

1

25

11,20

lesk

nie

29,7x29,7

8

1

11

17,50

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

od

9,19

Náš tip!
SIKO exclusive

Happy

dlažba

obklad

€ /m2

kúpeľne, mozaiky

20×20 | 20×40

doplnky

obklad
bkll d biela
bk
bi l
obklad žltá
obklad oranžová
obklad červená
obklad zelená
obklad tyrkysová
obklad modrá
dekor mix
19,8x39,8; HAPPY40WH 19,8x39,8; HAPPY40YE 19,8x39,8; HAPPY40OR 19,8x39,8; HAPPY40RE 19,8x39,8; HAPPY40GE 19,8x39,8; HAPPY40TU 19,8x39,8; HAPPY40BL 19,8x39,8; DHAPPY40S
3
3
3
3
3
3
3
3
10,99 €/m2
14,99 €/m2
18,49 €/m2
18,49 €/m2
14,99 €/m2
14,99 €/m2
14,99 €/m2
9,99 €/ks

batérie, sprchy

stavebná chémia

obklad biela
obklad zelená
obklad tyrkysová
obklad modrá
obklad žltá
obklad oranžová
obklad červená
19,8x19,8; HAPPY20WH 19,8x19,8; HAPPY20YE 19,8x19,8; HAPPY20OR 19,8x19,8; HAPPY20RE 19,8x19,8; HAPPY20GE 19,8x19,8; HAPPY20TU 19,8x19,8; HAPPY20BL
3
3
3
3
3
3
3
9,19 €/m2
12,99 €/m2
12,99 €/m2
12,99 €/m2
12,99 €/m2
12,99 €/m2
14,99 €/m2

vane

dekor ﬂower
dekor žltá
dekor oranžová
dekor červená
dekor zelená
dekor tyrkysová
dekor modrá
dekor mix
19,8x39,8; DHAPPY40FL 19,8x39,8; DHAPPY40YE 19,8x39,8; DHAPPY40OR 19,8x39,8; DHAPPY40RE 19,8x39,8; DHAPPY40GE 19,8x39,8; DHAPPY40TU 19,8x39,8; DHAPPY40BL 19,8x39,8; DHAPPY40L
3
3
3
3
3
3
3
3
9,99 €/ks
9,99 €/ks
9,99 €/ks
9,99 €/ks
9,99 €/ks
9,99 €/ks
9,99 €/ks
9,99 €/ks

radiátory

sedadlá, sifóny

dekor sea
dekor žltá
dekor oranžová
dekor červená
dekor zelená
dekor tyrkysová
dekor modrá
19,8x19,8; DHAPPY20SEA 19,8x19,8; DHAPPY20YE 19,8x19,8; DHAPPY20OR 19,8x19,8; DHAPPY20RE 19,8x19,8; DHAPPY20GE 19,8x19,8; DHAPPY20TU 19,8x19,8; DHAPPY20BL
3
3
3
3
3
3
3
7,49 €/ks
3,99 €/ks
3,99 €/ks
3,99 €/ks
3,99 €/ks
3,99 €/ks
3,99 €/ks

listela sea
4,5x19,8; LHAPPY20SEA
3
2,79 €/ks

mozaika mix
30x30; HAPPYMOZ5
3
9,99 €/set

listela mix
4,5x39,8; LHAPPY40LINE
3
3,99 €/ks

listela mix
4,5x19,8; LHAPPY20
3
2,79 €/ks

sprchové kúty

mozaika mix
30x30; HAPPYMOZ2
3
18,49 €/set

30x30

dl
žb biela
bi l
dlažba
29,7x29,7; HAPPY30WH
3
13,99 €/m2

dlažba žltá
29,7x29,7; HAPPY30YE
3
13,99 €/m2

dlažba oranžová
29,7x29,7; HAPPY30OR
3
13,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba červená
29,7x29,7; HAPPY30RE
3
13,99 €/m2

dlažba zelená
29,7x29,7; HAPPY30GE
3
13,99 €/m2

dlažba tyrkysová
29,7x29,7; HAPPY30TU
3
13,99 €/m2

dlažba modrá
29,7x29,7; HAPPY30BL
3
13,99 €/m2

65

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Bratislava - Galvaniho

66

19,8x39,8

7

1,6

20

20,60

mat

nie

19,8x59,8

10

33x33

10

1,08

9

20,00

mat

nie

1,09

10

21,72

mat

nie

60x60

11

1,44

4

32,50

mat

nie

20x122,5

12

0,74

3

19,03

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

obklad

Náš tip!

od 14,90

/m2

€

SIKO exclusive

Patchwork
Novinka

obklad biela
19,8x59,8; WAAVE104.1
6
20,50 €/m2

mozaika azul
25,8x29,8; PATCHWORK73AZ
4
14,79 €/set

mozaika azul
28x32,4; PATCHWORK45AZ
4
10,99 €/set

batérie, sprchy

obklad biela
19,8x39,8; WAAMB104.1
6
14,90 €/m2

stavebná chémia

dlažba

Novinka

kúpeľne, mozaiky

20×40 | 20×60

dlažba negro
60x60; MANISES60
5
29,59 €/m2

sedadlá, sifóny

dlažba vintage negro
60x60; VINTAGE60NE
5
29,59 €/m2

doplnky

dlažba blanco
33x33; FSMANISESB
5
31,49 €/m2

vane

radiátory

dlažba azul
33x33; FSFAENZAA
5
33,29 €/m2

dlažba mix farieb
60x60; FLOW60
29,59 €/m2

5

dlažba negro
33x33; FSFAENZAN
5
33,29 €/m2
sprchové kúty

dlažba vintage mix
60x60; VINTAGE60MIX
5
29,59 €/m2

20×122

dlažba blanco
20x122,5; MUMBLEB
5
44,39 €/m2

dlažba caramel
20x122,5; MUMBLEC
5
44,39 €/m2

dlažba hueso
20x122,5; MUMBLEH
5
44,39 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba tabaco
20x122,5; MUMBLET
5
44,39 €/m2

67

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba

23,99 €

obklad/dlažba

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Khadi

16×16, 33×33, 50×50

/m2

SIKO exclusive

dlažba white
16,4x16,4; DKH100
5
29,69 €/m2

dlažba beige
16,4x16,4; DKH200
5
29,69 €/m2

dlažba red
16,4x16,4; DKH500
5
29,69 €/m2

dlažba oil
16,4x16,4; DKH900
5
29,69 €/m2

dlažba grey
16,4x16,4; DKH400
5
29,69 €/m2

dlažba white
33,3x33,3; DKH010
5
23,99 €/m2

dlažba beige
33,3x33,3; DKH020
5
23,99 €/m2

dlažba grey
33,3x33,3; DKH040
5
23,99 €/m2

dlažba red
33,3x33,3; DKH050
5
23,99 €/m2

dlažba oil
33,3x33,3; DKH090
5
23,99 €/m2

mozaika white
33,3x33,3; DKHX10
5
12,99 €/ks

mozaika beige
33,3x33,3; DKHX20
5
12,99 €/ks

mozaika grey
33,3x33,3; DKHX40
5
12,99 €/ks

mozaika red
33,3x33,3; DKHX50
5
12,99 €/ks

mozaika oil
33,3x33,3; DKHX90
5
12,99 €/ks

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

dlažba white
50,2x50,2; DKH510
5
25,99 €/m2

dlažba beige
50,2x50,2; DKH520
5
25,99 €/m2

dlažba grey
50,2x50,2; DKH540
5
25,99 €/m2

nábytok, osvetlenie

cm

16,4x16,4
33,3x33,3
50,2x50,2

68

dlažba oil
50,2x50,2; DKH590
5
25,99 €/m2

dlažba red
50,2x50,2; DKH550
5
25,99 €/m2
mm

10
10
10

m2

1,183
1,332
1,512

ks

44
12
6

kg

23,70
27,00
31,00

mat
mat
mat

rektiﬁkovaná
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

od 29,59

€/m

2

Danubio

SIKO exclusive

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

32×90

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív Peronda

vane

obklad hueso
32x90; DANUBIOHR
3
29,59 €/m2

dlažba svetlo béžová
59,8x59,8; DAK63670.1
6
25,00 €/m2

lišta dekoračná leštená nerez
1×100; LACERO1L
5
4,69 €/ks

lišta dekoračná leštená nerez
2×100; LACERO2L
5
6,89 €/ks

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:
umývadlá, WC

lišta dekoračná kartáčovaný hliník elox
2,5×250; LALEXO25K
5
11,19 €/ks

listela Vario 4v1 elox kefa 5x9x1000mm
LVARIO59
5,89 €/ks 5
cm

32x90
59,8x59,8

mm

10,5
10

m2

1,15
1,08

ks

4
3

kg

20,90
24,90

mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

lepidlo CM16
25 kg, CM1625
16,56 €/ks 6

škárovacia hmota jasmine silikón jasmine
5 kg, CE40540
280 ml, CS2540
6
6
14,64 €/ks
6,72 €/ks
Viac info na str. 237 − 241
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nábytok, osvetlenie

lišta dekoračná kartáčovaný hliník elox
1,25×250; LALEXO12K
5
9,09 €/ks

sprchové kúty

dekor hueso
32x90; DDANUBIOHR
3
44,39 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Zličín

70

20x50

9,5

31,6x31,6

33,3x33,3

1

10

8

1,5

8

1,33

18,40

lesk

nie

15

26,63

mat

nie

12

23,60

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

od 12,99

€/m2

SIKO exclusive

Fresh

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×50

obklad green
20x50; FRESHGE
3
12,99 €/m2

obklad red
20x50; FRESHRE
3
16,69 €/m2

obklad black
20x50; FRESHBK
3
14,99 €/m2

dekor cube red
20x50; DFRESHRE
3
9,19 €/ks

dekor cube orange
20x50; DFRESHOR
3
9,19 €/ks

dekor cube green
20x50; DFRESHGE
3
9,19 €/ks

listela cube red
4,5x50; LFRESHRE
3
4,79 €/ks

listela cube orange
4,5x50; LFRESHOR
3
4,79 €/ks

listela cube green
4,5x50; LFRESHGE
3
4,79 €/ks

stavebná chémia

obklad orange
20x50; FRESHOR
3
12,99 €/m2

dekor ﬂowers red
20x50; DFRESHFRE
3
10,99 €/ks

listela mix farieb
4x19,8; LFRESHUNI
3
1,79 €/ks

lišta dekoračná kartáčovaný hliník elox
1,25×250; LALEXO12K
5
9,09 €/ks

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

obklad
bkl d white
hi
20x50; FRESHWH
3
12,99 €/m2

lišta dekoračná hliník elox
1,25×250; LALEXO12
5
6,19 €/ks

sprchové kúty

listela Vario 4v1 elox kefa 5x9x1000mm
LVARIO59
5,89 €/ks 5

33×33

dl žb bianco
dlažba
bi
33,3x33,3; GAT3B203.1
3
15,99 €/m2

dlažba arancio
33,3x33,3; GAT3B205.1
3
15,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba rosso
33,3x33,3; GAT3B206.1
3
15,99 €/m2

dlažba olivo
33,3x33,3; GAT3B209.1
3
15,99 €/m2

71

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba

36,99 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Creta D Wall

30×72

/m2

obklad claire
30,5x72,5; CD0172
5
36,99 €/m2

obklad beleine
30,5x72,5; CD0572
5
36,99 €/m2

obklad aqua
30,5x72,5; CD0672
5
36,99 €/m2

dekor claire
30,5x72,5; CD172C
5
51,99 €/m2

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

dekor beleine
30,5x72,5; CD572C
5
51,99 €/m2

dekor beleine
30,5x72,5; CD572S
5
51,99 €/m2

dlažba beige
16,4x99,8; DLO1680
5
36,99 €/m2

dlažba cream
16,4x99,8; DLO1620
5
36,99 €/m2

nábytok, osvetlenie

cm

30,5x72,5
16,4x99,8
14,8x89,5

72

mm

11
10,5
10

m2

0,885
0,98
0,81

ks

4
6
6

kg

17,70
22,40
17,50

mat
mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

18,49 €/m

2

SIKO exclusive

Selection

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×60

obklad white
20x60; SELECTWH
3
18,49 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Karlovy Vary

obklad grey
20x60; SELECTGR
3
18,49 €/m2

vane

dlažba šedá
29,8x59,8; DAKSE623.1
6
25,00 €/m2

dekor white
20x60; DSELECTWH
3
9,19 €/ks

dekor grey
20x60; DSELECTGR
3
9,19 €/ks

listela reactive blue
4,5x60; L5SELECTRBL
3
6,29 €/ks

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:

listela Vario 4v1 elox kefa 5x9x1000mm
LVARIO59
5,89 €/ks 5

cm

20x60
29,8x59,8

mm

10
10

m2

1,2
1,08

ks

10
6

kg

20,52
23,20

lesk
mat

nie
rektiﬁkovaná
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lepidlo Adesilex P9
25 kg, ADESILEXP9
6
16,80 €/ks

škárovacia hmota striebornošedá silikón striebornošedá
310 ml, MAPS111
5 kg, MAPU111
6
6
8,69 €/ks
17,76 €/ks
Viac info na str. 237 − 241
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Odporúčanie/rada

sprchové kúty

dlažba čierna
29,8x59,8; DAKSE624.1
6
25,00 €/m2

29,59 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Timeline

20×60

/m2

obklad white
19,7x59,7; 1260TS00
5
29,59 €/m2

obklad grey
19,7x59,7; 1260TS60
5
29,59 €/m2

listela white
5,3x59,7; 2862TS05
5
24,79 €/ks

listela grey
5,3x59,7; 2862TS65
5
24,79 €/ks

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

sprchové kúty

obklad cream
19,7x59,7; 1260TS10
5
29,59 €/m2

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:

pre obklad

listela cream
5,3x59,7; 2862TS15
5
24,79 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

pre dlažbu

dlažba creme
59,7x59,7; 2660RT4M
6
44,39 €/m2

lepidlo CM12 Plus
25 kg, CM12P25
6
14,16 €/ks

škárovacia hmota silver silikón silver
280 ml, CS2504
5 kg, CE40504
6
6,72 €/ks
14,64 €/ks

6

škárovacia hmota šedá silikón šedá
5 kg, CE40507
280 ml, CS2507
6
10,62 €/ks
5,10 €/ks

cm
6

19,7x59,7
59,7x59,7

mm

9
10

dlažba grey
59,7x59,7; 2660RT5M
6
44,39 €/m2

m2

1,08
1,08

ks

9
3

kg

16,65
23,10

mat
mat

nie
rektiﬁkovaná

Viac info na str. 237 − 241
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maloobchodné ceny s DPH

25,89 €/m2

SIKO exclusive

Brook

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×75

obklad marron
25x75; BROOKM
3
25,89 €/m2

3

vane

obklad beige
25x75; BROOKB
25,89 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív Peronda

cm

25x75
45,6x45,6

listela beige
6,5x25; CBROOK6
3
7,39 €/ks

3

mm

10,5
8

m2

1,31
1,04

ks

7
5

sprchové kúty

dlažba marron
45,6x45,6; BROOK45M
3
25,89 €/m2

umývadlá, WC

listela beige
3x25; LBROOK3
5,49 €/ks

dekor béžová
25x75; DBROOKWAY
3
9,19 €/ks

listela beige
15x25; ZBROOK15
3
13,69 €/ks

kg

24,70
18,80

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

75

nábytok, osvetlenie

dekor béžová
25x75; DBROOKLEAVES
3
9,19 €/ks

kúpeľne, mozaiky

18,49 €

30×60
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Vibrazioni

/m2

SIKO exclusive

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Bratislava - Galvaniho

radiátory

listela graphite
14,2x59,8; WLASU020.1
3
15,99 €/ks
obklad
bkll d graphite
bk
hit
29,8x59,8; WADV4020.1
3
18,
,49 €/m
/
18,49
€/m2

vane

listela graphite
5,5x59,8; WLASZ020.1
3
8,49 €/ks

mozaika graphite
30x30; WDM02021.1
3
16,59 €/set

sprchové kúty

obklad
bkll d graphite
bk
hit prechod
h d
29,8x59,8; WADV4021.1
3
18,
,49 €/m
/
18,49
€/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

obklad
bkll d white
bk
hit
29,8x59,8; WADV4022.1
3
18,49 €/m2
dlažba biela
44,5x44,5; DAK44182.1
6
29,00 €/m2

listela red
2x59,8; LCRISTALLRE
3
7,39 €/ks
cm

29,8x59,8
44,5x44,5

76

mm

10
10

m2

1,08
1,21

ks

6
6

dlažba šedá
44,5x44,5; DAK44185.1
6
29,00 €/m2
kg

20,00
25,00

lesk
nie
pololesk rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

od 17,69

€/m2

SIKO exclusive

Kaliva

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×50

prierez beige
20,2x50,4; KALIVALBE
3
20,29 €/m2

listela cherry
2x50,4; CFKALIVA2
3
7,99 €/ks

obklad cherry
20,2x50,4; KALIVACH
3
18,49 €/m2

prierez cherry
20,2x50,4; KALIVALCH
3
20,29 €/m2

listela cherry
2x50,4; CFKALIVA2
3
7,99 €/ks

výrez béžová
20,2x50,4; WKALIVA
3
11,79 €/ks

vložka do výrezu cherry
4x10; TKALIVA
3
6,29 €/ks

mm

9
9

m2

1,32
1,28

ks

13
8

umývadlá, WC

kg

23,26
23,30

mat
mat

nie
nie
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dlažba cherry
40x40; KALIVAS40CH
3
16,59 €/m2

77

nábytok, osvetlenie

cm

20,2x50,4
40x40

sprchové kúty

vane

obklad beige
20,2x50,4; KALIVABE
3
17,69 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

kúpeľne, mozaiky

21,99 €

20×60
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Glamour

/m2

SIKO exclusive

obklad white
20x60; RM4105
21,99 €/m2 3

dekor white
20x60; CAM4305
3
8,99 €/ks

obklad beige
20x60; RM4106
21,99 €/m2 3

dekor beige
20x60; CAM4306
3
8,99 €/ks

obklad grey
20x60; RM4107
21,99 €/m2 3

dekor grey
20x60; CAM4307
3
8,99 €/ks

obklad mink
20x60; RM4108
21,99 €/m2 3

dekor mink
20x60; CAM4308
3
8,99 €/ks

obklad anthracite
20x60; RM4109
21,99 €/m2 3

dekor anthracite
20x60; CAM4309
3
8,99 €/ks

dlažba svetlo béžová
44,5x44,5; DAK44183.1
6
29,00 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Poprad

cm

20x60
44,5x44,5

78

mm

8
10

dlažba čierna
44,5x44,5; DAK44187.1
6
29,00 €/m2
m2

1,2
1,21

ks

10
6

dlažba šedá
44,5x44,5; DAK44185.1
6
29,00 €/m2

kg

18,96
25,00

pololesk
nie
pololesk rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

25,89 €/m2

SIKO exclusive

Metalic

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×75

dekor blanco
25x75; DMETALICBL
3
14,79 €/ks

vane

obklad blanco
25x75; METALICBL
3
25,89 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Bratislava - Galvaniho

sprchové kúty

dlažba taupe
16,4x99,8; DLO1660
5
36,99 €/m2

Náš tip!

cm

25x75
16,4x99,8

mm

10
10,5

m2

1
0,98

ks

6

kg

3,75
22,40

lesk
mat

nie
rektiﬁkovaná
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79

nábytok, osvetlenie

dlažba brown
16,4x99,8; DLO1670
5
36,99 €/m2

umývadlá, WC

Obklad a dekor Metalic s kovovými
efektmi sme v tejto kúpeľni zvýraznili dlažbou Logwood s kresbou dreva,
a to vo výrazne tmavšom odtieni,
aby sa dosiahol zaujímavý kontrast.
Pre dokonalý efekt odporúčame
dlažbu aj na stenu, napríklad za vaňu
alebo do sprchového kúta.

kúpeľne, mozaiky

13,69 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Tivoli

32×45

/m2

SIKO exclusive

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Karlovy Vary

obklad noce
31,6x45; TIVOLINO
3
13,69 €/m2

listela beige
8x31,7; LTIVOLI
7,39 €/ks

bombáto beige
1,8x31,7; MTIVOLI
3
3,69 €/ks

mozaika béžová
29x30,5; STMOS1030MIX1
4
79,59 €/m2

dekor mix
31,6x45; DTIVOLIMIX
3
7,39 €/ks

3

listela beige s perleťou
8x31,7; LISTELA3
0
5,49 €/ks

dlažba noce
45x45; TIVOLI45NO
14,79 €/m2
3

dlažba marﬁl
45x45; TIVOLI45MA
3
14,79 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

obklad marﬁl
31,6x45; TIVOLIMA
3
13,69 €/m2

cm

31,6x45
45x45

80

mm

8,5
8,8

m2

1,57
1,42

ks

11
7

kg

25,00
26,30

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

od 13,69

€/m2

Solaris

SIKO exclusive

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×50

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

dlažba
dl
žb white
hit
33x33; A4161
14,79 €/m2

obklad red
20x50; MAT9414
17,39 €/m2

radiátory

obklad wenge
20x50; MAT9416
3
13,69 €/m2

vane

obklad anthracite
20x50; MAT9417
3
13,69 €/m2

listela hnedá
3x20; LSOLARIS20
0
1,79 €/ks
0,69 €/ks

listela hnedá
4,6x50; LSOLARIS50
3
4,79 €/ks

3

dlažba
dl
žb cream
33x33; A4179
14,79 €/m2

3

dlažba anthracite
33x33; A4178
3
14,79 €/m2

dlažba wenge
33x33; A4180
14,79 €/m2

3

listela red
5x50; CAM6668
4,79 €/ks

cm

20x50
33x33

listela wenge
5x50; CAM6669
4,79 €/ks

3

mm

7
7

m2

1,5
1,42

ks

15
13

umývadlá, WC

3

3

kg

20,70
23,71

mat
mat

nie
nie
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sprchové kúty

obklad cream
20x50; MAT9413
3
13,69 €/m2

81

nábytok, osvetlenie

obklad
bkll d white
bk
hi
20x50; MAT9412
3
13,69 €/m2

kúpeľne, mozaiky

od 29,99

30×60

/m2

€

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Pietra Luni

SIKO exclusive

dlažba bianco
30x60; DPL310
29,99 €/m2

5

dlažba beige
30x60; DPL320
29,99 €/m2

5

5

dlažba nero
30x60; DPL370
29,99 €/m2

5

dlažba grigio
30x60; DPL340
29,99 €/m2

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Graﬁcký návrh SIKO

dlažba marrone
30x60; DPL360
29,99 €/m2

mozaika bianco
30x30; DPL10M
16,99 €/ks

5

mozaika grigio
30x30; DPL40M
16,99 €/ks

5

mozaika beige
30x30; DPL20M
16,99 €/ks

mozaika marrone
30x30; DPL60M
5
16,99 €/ks

5

cm

30x60

82

mm

10

mozaika nero
30x30; DPL70M
16,99 €/ks

m2

1,08

ks

6

5

kg

23,40

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

40,69 €/m2

SIKO exclusive

Stone Fusion

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

45×90

dlažba milk
14,6x90; DSF15910R
5
40,69 €/m2

cm

44,5x90
14,6x90

mm

10,5
10,5

dlažba cream
14,6x90; DSF15920R
5
40,69 €/m2

m2

1,2
1,08

ks

3
8

dlažba grey
14,6x90; DSF15940R
5
40,69 €/m2

obklad/dlažba lead
44,5x90; DSF902R
5
40,69 €/m2

dlažba lead
14,6x90; DSF15902R
5
40,69 €/m2

kg

28,50
25,20

mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná
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mozaika grey
30x30; DSFM40
16,99 €/ks

5

mozaika lead
30x30; DSFM02
16,99 €/ks

5

mozaika coal
30x30; DSFM04
16,99 €/ks

5

vane

5

obklad/dlažba coal
44,5x90; DSF904R
5
40,69 €/m2

dlažba coal
14,6x90; DSF15904R
5
40,69 €/m2

83

sprchové kúty

obklad/dlažba grey
44,5x90; DSF940R
5
40,69 €/m2

mozaika cream
30x30; DSFM20
16,99 €/ks

umývadlá, WC

obklad/dlažba cream
44,5x90; DSF920R
5
40,69 €/m2

5

nábytok, osvetlenie

obklad/dlažba milk
44,5x90; DSF910R
5
40,69 €/m2

mozaika milk
30x30; DSFM10
16,99 €/ks

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: Brno - Avion

kúpeľne, mozaiky

18,49 €

25×60
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Naomi

/m2

SIKO exclusive

obklad beige
25x60; NAOMI256BE
3
18,49 €/m2

obklad brown
25x60; NAOMI256BR
3
18,49 €/m2

dekor beige
25x60; DNAOMILBE
3
13,69 €/ks

dekor brown
25x60; DNAOMILBR
3
13,69 €/ks

dlažba béžová
29,7x60; PROTEUS36BE
5
29,59 €/m2

listela beige
2,5x60; LNAOMIS2
3
9,19 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Zličín

dekor ﬂowers beige
25x60; DNAOMIFBE
3
14,99 €/ks

dlažba tmavo hnedá
29,7x60; PROTEUS36WE
5
29,59 €/m2

cm

25x60
29,7x60

84

mm

8
9,5

m2

1,5
1,44

ks

10
8

kg

23,55
32,50

lesk
nie
lappato rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

od 22,19

€/m2

SIKO exclusive

Idole

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×70

obklad graphite
25,3x70,6; IDOLEGF
3
25,89 €/m2

obklad white waves
25,3x70,6; IDOLEWWH
3
25,89 €/m2

obklad ivory waves
25,3x70,6; IDOLEWIV
3
25,89 €/m2

obklad graphite waves
25,3x70,6; IDOLEWGF
3
27,69 €/m2

vane

obklad ivory
25,3x70,6; IDOLEIV
3
22,19 €/m2

sprchové kúty

obklad white
25,3x70,6; IDOLEWH
3
22,19 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Zličín

lišta dekoračná leštená nerez
1×100; LACERO1L
5
4,69 €/ks
mm

9
8,5
11
9

m2

1,43
1,58
0,95
1,28

ks

8
14
7
8

dlažba graphite
40x40; PERLA40GR
3
20,29 €/m2

odporúčame k obkladu vo farbe ivory

kg

28,50
27,42
23,80
23,30

dlažba ivory
40x40; PERLA40IV
3
20,29 €/m2

perleť
perleť
mat
perleť

nie
nie
rektiﬁkovaná
nie
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dlažba nut
15x90; TAIGARNU
3
29,59 €/m2
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nábytok, osvetlenie

cm

25,3x70,6
33,6x33,6
15x90
40x40

dlažba white
33,6x33,6; PERLA33WH
3
20,29 €/m2

umývadlá, WC

obklad white optical
25,3x70,6; IDOLEOWH
3
25,89 €/m2

25,89 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Esedra

25×41

/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Bratislava - Lamač

5

listela béžová
10x41; G1625
29,59 €/ks

5

listela béžová
6,5x41; G1565
25,89 €/ks

5

obklad beige
25x41; G5815
25,89 €/m2

5

dlažba cream
45x45; BLG55
16,69 €/m2

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

obklad bianco
25x41; G5810
25,89 €/m2

bombáto béžová
5x41; G760
5
14,79 €/ks

cm

25x41
45x45

86

mm

8
10

m2

1,537
1,42

ks

15
7

kg

21,11
28,05

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

14,99 €/m2

SIKO exclusive

Nish

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×50

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Zličín

listela beige
5x50; CAM80270
3
3,69 €/ks

obklad mink
20x50; FON30055
3
14,99 €/m2

dekor beige
20x50; CAM80271
3
5,49 €/ks

dlažba mink
33x33; D10141
14,99 €/m2

3

obklad brown
20x50; FON30056
3
14,99 €/m2

mozaika béžová
30x30; MOSV23BR
4
62,99 €/m2

dlažba brown
33x33; D10142
14,99 €/m2

3

mm

8
7,8

m2

1,5
1,42

ks

15
13

kg

20,70
23,71

mat
mat

nie
nie
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nábytok, osvetlenie

cm

20x50
33x33

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

obklad cream
20x50; FON30054
3
14,99 €/m2

kúpeľne, mozaiky

33,29 €

32×90
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Papirus

/m2

SIKO exclusive

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív Peronda

Novinka

dekor white Lino
32x90; DLINOCWR
3
44,39 €/m2

obklad white
32x90; PAPIRUSWR
3
33,29 €/m2

Novinka

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Novinka

dekor white
32x90; DPAPIRUSWR
3
44,39 €/m2

dekor gris
32x90; DPAPIRUSGR
3
44,39 €/m2
listela Vario 4v1 elox kefa 5x9x1000mm
LVARIO59
5,89 €/ks 5
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dlažba silver
60,7x60,7; SHARKS60LR
5
36,99 €/m2

dlažba negro
60,7x60,7; SHARKN60LR
5
36,99 €/m2

cm

32x90
60,7x60,7

mm

10,5
10

dekor silver
60,7x60,7; DSHARKS60LR
5
39,99 €/m2

m2

1,15
1,11

ks

4
3

dekor negro
60,7x60,7; DSHARKN60LR
5
39,99 €/m2

kg

23,00
24,00

mat
rektiﬁkovaná
lappato rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

33,49 €/m2

Lake

SIKO exclusive

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

33×100

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Brno - Avion

obklad roble
33,3x100; LAKERO
3
33,49 €/m2

dekor Lamia grey
33,3x100; DLAKELAGR
3
44,49 €/m2

sprchové kúty

vane

obklad natural
33,3x100; LAKENA
3
33,49 €/m2

dekor Lamia roble
33,3x100; DLAKELARO
3
44,49 €/m2

cm

33,3x100
50,2x50,2
20x114

obklad grey
33,3x100; LAKEGR
3
33,49 €/m2

mm

11
10
11

m2

1,33
1,512
1,14

ks

4
6
5

kg

26,60
31,00
33,00

mat
mat
mat

nie
nie
rektiﬁkovaná
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dlažba gris
20x114; MARYLANDGR
5
33,49 €/m2

dlažba natural
20x114; MARYLANDNA
5
33,49 €/m2
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nábytok, osvetlenie

obklad perla
33,3x100; LAKEPE
3
33,49 €/m2

dlažba perle
50,2x50,2; DBT540
5
22,49 €/m2
umývadlá, WC

dlažba blanco
50,2x50,2; DBT501C
5
22,49 €/m2

20,50 €

30×60
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Sandy

/m2

obklad svetlo béžová
29,8x59,8; WADV4670.1
6
20,50 €/m2

obklad béžová
29,8x59,8; WADV4671.1
6
20,50 €/m2

listela béžová
6x59,8; WLASZ671.1
6
20,50 €/ks

dekor svetlo béžová
29,8x59,8; WITV4670.1
6
20,50 €/ks

dekor béžová
29,8x59,8; WITV4671.1
6
20,50 €/ks

mozaika svetlo béžová
30x30; WDM05670.1
6
11,50 €/set

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

umývadlá, WC

sprchové kúty

mozaika béžová
30x30; WDM05671.1
6
11,50 €/set

dekor béžová
29,8x51; DDPSE670.1
6
20,50 €/set

nábytok, osvetlenie

cm

dlažba svetlo béžová
59,8x59,8; DAK63670.1
6
25,00 €/m2
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dlažba svetlo béžová R10 B
59,8x59,8; DAR63670.1
6
29,00 €/m2

dlažba béžová
59,8x59,8; DAK63671.1
6
25,00 €/m2

dlažba béžová R10 B
59,8x59,8; DAR63671.1
6
29,00 €/m2

29,8x59,8
59,8x59,8
59,8x59,8

mm

10
10
10

m2

1,08
1,08
1,08

ks

6
3
3

kg

20,00
24,90
24,90

mat
nie
mat
rektiﬁkovaná
reliéfne rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

od 22,50

Deﬁle

€/m2

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×60

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Frýdek - Místek

dlažba biela
29,8x59,8; DAASE360.1
6
22,50 €/m2
mozaika biela
30x30; DDM06360.1
6
14,90 €/set

mozaika béžová
30x30; DDM06362.1
6
14,90 €/set

mozaika hnedá
30x30; DDM06361.1
6
14,90 €/set
vane

mozaika mix farieb
29,8x59,8; DDPSE360.1
3 SIKO exclusive
21,99 €/ks

dlažba hnedá
29,8x59,8; DAASE361.1
6
29,00 €/m2

dlažba biela
44,5x44,5; DAA44360.1
6
22,50 €/m2

dlažba béžová
44,5x44,5; DAA44362.1
6
29,00 €/m2

umývadlá, WC

sprchové kúty

dlažba béžová
29,8x59,8; DAASE362.1
6
29,00 €/m2

dlažba hnedá
44,5x44,5; DAA44361.1
6
29,00 €/m2

29,8x59,8
44,5x44,5

mm

10
10

m2

1,08
1,21

ks

6
6

kg

23,20
25,00

mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

ČISTENIE ŠPECIÁLNYCH POVRCHOV:
metalický povrch – tento povrch vyžaduje zvýšenú pozornosť pri čistení. Najprv namočiť
vodou, potom odmastiť zriedeným čističom RAKO SYSTEM - LBCL810, neutralizovať vodou,
vyčistiť prostriedkom RAKO SYSTEM - LBCL801 a omyť čistou vodou. Kombináciu možno
niekoľkokrát opakovať pre dokonalé vyčistenie. Viac informácií na str. 234
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nábytok, osvetlenie

Odporúčanie/rada
cm

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Brno Avion

92

20x50

8

1,5

15

20,87

mat

nie

45x45

8

1,42

7

24,91

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

14,99 €/m2

SIKO exclusive

Smart

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×50

obklad brown
20x50; RM9131
14,99 €/m2

3

dekor brown
20x50; DSMARTMODEBR
3
9,99 €/ks

listela cream
5x50; DER6549
5,49 €/ks

3

dekor brown
20x50; DEK9521
9,49 €/ks

listela cream
8x50; CAM677
7,49 €/ks

3

listela white
8x50; CAM676
7,49 €/ks

3

3

stavebná chémia

3

mozaika béžová
29x30,5; STMOS1040CRW
73,99 €/m2
4

3

listela hnedá
4,6x50; LSOLARIS50
3
4,79 €/ks

sedadlá, sifóny

obklad white
20x50; RM9128
14,99 €/m2

doplnky

listela hnedá
3x20; LSOLARIS20
0
1,79 €/ks
0,69 €/ks

batérie, sprchy

obklad cream
20x50; RM9129
14,99 €/m2

3

dekor black
20x50; DSMARTMODEBK
3
9,99 €/ks

3

dekor red
20x50; DSMARTMODERE
3
9,99 €/ks

listela grey
8x50; CAM678
7,49 €/ks 3

mozaika šedá
24,5x30,5; STMOS7140MIX1
120,39 €/m2
4

obklad black
20x50; RM9132
14,99 €/m2

lišta ukončovacia hranatá nerez lišta ukončovacia L nerez
1x250; NRZH10250
1x250; NRZ10250
5
5
16,29 €/ks
11,99 €/ks

rožtek hranatý k lište nerez
RNRZH10
5
9,79 €/ks

vane

radiátory

obklad grey
20x50; RM9130
14,99 €/m2

Viac informácií o lištách na str. 245

45×45

dlažba cream
45x45; GSN6050
3
16,99 €/m2
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dlažba white
45x45; GSN6049
16,99 €/m2

3

dlažba grey
45x45; GSN6051
16,99 €/m2

3

93

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

dlažba

25,00 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Senso

20×60

/m2

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

vane

radiátory

obklad béžová
19,8x59,8; WADVE030.1
6
25,00 €/m2

mozaika béžová
30x30; WDM02230.1
6
20,50 €/set

dlažba svetlo béžová
29,8x59,8; DAKSE658.1
6
20,50 €/m2

sprchové kúty

obklad svetlo béžová
19,8x59,8; WADVE029.1
6
25,00 €/m2

listela béžová
4,5x59,8; WLASZ030.1
6
16,50 €/ks

umývadlá, WC

dekor béžová
19,8x59,8; WITVE130.1
6
16,50 €/ks

dlažba svetlo béžová
59,8x59,8; DAK63658.1
6
25,00 €/m2

nábytok, osvetlenie

cm

19,8x59,8
29,8x59,8
59,8x59,8

94

mm

10
10
10

m2

1,08
1,08
1,08

ks

9
6
3

kg

20,00
23,20
24,90

lesk
mat
mat

nie
rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

27,79 €/m2

SIKO exclusive

Oxide

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×85

obklad graﬁto *
25x85; OXIDEGF
27,79 €/m2

3

obklad perla **
30x90; OXIDE39PE
3
29,49 €/m2

3

obklad graﬁto **
30x90; OXIDE39GF
3
29,49 €/m2

dekor mix farieb **
30x90; DLINEAS39
3
25,89 €/ks

* zmena formátu, len do vypredania zásob

**dostupnosť od júna 2016

lišta dekoračná kartáčovaný hliník elox
1,25×250; LALEXO12K
5
9,09 €/ks

lišta dekoračná kartáčovaný hliník elox
2,5×250; LALEXO25K
5
11,19 €/ks

lišta dekoračná leštená nerez
1×100; LACERO1L
5
4,69 €/ks

lišta dekoračná leštená nerez
2×100; LACERO2L
5
6,89 €/ks

mm

10,5
8,8
10,5

m2

1,92
1,42
1,62

ks

9
7
6

kg

36,00
26,50
29,00

mat
mat
mat

nie
nie
nie
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dlažba perla
45x45; OXIDE45PE
3
18,49 €/m2

dlažba graﬁto
45x45; OXIDE45GF
3
18,49 €/m2
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nábytok, osvetlenie

cm

25x85
45x45
30x90

umývadlá, WC

dekor mix farieb *
25x85; DLINEAS
3
25,89 €/ks

sprchové kúty

vane

obklad perla *
25x85; OXIDEPE
27,79 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Zličín

od 20,50

€

20×60
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Tendence

/m2

obklad biela
19,8x59,8; WATVE050.1
6
20,50 €/m2

obklad svetlo šedá, oranžová, zelená
19,8x59,8; WATVE051.1, 056.1, 057.1
6
25,00 €/m2

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

mozaika viacfarebná
30x30; WDM02001.1
6
20,50
, €/set
/

listela biela, svetlo šedá, oranžová, zelená
1,3x59,8; WLASW050.1, 051.1, 056.1, 057.1
6
8,50 €/ks

listela fialová, modrá, červená, čierna
1,3x59,8; WLASW055.1, 054.1, 053.1, 052.1
6
8,50 €/ks

dekor červenooranžová
19,8x59,8; WITVE007.1
6
18,50 €/ks

li l či
listela
čiernobiela
bi l
4,5x59,8; WLASZ005.1
6
10,50 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

dekor červenozelená
19,8x59,8; WITVE006.1
6
18,50 €/ks

obklad ﬁalová, modrá, červená, čierna
19,8x59,8; WATVE055.1, 054.1, 053.1, 052.1
6
25,00
, €/m2
/

d k či
dekor
čiernobiela
bi l (2
(2 ks)
k)
19,8x59,8; WITVE005.1
6
36,00 €/set
mozaika biela, svetlo šedá , oranžová, zelená
30x30; WDM06050.1, 051.1, 056.1, 057.1
6
11,50 €/set

96

mozaika fialová, modrá, červená, čierna,
30x30; WDM06055.1, 054.1, 053.1, 052.1
6
11,50 €/set

dlažba biela, šedá, čierna
44,5x44,5; DAK44182.1, 185.1, 187.1
29,00 €/m2 6
cm

19,8x59,8
44,5x44,5

mm

10
10

m2

1,08
1,21

ks

9
6

kg

20,00
25,00

pololesk
nie
pololesk rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

od 25,99

€/m2

SIKO exclusive

Illusion

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

24×74

obklad black
24x74; FON7142R
3
27,69 €/m2

dekor white
24x74; CAM1229R
14,99 €/ks
3

dekor black
24x74; CAM1230R
14,99 €/ks
3

dekor mix farieb
24x74; DEK1939R
12,99 €/ks
3

sprchové kúty

vane

obklad white
24x74; FON7113R
3
25,99 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Graﬁcký návrh SIKO

dlažba slonová kosť
44,5x44,5; DAK44272.1
6
20,50 €/m2

umývadlá, WC

dlažba blanco
20x122,5; MUMBLEB
5
44,39 €/m2
listela Vario 4v1 elox kefa 5x9x1000mm
LVARIO59
5,89 €/ks 5

mm

10
10
12

m2

1,42
1,21
0,74

ks

8
6
3

kg

25,84
25,04
19,03

lesk
mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

cm

24x74
44,5x44,5
20x122,5

25,00 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Fashion

30×60

/m2

dlažba biela
29,8x59,8; DAKSE622.1
6
25,00 €/m2

dekor biela
29,8x59,8; DDFSE622.1
6
8,50 €/ks

mozaika mix farieb
29,8x51; DDPSE625.1
3
18,49 €/ks

sprchové kúty
umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

SIKO exclusive

listela oranžová
2x59,8; DDRSN970.1
6
20,50 €/ks

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Ostrava

dlažba šedá
29,8x59,8; DAKSE623.1
6
25,00 €/m2

dekor šedá
29,8x59,8; DDFSE623.1
6
8,50 €/ks

dlažba čierna
29,8x59,8; DAKSE624.1
6
25,00 €/m2

dekor čierna
29,8x59,8; DDFSE624.1
6
8,50 €/ks

mozaika biela
29,8x59,8; DDMBG622.1
6
18,50 €/set
cm

29,8x59,8

98

mm

10

listela červená
2x59,8; DDRSN971.1
6
20,50 €/ks

mozaika šedá
29,8x59,8; DDMBG623.1
6
18,50 €/set
m2

1,08

ks

6

mozaika čierna
29,8x59,8; DDMBG624.1
6
18,50 €/set
kg

23,20

mat

rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

21,99 €/m2

Gloss

SIKO exclusive

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

20×60

obklad blanco
20x60; GLOSSBL
3
21,99 €/m2

mozaika anthracite
20x60; GLOSSMOZAN
3
12,99 €/ks

mozaika azul
20x60; GLOSSMOZAZ
3
12,99 €/ks

mozaika blanco
20x60; GLOSSMOZBL
3
12,99 €/ks

dlažba anthracite
40,8x40,8; GLOSS41AN
3
21,99 €/m2

dlažba azul
40,8x40,8; GLOSS41AZ
3
21,99 €/m2

dlažba blanco
40,8x40,8; GLOSS41BL
3
21,99 €/m2

vane

obklad azul
20x60; GLOSSAZ
3
21,99 €/m2

mm

7
8

m2

1,56
1,5

ks

13
9

kg

24,00
25,62

lesk
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

cm

20x60
40,8x40,8

umývadlá, WC

sprchové kúty

obklad anthracite
20x60; GLOSSAN
3
21,99 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Zličín

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Praha Zličín

100

25x45

8

1,5

13

20,70

mat

nie

33,3x33,3

8

1,33

12

23,60

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

14,99 €/m2

obklad
bkll d bianco
bk
bi
25x45; WARP3003.1
3
14,99 €/m2

obklad
bkll d crema
bk
25x45; WARP3004.1
3
14,99 €/m2

SIKO exclusive

Via Veneto

obklad rosso
25x45; WARP3006.1
3
14,99 €/m2

obklad bruno
25x45; WARP3007.1
3
14,99 €/m2

obklad petrolio
25x45; WARP3008.1
3
14,99 €/m2

obklad olivo
25x45; WARP3009.1
3
14,99 €/m2

obklad noce
25x45; WARP3012.1
3
14,99 €/m2

prierez arancio
25x45; WITP3065.1
3
4,99 €/ks

prierez rosso
25x45; WITP3066.1
3
4,99 €/ks

prierez bruno
25x45; WITP3067.1
3
4,99 €/ks

prierez petrolio
25x45; WITP3068.1
3
4,99 €/ks

prierez olivo
25x45; WITP3069.1
3
4,99 €/ks

prierez noce
25x45; WITP3070.1
3
4,99 €/ks

listela mix farieb
5x25; WLAGE017.1
3
2,79 €/ks

listela noce
5x25; WLAGE047.1
3
2,79 €/ks

listela arancio (2 ks)
5x25; WLAGE062.1
3
5,58 €/set

listela rosso (2 ks)
5x25; WLAGE063.1
3
5,58 €/set

listela bruno (2 ks)
5x25; WLAGE064.1
3
5,58 €/set

listela mix farieb, noce listela olivo (2 ks)
8x45; WLAPL001.1, 002.1 5x25; WLAGE066.1
3
3
5,58 €/set
3,99 €/ks

listela noce (2 ks) *
5x25; WLAGE092.1
0
5,58 €/set
0,69 €/sada

listela olivo (2 ks) *
5x25; WLAGE076.1
0
3,19 €/set
0,69 €/sada

listela noce *
12,5x45; WLAP9008.1
0
5,99 €/ks
0,99 €/ks

mozaika arancio
30x30; GDM05060.1
3
15,99 €/set

mozaika rosso
30x30; GDM05061.1
3
15,99 €/set

mozaika bruno
30x30; GDM05062.1
3
15,99 €/set

mozaika petrolio
30x30; GDM05063.1
3
15,99 €/set

mozaika olivo
30x30; GDM05064.1
3
15,99 €/set

mozaika noce
30x30; GDM05065.1
3
15,99 €/set

mozaika arancio bruno
30x30; GDM05066.1
3
15,99 €/set

* do vypredania zásob

33,3×33,3

sprchové kúty

vane

listela arancio, rosso, bruno, olivo
12,5x45; WLAP9003.1, 004.1, 005.1, 007.1
3
5,99 €/ks

radiátory

listela sklo olivo, petrolio, noce
1,5x45; VLAPB009.1, 008.1, 012.1
3
5,59 €/ks

sedadlá, sifóny

listela sklo bianco, arancio, rosso, bruno
1,5x45; VLAPB001.1, 005.1, 006.1, 007.1
3
5,19 €/ks

doplnky

batérie, sprchy

obklad arancio
25x45; WARP3005.1
3
14,99 €/m2

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×45

dl
žb bianco
bi
dlažba
33,3x33,3; GAT3B203.1
3
15,99 €/m2

dl
žb crema
dlažba
33,3x33,3; GAT3B204.1
3
15,99 €/m2

dlažba arancio
33,3x33,3; GAT3B205.1
3
15,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba rosso
33,3x33,3; GAT3B206.1
3
15,99 €/m2

dlažba bruno
33,3x33,3; GAT3B207.1
3
15,99 €/m2

dlažba petrolio
33,3x33,3; GAT3B208.1
3
15,99 €/m2

dlažba olivo
33,3x33,3; GAT3B209.1
3
15,99 €/m2

dlažba noce
33,3x33,3; GAT3B223.1
3
15,99 €/m2
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba

25,00 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Air

20×60

/m2

obklad
bkl d biela
b l
19,8x59,8; WADVE039.1
6
25,00 €/m2

obklad svetlo šedá
19,8x59,8; WADVE040.1
6
25,00 €/m2

obklad červená
19,8x59,8; WADVE041.1
6
25,00 €/m2

obklad zelená
19,8x59,8; WADVE042.1
6
25,00 €/m2

listela červenooranžová
5,5x59,8; WLASZ004.1
6
12,50 €/ks

listela červenozelená
5,5x59,8; WLASZ003.1
6
12,50 €/ks

dlažba biela
44,5x44,5; DAK44182.1
6
29,00 €/m2

dlažba hnedá
19,7x119,8; DAKVG143.1
6
52,00 €/m2
cm

nábytok, osvetlenie

mozaika červená, zelená
30x30; WDM06041.1, WDM06042.1
6
11,50 €/set

mozaika
k biela,
b l svetlo
l šedá
š dá
30x30; WDM06039.1, WDM06040.1
6
11,50 €/set

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

dekor červenooranžová (2 ks)
19,8x59,8; WITVE004.1
6
36,00 €/set

102

dekor červenozelená (2 ks)
19,8x59,8; WITVE003.1
6
36,00 €/set

19,8x59,8
44,5x44,5
29,8x119,8
19,7x119,8

mm

10
10
10
10

dlažba hnedá
29,8x119,8; DAKVF143.1
6
52,00 €/m2
m2

1,08
1,21
1,08
0,96

ks

9
6
3
4

kg

20,00
25,00
24,00
21,30

lesk
nie
pololesk rektiﬁkovaná
mat
rektiﬁkovaná
mat
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

od 20,50

€/m

Random

2

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad/dlažba

kúpeľne, mozaiky

20×60 | 60×60

dlažba tmavo šedá
19,8x19,8; DAK26679.1
6
29,00 €/m2

dlažba hnedá
19,8x19,8; DAK26677.1
6
29,00 €/m2

dlažba tmavo šedá
59,8x59,8; DAK63679.1
6
29,00 €/m2

dlažba hnedá
59,8x59,8; DAK63677.1
6
29,00 €/m2

cm

19,8x59,8
19,8x19,8
59,8x59,8

mm

10
10
10

mozaika hnedá
30x30; DDM06677.1
6
14,90 €/set

m2

1,08
0,92
1,08

ks

9
23
3

Náš tip

kg

20,00
21,20
24,90

mat
mat
mat

nie
rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Pred montážou odporúčame jednotlivé dlaždice vybrať z niekoľkých kartónov a výslednú plochu komponovať podľa inšpiratívnej fotodokumentácie
na stránkach www.siko.sk. Na dosiahnutie optimálneho vyváženého vzhľadu
obkladanej plochy je žiaduca kombinácia všetkých štýlov dlaždíc vrátane ich
rôzneho otočenia o 90° alebo 180°. Viac info na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

mozaika tmavo šedá
30x30; DDM06679.1
6
14,90 €/set

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

obklad biela
19,8x59,8; WAAVE104.1
6
20,50 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: SIKO Ostrava
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30x45

8,5

1,35

10

20,83

mat

nie

33x33

8

1

9

16,03

mat

nie

maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

14,49 €/m2

SIKO exclusive

Madera

obklad samba
30x45; MADERASA
3
14,49 €/m2

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×45

prierez samba 16/1
30x45; MADERA161SA
3
5,99 €/ks

batérie, sprchy

dekor samba 20
30x45; DMADERA20SA
3
33,29 €/set

prierez wenge 16/1
30x45; MADERA161WE
3
5,99 €/ks

doplnky

obklad wenge
30x45; MADERAWE
3
14,49 €/m2

prierez iroko 16/1
30x45; MADERA161IR
3
5,99 €/ks

listela samba 20
9,5x45; LMADERA20SA
3
9,19 €/ks

listela iroko 20
9,5x45; LMADERA20IR
3
9,19 €/ks

listela samba 10W
14,7x45; LMADERA10WSA
3
9,99 €/ks

listela samba 10
14,7x45; LMADERA10SA
3
9,99 €/ks

listela samba 9
5x45; LMADERA9SA
3
8,49 €/ks

listela samba 8
5x30; LMADERA8SA
3
5,49 €/ks

vane

radiátory

obklad iroko
30x45; MADERAIR
3
14,49 €/m2

sedadlá, sifóny

dekor iroko 20
30x45; DMADERA20IR
3
33,29 €/set

listela mix farieb 19
9,5x30; LMADERA19
3
9,99 €/ks

sprchové kúty

mozaika mix farieb 19
30x30; MADERAMOZ19
3
20,49 €/ks

33×33

dlažba samba
33x33; MADERA33SA
3
16,49 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba wenge
33x33; MADERA33WE
3
16,49 €/m2

dlažba iroko
33x33; MADERA33IR
3
16,49 €/m2
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba

od 31,49

€

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Ricordi

20×25 | 20×20

/m2

sedadlá, sifóny

Foto: archív SIKO

bombáto
b
bá bianco
bi
2,5x20; RICPROB
5,49 €/ks

radiátory

obklad bleu
20x25; RICP25
31,49 €/m2

5

listela bleu
3,5x20; RICLIFIB
5,49 €/ks

5

5

5

roh k bombátu bianco
2,5x2,5; RICPROBAE
5
10,99 €/ks

roh k bombátu bianco
2x5; RICLOBIAE
5
10,99 €/ks

5

roh k bombátu bianco
2,5x2,5; RICPROBAI
10,99 €/ks
5

roh k bombátu bianco
2x5; RICLOBIAI
5
10,99 €/ks

sprchové kúty

vane

listela bleu
6,5x20; RICLIFIA
7,39 €/ks

5

obklad bleu
20x20; RICSMB
33,29 €/m2

bombáto bianco
5x20; RICLOBI
6,29 €/ks

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:

umývadlá, WC

Odporúčanie/rada

dlažba khaki
15x90; GSN5005
27,99 €/m2

nábytok, osvetlenie

cm

lepidlo Adesilex P9
škárovacia hmota biela
25 kg, ADESILEXP9
5 kg, MAPU100
6
6
16,80 €/ks
17,76 €/ks
Viac info na str. 237 − 241
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silikón biela
310 ml, MAPS100
6
8,69 €/ks

20x20
20x25
15x90

5

mm

8
8
9

m2

1
1,35
1,08

ks

25
27
8

kg

14,70
22,20
24,00

lesk
lesk
mat

nie
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

E_Motion

36,99 €/m2

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

24×55

dekor beige
24x55; EN02DB
29,69 €/ks

5

mozaika white
24x55; EN0125M
5
47,99 €/ks

cm

24x55
34x34

5

mozaika beige
24x55; EN0225M
5
47,99 €/ks

mm

10
9

m2

1,056
1,272

ks

8
11

dekor brown
24x55; EN06DB
29,69 €/ks

5

vane

5

dlažba beige
34x34; EN0234
36,99 €/m2

5

dlažba brown
34x34; EN0634
36,99 €/m2

5

5

mozaika brown
24x55; EN0625M
5
47,99 €/ks

sprchové kúty

5

obklad brown
24x55; EN0625
36,99 €/m2

umývadlá, WC

dekor white
24x55; EN01DB
29,69 €/ks

obklad beige
24x55; EN0225
36,99 €/m2

kg

19,50
24,20

lesk
lesk

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

obklad white
24x55; EN0125
36,99 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Bratislava - Galvaniho

kúpeľne, mozaiky

14,79 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Lino

31×60

/m2

SIKO exclusive

obklad beige
31,6x60; LINO316BE
3
14,79 €/m2

listela wenge
7x60; LLINOT316WE
3
4,79 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Bratislava - Galvaniho

obklad wenge
31,6x60; LINO316WE
3
14,79 €/m2

dekor wenge
31,6x60; DLINOT316WE
3
12,59 €/ks

mozaika béžová
30,5x30,5; STMOS15MIX4
4
79,59 €/m2

dlažba beige
41x41; LINO41BE
14,79 €/m2

cm

31,6x60
41x41

108

dlažba wenge
41x41; LINO41WE
3
14,79 €/m2

3

mm

9
8

m2

1,52
1,5

ks

8
9

kg

27,08
28,50

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

22,19 €/m2

SIKO exclusive

Marﬁl

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×75

3

dekor cream
25x75; 2715
8,99 €/ks

3

mozaika béžová
30x30; STMOS2570BE
4
117,39 €/m2

3

vane

obklad cream
25x75; FON7108
22,19 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Karlovy Vary

dlažba cream
45x45; GSD6581
3
18,49 €/m2

sprchové kúty

dekor cream
25x75; 2704
8,99 €/ks

cm

25x75
45x45

3

mm

10
8

m2

1,5
1,42

ks

8
7

kg

26,00
24,91

mat
lesk

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

bombáto cream
5x75; 3302
29,59 €/ks

umývadlá, WC

roh k bombátu cream
3x5; 5605
3
8,99 €/ks

kúpeľne, mozaiky

14,99 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Fila

30×45

/m2

SIKO exclusive

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Frýdek - Místek

sprchové kúty

vane

obklad cream
30x45; FILA345KR
3
14,99 €/m2

listela mix farieb
9,5x30; LFILA
7,29 €/set

K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:

nábytok, osvetlenie

lepidlo CM11 Plus
škárovacia hmota jasmine silikón jasmine
280 ml, CS2540
25 kg, CM11P25
5 kg, CE40540
6
6
6,72 €/ks
6,96 €/ks
14,64 €/ks
Viac info na str. 237 − 241
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cm
6

obklad brown
30x45; FILA345BR
3
14,99 €/m2

mozaika oranžová
25x25; FILAMOZ2OR
3
9,99 €/ks

dlažba oranžová
33x33; FILA33OR
3
17,49 €/m2

dlažba hnedá
33x33; FILA33BR
17,49 €/m2

3

umývadlá, WC

Odporúčanie/rada

obklad orange
30x45; FILA345OR
3
14,99 €/m2

30x45
33x33

mm

8,5
8

m2

1,35
1

ks

10
9

3

kg

20,66
16,00

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

od 14,90

Concept

€/m2

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×33

obklad hnedá
19,8x39,8; WAAMB109.1
6
16,50 €/m2

dekor béžová Interia
19,8x39,8; WITMB029.1
6
10,50 €/ks

obklad svetlo šedá
19,8x39,8; WAAMB112.1
6
16,50 €/m2

obklad šedá
19,8x39,8; WAAMB110.1
6
16,50 €/m2

obklad tmavo šedá
19,8x39,8; WAAMB111.1
6
16,50 €/m2

dekor svetlo béžová Monopoli
19,8x39,8; WITMB021.1
6
8,50 €/ks

dekor šedá Monopoli
19,8x39,8; WITMB022.1
6
8,50 €/ks

listela šedá Interia
4,3x39,8; WLAMH008.1
6
6,20 €/ks

listela béžová Monopoli
4,5x39,8; WLAMH010.1
6
4,90 €/ks

listela hnedá Monopoli
4,5x39,8; WLAMH011.1
6
4,90 €/ks

listela mix farieb Interia
4,3x39,8; WLAMH004.1
6
6,20 €/ks

vane

obklad béžová
19,8x39,8; WAAMB108.1
6
16,50 €/m2

sprchové kúty

obklad
bkll d svetlo
bk
l b
béžová
éž á
19,8x39,8; WAAMB107.1
6
16,50 €/m2

mozaika perleťová
30x30; GDM02072.1
6
20,50 €/set
cm

19,8x39,8
44,8x44,8

mm

7
10

m2

1,6
1,21

ks

20
6

kg

20,60
25,00

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba béžová
44,8x44,8; DAA44600.1
6
18,50 €/m2

dlažba hnedá
44,8x44,8; DAA44601.1
6
18,50 €/m2

111

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

obklad
bkll d biela
bk
bi l
19,8x39,8; WAAMB104.1
6
14,90 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

kúpeľne, mozaiky

16,59 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Matte

30×60

/m2

SIKO exclusive

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

lišta dekoračná leštená nerez lišta dekoračná nerez
1×100; LACERO1L
1×100; LACERO1
5
5
4,69 €/ks
4,69 €/ks

lišta dekoračná leštená nerez
2×100; LACERO2L
5
6,89 €/ks

lišta dekoračná nerez
2×100; LACERO2
5
6,89 €/ks
MAT

obklad
bkll d biela
bk
bi l
29,8x59,8; WAAV4250.1
3
16,59 €/m2

listela red
listela orange
listela pistachio
2x59,8; LCRISTALLRE 2x59,8; LCRISTALLOR 2x59,8; LCRISTALLPI
3
3
3
7,39 €/ks
7,39 €/ks
7,39 €/ks

obklad oranžová
29,8x59,8; WAAV4251.1
3
16,59 €/m2

dekor oranžová
29,8x59,8; WITV4251.1
3
7,99 €/ks

obklad zelená
29,8x59,8; WAAV4252.1
3
16,59 €/m2

dekor zelená
29,8x59,8; WITV4252.1
3
7,99 €/ks

listela red
listela orange
listela pistachio
2x59,8; LCRISTALRE 2x59,8; LCRISTALOR 2x59,8; LCRISTALPI
3
3
3
7,39 €/ks
7,39 €/ks
7,39 €/ks

vane

radiátory

LESK

umývadlá, WC

sprchové kúty

dlažba oranžová
29,7x29,7; GAA2J351.1
3
13,69 €/m2

dlažba zelená
29,7x29,7; GAA2J352.1
3
13,69 €/m2

nábytok, osvetlenie

cm

29,8x59,8
29,7x29,7
33x33

112

mm

10
8
7

m2

1,08
1
1,42

dlažba
dl
žb white
hit
33x33; A4161
14,79 €/m2

ks

6
11
13

3

kg

20,00
17,50
24,14

mat
mat
mat

nie
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

25,99 €/m2

SIKO exclusive

Magic

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×90, 30×60

obklad biela mat
29,8x59,8; WHITE4104
3
25,89 €/m2

obklad
bkll d k
bk
krémová
é
á*
29,8x59,8; MAGIC4105
3
25,99 €/m2

obklad
bkll d b
bk
biela
il
29,8x89,8; WHITE5000
3
29,99 €/m2

dlažba hnedá
29,8x59,8; DAKSE274.1
6
20,50 €/m2

mozaika black
30x30; MAGICMOSBK
0
10,99 €/set
7,39 €/set

vane

obklad
bkll d biela
bk
bi l lesk
l k*
29,8x59,8; WHITE4000
3
25,89 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Bratislava - Galvaniho

sprchové kúty

mozaika brown
30x30; MAGICMOSBR
3
10,99 €/set

cm

29,8x89,8
* 29,8x59,8
29,8x59,8
29,8x59,8
44,5x44,5

mm

11
10,5
10
10
10

m2

1,08
1,08
1,08
1,08
1,21

ks

4
6
6
6
6

umývadlá, WC

listela black
2x59,8; LCRISTALLBK
3
7,39 €/ks

kg

22,68
21,70
21,70
23,20
25,00

lesk
lesk
mat
mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba čierna
44,5x44,5; DAK44273.1
6
20,50 €/m2

dlažba hnedá
44,5x44,5; DAK44274.1
6
20,50 €/m2
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nábytok, osvetlenie

dlažba čierna
29,8x59,8; DAKSE273.1
6
20,50 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

Foto: archív SIKO
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maloobchodné ceny s DPH

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

White Collection

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

€/m2

dlažba

od 7,99

obklad biela
19,8x39,8; HAPPY40WH
3
10,99 €/m2

obklad white
24x74; FON7113R
3
25,99 €/m2

stavebná chémia

obklad biela lesk
obklad biela mat
25x33; WHITEB000 25x33; WHITEB104
3
3
10,99 €/m2
10,99 €/m2

obklad biela lesk
29,8x59,8; WHITE36LESK
3
10,99 €/m2

obklad biela lesk
29,8x59,8; WHITE4000
3
25,89 €/m2

obklad biela mat
29,8x59,8; WHITE4104
3
25,89 €/m2

listela petrolio, olivo sklo
1,5x45; VLAPB008.1, 009.1
5,19 €/ks
3

batérie, sprchy

Výhodná ponuka

obklad biela lesk
29,8x89,8; WHITE5000
3
29,99 €/m2

listela pistachio , orange, red sklo lesk
2x59,8; LCRISTALLPI, OR, RE
7,39 €/ks
3

listela mix farieb
6x25; LNIRVANAUNI
1,79 €/ks
5

lišta kartáčovaný hliník elox
2,5×250; LALEXO25K
11,19 €/ks
5

lišta leštená nerez
1×100; LACERO1L
4,69 €/ks
5

listela bianco, arancio, rosso, bruno sklo
1,5x45; VLAPB001.1, 005.1, 006.1, 007.1
5,19 €/ks
3

lišta leštená nerez
2×100; LACERO2L
6,89 €/ks
5

listela pistachio , orange, red sklo mat
2x59,8; LCRISTALPI, OR, RE
7,39 €/ks
3
listela hnedá
3x20; LSOLARIS20
0
1,79 €/ks
0,69 €/ks

listela hnedá
4,6x50; LSOLARIS50
4,79 €/ks
3

vane

lišta kartáčovaný hliník elox
1,25×250; LALEXO12K
9,09 €/ks
5

dlažba zelená, tyrkysová, modrá
29,7x29,7; HAPPY30GE, TU, BL
13,99 €/m2
3

radiátory

dlažba biela, žltá,oranžová, červená
29,7x29,7; HAPPY30WH, YE, OR, RE
13,99 €/m2
3

sedadlá, sifóny

listela mix farieb
4x19,8; LFRESHUNI
1,79 €/ks 3

doplnky

obklad biela
obklad biela
19,8x19,8; HAPPY20WH 19,8x24,8; MARGARWH
3
5
9,19 €/m2
7,99 €/m2

mozaika mix
30x30; HAPPYMOZ5
9,99 €/set
3

mozaika viacfarebná
30,5×30,5; MOS25MIX9
39,99 €/m2
4

mozaika viacfarebná
mozaika chróm
29,5×30,5; MOS4815MIX3 30,5×30,5; MOS25CR
40,69 €/m2 4
103,69 €/m2 4

mozaika brown
30x30; MAGICMOSBR
10,99 €/set 3

mozaika black
30x30; MAGICMOSBK
0
10,99 €/set
7,39 €/set
sprchové kúty

listela black
2x59,8; LCRISTALLBK
7,39 €/ks
3

listela grey
9,5x89,8; LESPRIT1GR
36,99 €/set 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

listela black
9,5x89,8; LESPRIT2BK
14,79 €/ks
3

dlažba béžová
dlažba hnedá
44,5x44,5; DAK44184.1 44,5x44,5; DAK44186.1
29,00 €/m2 6
29,00 €/m2 6

dlažba šedá
44,5x44,5; DAK44185.1
29,00 €/m2 6

dlažba čierna
44,5x44,5; DAK44187.1
29,00 €/m2 6

115

nábytok, osvetlenie

mozaika mix
30x30; HAPPYMOZ2
18,49 €/set 3

20,50 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

RAKO 301

20×40

/m2

obklad svetlo béžová
19,8x39,8; FINEZA22172
6
20,50 €/m2

obklad svetlo šedá
19,8x39,8; FINEZA22233
6
20,50 €/m2

dekor svetlo béžová
19,8x39,8; FINEZA23162
6
10,50 €/ks

dekor svetlo šedá
19,8x39,8; FINEZA23179
6
10,50 €/ks

listela béžová
3,5x39,8; FINEZA23186
6
5,90 €/ks

listela svetlo šedá
3,5x39,8; FINEZA23261
6
5,90 €/ks

obklad béžová
19,8x39,8; FINEZA22196
6
20,50 €/m2

obklad šedomodrá
19,8x39,8; FINEZA22257
6
20,50 €/m2

bombáto tehlová
1,5x39,8; FINEZA23131
6
6,20 €/ks

bombáto zelená
1,5x39,8; FINEZA23148
6
6,20 €/ks

obklad tehlová
19,8x39,8; FINEZA22219
6
20,50 €/m2

obklad zelená
19,8x39,8; FINEZA22271
6
20,50 €/m2

bombáto tehlová
4x39,8; FINEZA23117
6
12,50 €/ks

bombáto zelená
4x39,8; FINEZA23124
6
12,50 €/ks

dlažba béžová
14,7x44,5; DAKPD166.1
6
25,00 €/m2

dlažba biela
14,7x44,5; DAKPD165.1
6
25,00 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Košice

dlažba hnedá
14,7x44,5; DAKPD167.1
25,00 €/m2
6

mozaika svetlo béžová
30x30; FINEZA30122
6
11,50 €/set
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mozaika tehlová
30x30; FINEZA30108
6
11,50 €/set

mozaika svetlo šedá
30x30; FINEZA30115
6
11,50 €/set

mozaika zelená
30x30; FINEZA30139
6
11,50 €/set

cm

19,8x39,8
14,7x44,5

mm

7
10

m2

1,6
0,99

ks

20
15

kg

20,60
20,50

mat
mat

nie
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

18,49 €/m2

SIKO exclusive

Etna

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×45

3

dekor krémová 3
30x45; DETNA3KR
3
16,59 €/ks

prierez krémová 16/1
30x45; ETNA161KR
3
4,79 €/ks

3

dekor čierna 3
30x45; DETNA3C
3
16,59 €/ks

prierez čierna 16/1
30x45; ETNA161C
3
4,79 €/ks

vane

obklad krémová
30x45; ETNAKR
18,49 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Černý Most

cm

mm

8,5
8

sprchové kúty

listela čierna 3
4,7x45; L5ETNA3C
3
5,19 €/ks

lišta dekoračná leštená nerez, nerez
1×100; LACERO1L, LACERO1
5
4,69 €/ks

30x45
33x33

dekor čierna 2
30x45; DETNA2C
3
18,49 €/set

m2

1,35
1

umývadlá, WC

listela krémová 3
4,7x45; L5ETNA3KR
3
5,19 €/ks

dekor krémová 2
30x45; DETNA2KR
3
18,49 €/set

lišta dekoračná leštená nerez, nerez
2×100; LACERO2L, LACERO2
5
6,89 €/ks

ks

10
9

kg

20,83
16,00

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba krémová
33x33; ETNA33KR
3
18,49 €/m2

dlažba čierna
33x33; ETNA33C
18,49 €/m2

3

117

nábytok, osvetlenie

obklad čierna
30x45; ETNAC
18,49 €/m2

20,50 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Wenge

25×45

/m2

obklad
bkll d biela
bk
bi l
25x45; WATP3024.1
6
20,50 €/m2

obklad hnedá
25x45; WATP3025.1
6
20,50 €/m2

listela béžová
4,8x45; WLAPJ005.1
6
8,50 €/ks

mozaika biela
30x30; WDM05024.1
6
11,50 €/set

mozaika hnedá
30x30; WDM05025.1
6
11,50 €/set

listela hnedá (4 ks)
5,7x45; WLAPP001.1
6
27,00 €/set

listela červená
4,8x45; WLAPJ004.1
6
8,50 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Košice

dekor
d
k biela
bi l ((2
2k
ks))
25x45; WITP3019.1
6
25,00 €/set

dlažba
dl
žb slonová
l
á kosť
k ť
44,5x44,5; DAK44272.1
6
20,50 €/m2

118

dlažba hnedá
44,5x44,5; DAK44274.1
6
20,50 €/m2

cm

25x45
44,5x44,5

mm

8
10

m2

1,5
1,21

ks

13
6

kg

20,70
25,00

pololesk
nie
mat
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

Tango

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

/m2

kúpeľne, mozaiky

8,90 €

25×33

obklad žltá
25x33; WARKA071.1
6
8,90 €/m2

obklad béžová
25x33; WARKB020.1
4
8,99 €/m2

obklad oranžová
25x33; WARKB021.1
4
8,99 €/m2

listela červenožltá
6,1x25; WLAGF056.1
4
3,59 €/set

listela oranžová
5x25; WLAGE107.1
4
2,59 €/ks

listela béžová *
5x25; WLAGE106.1
0
2,59 €/ks
0,69 €/ks

dekor oranžovobéžová *
25x33; WILKB018.1
0
6,29 €/ks
0,69 €/ks

obklad tehlová
25x33; WARKA072.1
6
8,90 €/m2

dlažba žltá
33,3x33,3; GAT3B114.1
6
13,90 €/m2

dlažba béžová
33,3x33,3; GAT3B118.1
6
13,90 €/m2

dlažba oranžová
33,3x33,3; GAT3B152.1
6
13,90 €/m2

dlažba tehlová
33,3x33,3; GAT3B115.1
6
13,90 €/m2

* do vypredania zásob

cm

25x33
33,3x33,3

mm

7
8

m2

1,5
1,33

ks

18
12

kg

18,60
23,60

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

dekor modrozelená *
25x33; WILKB019.1
0
6,29 €/ks
0,69 €/ks

umývadlá, WC

sprchové kúty

obklad biela
25x33; WARKA070.1
6
8,90 €/m2

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív SIKO

33,00 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Zen

30×60

/m2

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

radiátory

listela béžová
14,8x59,8; WLASU001.1
6
33,00 €/ks
obklad biela
29,8x59,8; WAKV4000.1
6
33,00 €/m2

obklad
bkl d krémová
ké
á
29,8x59,8; WAKV4105.1
6
33,00 €/m2

dk b
dekor
biela
l ((2 k
ks))
29,8x59,8; WITV4003.1
6
49,00 €/set

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

listela béžová
5,5x59,8; WLASZ001.1
6
12,50 €/ks

dl žb biela
dlažba
b l
59,8x59,8; DAR63638.1
6
29,00 €/m2
cm

29,8x59,8
59,8x59,8

120

mm

10,5
10

m2

1,08
1,08

ks

6
3

kg

21,70
24,90

lesk
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

33,49 €/m2

SIKO exclusive

Canvas

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

16×50

dlažba gold
16,4x49,6; DCA1680R
5
36,99 €/m2

dlažba beige
16,4x49,6; DCA1620R
5
33,49 €/m2

dlažba red
16,4x49,6; DCA1650R
5
36,99 €/m2

dlažba grey
16,4x49,6; DCA1640R
5
33,49 €/m2

dlažba black
16,4x49,6; DCA1670R
5
36,99 €/m2

mozaika cream/beige
33,3x33,3; DCAM12
5
12,99 €/ks

mozaika red/gold
33,3x33,3; DCAM58
5
12,99 €/ks

mozaika grey/black
33,3x33,3; DCAM47
5
12,99 €/ks

sprchové kúty

vane

dlažba cream
16,4x49,6; DCA1610R
5
33,49 €/m2

umývadlá, WC

dlažba gold, red, black
49,6x49,6; DCA580R, DCA550R, DCA570R
5
33,49 €/m2

ČISTENIE ŠPECIÁLNYCH POVRCHOV:
metalický povrch – tento povrch vyžaduje zvýšenú pozornosť pri čistení. Najprv namočiť
vodou, potom odmastiť zriedeným čističom RAKO SYSTEM - LBCL810, neutralizovať vodou,
vyčistiť prostriedkom RAKO SYSTEM - LBCL801 a omyť čistou vodou. Kombináciu možno
niekoľkokrát opakovať pre dokonalé vyčistenie. Viac informácií na str. 234

cm

mm

10
10

m2

0,976
1,476

ks

12
6

kg

21,00
29,20

mat
mat

rektiﬁkovaná
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

dlažba cream, beige, grey
49,6x49,6; DCA510R, DCA520R, DCA540R
5
29,69 €/m2

Odporúčanie/rada

16,4x49,6
49,6x49,6

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Praha - Černý Most

20×40
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

12,50 €

Textile

/m2

obklad slonová kosť
19,8x39,8; WADMB101.1
6
12,50 €/m2

obklad béžová
19,8x39,8; WADMB102.1
6
12,50 €/m2

obklad hnedá
19,8x39,8; WADMB103.1
6
12,50 €/m2

dekor krémová
19,8x39,8; WITMB037.1
6
12,50 €/ks

listela slonová kosť
2,2x39,8; WLAMG001.1
6
6,20 €/ks

listela béžová
2,2x39,8; WLAMG002.1
6
6,20 €/ks

listela hnedá
2,2x39,8; WLAMG003.1
6
6,20 €/ks

listela ﬁalová
3,5x39,8; WLAMH020.1
6
6,20 €/ks

dekor slonová kosť
19,8x39,8; WADMB111.1
6
16,50 €/m2

dekor béžová
19,8x39,8; WADMB112.1
6
16,50 €/m2

dekor hnedá
19,8x39,8; WADMB113.1
6
16,50 €/m2

mozaika slonová kosť
30x30; WDM05101.1
6
11,50 €/set

mozaika béžová
30x30; WDM05102.1
6
11,50 €/set

mozaika hnedá
30x30; WDM05103.1
6
11,50 €/set

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

dlažba béžová
33,3x33,3; DAA3B600.1
6
18,50 €/m2

nábytok, osvetlenie

cm

19,8x39,8
33,3x33,3
44,8x44,8

122

mm

7
8
10

m2

1,6
1,33
1,21

dlažba béžová
44,8x44,8; DAA44600.1
6
18,50 €/m2
ks

20
12
6

kg

20,60
23,60
25,00

mat
mat
mat

nie
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

16,69 €/m2

SIKO exclusive

Salix

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×45

obklad
bkl d biela
bi l
30x45; SALIXBI
16,69 €/m2

dekor
d
k Salix
S lili A priebežný
ibž ý
30x45; DSALIXA
3
12,99 €/ks

3

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Liberec

dk b
dekor
breza A priebežný
bž ý
30x45; DBRIZAAH
3
12,99 €/ks

vane

dlažba biela
44,5x44,5; DAA44360.1
6
22,50 €/m2

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame:

MS tmel biela
300 ml, MAPEFLEXMS45
6
8,08 €/ks
listela zelená
14,8x45; L15ZEBR7
3
13,69 €/ks

cm

30x45
44,5x44,5

listela zelená
2,3x45; L2ZEBR10
3
6,29 €/ks

mm

8,5
10

m2

1,35
1,21

ks

10
6

kg

20,83
25,00

mat
mat

nie
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

c

listela oranžová
2,3x45; L2SKLOOR
3
6,29 €/ks

Viac info na str. 237 − 241

Pozn. Sklenené listely výrobca odporúča lepiť výhradne lepidlami na zrkadlá, napr.
neutrálnym silikónom (napr. Ceresit CS26) alebo špeciálnymi polyuretánovými alebo polymérovými lepiacimi tmelmi v kartuši, (napr. Mapei Mapeﬂex PU45 alebo
Mapeﬂex MS45). Nalepením na cementové lepidlo na obklad môže dôjsť k znehodnoteniu a následným chybám farebnej fólie na spodnej strane listel. Za prípadné
reklamácie a chyby listel následkom nedodržania pravidiel lepenia nezodpovedáme.
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sprchové kúty

3

dekor
d
k b
breza B k
koncový
ý
30x45; DBRIZABH
3
12,99 €/ks

umývadlá, WC

dekor
d
k Salix
S lili B k
koncový
ý
30x45; DSALIXB
3
12,99 €/ks

nábytok, osvetlenie

obklad hnedá
30x45; ZEBRBR
16,69 €/m2

25×33
obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

8,90 €

Samba

/m2

obklad biela
25x33; WARKA070.1
6
8,90 €/m2

obklad žltá
25x33; WARKA071.1
6
8,90 €/m2

obklad tehlová
25x33; WARKA072.1
6
8,90 €/m2

listela tehlová
5,2x25; WLAGE016.1
6
4,20 €/ks

bombáto tehlová
2,3x25; WLRGA062.1
6
3,00 €/ks

bombáto tehlová
5x25; WLRGE062.1
6
3,90 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív RAKO

dekor tehlová
25x33; WILKA002.1
6
12,50 €/ks

listela tehlová
7,8x33; WLAK4002.1
6
6,20 €/ks

cm

25x33
33,3x33,3

124

dlažba žltá
33,3x33,3; GAT3B114.1
6
13,90 €/m2
mm

7
8

m2

1,5
1,33

dlažba tehlová
33,3x33,3; GAT3B115.1
6
13,90 €/m2
ks

18
12

kg

18,60
23,60

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

Tulip

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

/m2

kúpeľne, mozaiky

12,50 €

20×40

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO České Budějovice

obklad oranžová
19,8x39,8; WATMB021.1
6
12,50 €/m2

obklad hnedá
19,8x39,8; WATMB022.1
6
12,50 €/m2

obklad modrá
19,8x39,8; WATMB023.1
6
12,50 €/m2

dekor oranžová
19,8x39,8; WITMB011.1
6
8,50 €/ks

dekor hnedá
19,8x39,8; WITMB012.1
6
8,50 €/ks

dekor modrá
19,8x39,8; WITMB013.1
6
8,50 €/ks

cm

19,8x39,8
33,3x33,3

mm

7
8

m2

1,6
1,33

ks

20
12

mozaika modrá
30x30; GDMAJ009.1
6
8,50 €/set

dlažba oranžová
33,3x33,3; GAT3B194.1
6
16,50 €/m2

dlažba hnedá
33,3x33,3; GAT3B195.1
6
16,50 €/m2

dlažba modrá
33,3x33,3; GAT3B196.1
6
16,50 €/m2

umývadlá, WC

dekor
d
k oranžová
ž á
19,8x39,8; WITMB009.1
6
8,50 €/ks

mozaika hnedá
30x30; GDMAJ008.1
6
8,50 €/set

listela oranžová, hnedá, modrá
4,3x39,8; WLAMH001.1, 002.1, 003.1
6
4,90 €/ks

kg

20,60
23,60

lesk
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

dekor
d
k modrá
dá
19,8x39,8; WITMB010.1
6
8,50 €/ks

mozaika oranžová
30x30; GDMAJ007.1
6
8,50 €/set

sprchové kúty

vane

obklad
bkl d biela
bi l
19,8x39,8; WATMB020.1
6
12,50 €/m2

od 14,90

€

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Concept Plus

20×40

/m2

obklad svetlo béžová, béžová, hnedá
19,8x39,8; WAAMB007.1, 008.1, 009.1
16,50 €/m2
6

obklad svetlo šedá, šedá, tmavo šedá
19,8x39,8; WAAMB012.1, 010.1, 011.1
16,50 €/m2
6

obklad biela
19,8x39,8; WAAMB000.1
14,90 €/m2
6

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív SIKO

prierez svetlo šedá, šedá, tmavo šedá
19,8x39,8; WIFMB012.1, 010.1, 011.1
6
6,20 €/ks

dekor
d
k biela
bi l
6x19,8; WARDT104.1
6
2,20 €/ks

dekor červená
6x19,8; WARDT002.1
6
2,20 €/ks

dekor svetlo béžová
6x19,8; WARDT107.1
6
2,20 €/ks

dekor béžová
6x19,8; WARDT108.1
6
2,20 €/ks

dekor hnedá
6x19,8; WARDT109.1
6
2,20 €/ks

dekor svetlo šedá
6x19,8; WARDT112.1
6
2,20 €/ks

dekor šedá
6x19,8; WARDT110.1
6
2,20 €/ks

dekor tmavo šedá
6x19,8; WARDT111.1
6
2,20 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

prierez
i
svetlo
tll béžová,
béž á béžová,
béž á hnedá
h dá
19,8x39,8; WIFMB007.1, 008.1, 009.1
6
6,20 €/ks

dekor oranžová
6x19,8; WARDT001.1
2,20 €/ks
6

mozaika béžová, hnedá
30x30; WDM05008.1, 009.1
6
11,50 €/set
dlažba biela, béžová, hnedá
44,8x44,8; DAA44599.1, 600.1, 601.1
6
18,50 €/m2

126

dlažba šedá, čierna
44,8x44,8; DAA44602.1, 603.1
6
18,50 €/m2

cm

19,8x39,8
44,8x44,8

mm

7
10

mozaika šedá, tmavo šedá
30x30; WDM05010.1, 011.1
6
11,50 €/set
m2

1,6
1,21

ks

20
6

kg

20,60
25,00

lesk
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

12,89 €/m2

SIKO exclusive

Kilimi

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×40

obklad miel
25,2x40,4; KILIMIMI
3
12,89 €/m2

obklad cielo
25,2x40,4; KILIMICI
3
12,89 €/m2

obklad azul
25,2x40,4; KILIMIAZ
3
12,89 €/m2

výrez beige
25,2x40,4; WKILIMIBE
3
10,69 €/ks

výrez cielo
25,2x40,4; WKILIMICI
3
10,69 €/ks

vložka do výrezu azul
5,6x11,7; TKILIINAZ
3
6,99 €/ks

vložka do výrezu mostaza/miel
5,6x11,7; TKILIINMOMI
3
6,99 €/ks

listela mostaza/miel
4x25; CFKILIIN4MOMI
3
3,69 €/ks

listela azul
8x25; CFKILIIN8AZ
3
5,59 €/ks

listela mostaza/miel
8x25; CFKILIIN8MOMI
3
5,59 €/ks

25,2x40,4
33,6x33,6
40x40

mm

8
8,5
9

m2

1,32
1,58
1,28

ks

13
14
8

kg

20,28
28,68
23,30

mat
mat
mat

nie
nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba miel
40x40; KILIMI40MI
3
14,79 €/m2

dlažba azul *
33,6x33,6; KILIMI33AZ
3
14,79 €/m2
* do vypredania zásob

127

nábytok, osvetlenie

cm

dlažba azul
40x40; KILIMI40AZ
3
14,79 €/m2

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

obklad beige
25,2x40,4; KILIMIBE
3
12,89 €/m2

listela azul
4x25; CFKILIIN4AZ
3
3,69 €/ks

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Karlovy Vary

14,90 €

obklad

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Vanity

20×40

/m2

listela zelená
4,5x39,8; WLAMH014.1
6
4,90 €/ks

listela ﬁalová
4,5x39,8; WLAMH015.1
6
4,90 €/ks

obklad zelená
19,8x39,8; WATMB043.1
6
14,90 €/m2

bombáto zelená
2x39,8; WLRMG043.1
6
5,90 €/ks

obklad ﬁalová
19,8x39,8; WATMB042.1
6
14,90 €/m2

bombáto ﬁalová
2x39,8; WLRMG042.1
6
5,90 €/ks

obklad
bkll d b
bk
biela
il
19,8x39,8; WATMB040.1
6
14,90 €/m2

obklad
bkll d žltá
bk
žl á
19,8x39,8; WATMB041.1
6
14,90 €/m2

bombáto žltá
2x39,8; WLRMG041.1
6
5,90 €/ks

obklad
bkll d šedomodrá
bk
šd
dá
19,8x39,8; WATMB044.1
6
14,90 €/m2

bombáto modrá
2x39,8; WLRMG044.1
6
5,90 €/ks

obklad hnedošedá
19,8x39,8; WATMB046.1
6
14,90 €/m2

bombáto šedohnedá
2x39,8; WLRMG046.1
6
5,90 €/ks

obklad tmavo modrá
19,8x39,8; WATMB045.1
6
14,90 €/m2

bombáto tmavo modrá
2x39,8; WLRMG045.1
5,90 €/ks

6

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Humpolec

dlažba
dl
žb b
biela
il
dlažba šedá
44,8x44,8; DAA44122.1 44,8x44,8; DAA44125.1
6
6
20,50 €/m2
20,50 €/m2

cm

19,8x39,8
44,8x44,8

128

mm

7
10

m2

1,6
1,21

ks

20
6

kg

20,60
25,00

pololesk
pololesk

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

Remix

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

obklad

/m2

kúpeľne, mozaiky

10,50 €

25×33

obklad svetlo béžová
25x33; WARKB016.1
6
10,50 €/m2

obklad oranžová
25x33; WARKB017.1
6
10,50 €/m2

obklad zelená
25x33; WARKB018.1
6
10,50 €/m2

obklad modrá
25x33; WARKB019.1
6
10,50 €/m2

listela biela
4,3x25; WLAH5015.1
6
3,20 €/ks

listela béžová
4,3x25; WLAH5016.1
6
3,20 €/ks

listela oranžová
4,3x25; WLAH5017.1
6
3,20 €/ks

listela zelená
4,3x25; WLAH5018.1
6
3,20 €/ks

listela modrá
4,3x25; WLAH5019.1
6
3,20 €/ks

dlažba oranžová
33,3x33,3; DAA3B606.1
6
14,90 €/m2

dekor biela
25x33; WITKB090.1
6
8,50 €/ks

listela biela
11,8x33; WLAKM090.1
6
6,20 €/ks

dlažba modrá
33,3x33,3; DAA3B608.1
14,90 €/m2
6

dlažba zelená
33,3x33,3; DAA3B607.1
6
14,90 €/m2

mm

7
8

m2

1,5
1,33

ks

18
12

kg

18,60
23,60

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

listela svetlo béžová
11,8x33; WLAKM091.1
6
6,20 €/ks

bombáto svetlo béžová
2,3x25; WLRGA124.1
6
2,20 €/ks

bombáto oranžová
2,3x25; WLRGA125.1
6
2,20 €/ks

bombáto zelená
2,3x25; WLRGA126.1
6
2,20 €/ks

bombáto modrá
2,3x25; WLRGA127.1
6
2,20 €/ks

bombáto svetlo béžová
5x25; WLRGE124.1
2,50 €/ks
6

bombáto oranžová
5x25; WLRGE125.1
6
2,50 €/ks

bombáto zelená
5x25; WLRGE126.1
6
2,50 €/ks

bombáto modrá
5x25; WLRGE127.1
6
2,50 €/ks

129

nábytok, osvetlenie

cm

25x33
33,3x33,3

dekor svetlo béžová
25x33; WITKB091.1
6
8,50 €/ks

umývadlá, WC

sprchové kúty

obklad biela
25x33; WARKB015.1
6
10,50 €/m2

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív SIKO

kúpeľne, mozaiky

12,99 €

obklad

stavebná chémia

dlažba

Foster

32×45

/m2

SIKO exclusive

dekor graﬁto
31,6x45; DFOSTERGF
3
7,39 €/ks

batérie, sprchy

obklad gris
31,6x45; FOSTERGR
3
12,99 €/m2

dlažba gris
45x45; FOSTER45GR
3
14,79 €/m2

doplnky

obklad graﬁto
31,6x45; FOSTERGF
3
12,99 €/m2
cm

Nobile

mm

8,5
8,8

m2

1,57
1,42

ks

11
7

kg

25,00
26,30

10,99 €/m2

SIKO exclusive

lesk
lesk

nie
nie

30×60
obklad

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: archív SIKO

31,6x45
45x45

dlažba graﬁto
45x45; FOSTER45GF
3
14,79 €/m2

sprchové kúty

vane

obklad biela
29,8x59,8; WHITE36LESK
3
10,99 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba siena
20,5x61,5; NOBILESI
5
16,59 €/m2

dekor siena
20,5x61,5; NOBILEP7SI
5
7,49 €/ks
cm

Graﬁcký návrh SIKO

130

20,5x61,5
29,8x59,8

mm

10
10

m2

1,135
1,08

ks

9
6

kg

24,14
21,72

mat
lesk

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

Onice D

47,99 €/m2

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×70

mozaika beige
30,5x72,5; ODM172M
5
92,99 €/m2

mm

11
10

20×60

m2

0,885
0,941

ks

4
4

5

kg

17,70
21,30

lesk
rektiﬁkovaná
lappato rektiﬁkovaná

Foto: realizace SIKO

Unicolor

20,50 €/m2

radiátory

obklad

sedadlá, sifóny

cm

30,5x72,5
48x48

dlažba beige
48x48; OD0151L
58,99 €/m2

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

obklad beige
30,5x72,5; OD0172
5
47,99 €/m2

obklad biela
19,8x59,8; WAAVE104.1
6
20,50 €/m2

dekor biela
19,8x59,8; WITVE001.1
6
16,50 €/ks

d k biela
dekor
bi l
19,8x59,8; WITVE002.1
6
16,50 €/ks

mozaika béžová
30x30; DDV1V619.1
6
14,90 €/set

dlažba béžová
14,8x59,8; DAKSU619.1
6
29,00 €/m2
mm

10
10
10

m2

1,08
1,08
0,9

ks

9
9
10

kg

20,00
20,00
19,40

lesk
mat
mat

nie
nie
rektiﬁkovaná

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Foto: archív RAKO

131

nábytok, osvetlenie

cm

19,8x59,8
19,8x59,8
14,8x59,8

umývadlá, WC

d k biela
dekor
bi l
19,8x59,8; WADVE001.1
6
29,00 €/m2

sprchové kúty

vane

obklad biela
19,8x59,8; WAAVE000.1
6
20,50 €/m2

kúpeľne, mozaiky

12,99 €

obklad

stavebná chémia

dlažba

Alviano

25×40

/m2

SIKO exclusive

obklad noce
25x40; ALV59
12,99 €/m2

3

3

dekor bianco
25x40; ALV01DAN25
3
5,49 €/ks

3

dlažba noce
33x33; ALV5933
14,99 €/m2

batérie, sprchy

obklad bianco
25x40; ALV01
12,99 €/m2

doplnky

listela bianco
5x25; ALV01DAN5
3
4,99 €/ks

dlažba bianco
33x33; ALV0133
14,99 €/m2

cm

25x40
33x33

Bamboo

m2

1,5
1

ks

15
9

kg

21,00
14,80

mat
mat

25×40

13,69 €/m2

SIKO exclusive

nie
nie

obklad

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

mm

8
7,3

3

obklad beige
25,2x40,4; BAMBOOBE
3
13,69 €/m2

obklad cherry
25,2x40,4; BAMBOOCH
3
13,69 €/m2

listela geisha
4x25; CFBAMBOOG4
3
5,49 €/ks

výrez beige
25,2x40,4; WBAMBOOG
3
10,69 €/ks

vložka do výrezu geisha
TBAMBOOG
3
6,99 €/ks

dlažba cherry
33,6x33,6; BAMBOO33CH
3
14,79 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

listela geisha
2x25; CFBAMBOOG2
3
3,69 €/ks

cm

Foto: SIKO Frýdek - Místek
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25,2x40,4
33,6x33,6

mm

8
8,5

m2

1,32
1,58

ks

13
14

kg

20,40
28,68

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

9,99 € /m2

SIKO exclusive

Tenera

obklad orange
25x35; TENERAOR
5
9,99 €/m2

dekor giallo
25x35; DTENGIKA
5
9,19 €/ks

listela orange
3,5x25; LTENKAOR3
5
3,29 €/ks

listela orange
6x25; LTENKAOR6
5
4,79 €/ks

dlažba orange
33,3x33,3; TENEROOR
5
14,79 €/m2

mm

9
8

25×33

m2

1
1,33

ks

12

kg

2,00
23,18

mat
mat

nie
nie

Foto: SIKO Plzeň - Studentská

13,69 €/m2

Orion

radiátory

SIKO exclusive

listela beige
3x25; CFORION3
3,69 €/ks

3

3

vane

obklad

sedadlá, sifóny

cm

25x35
33,3x33,3

doplnky

batérie, sprchy

obklad giallo
25x35; TENERAGI
5
9,99 €/m2

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×35

obklad smoke grey
25,2x33,6; ORIONSG
3
13,69 €/m2

listela beige
6x25; CFORION6
5,59 €/ks

výrez beige
25,2x33,6; WORION
3
8,49 €/ks

vložka do výrezu beige
TORION
3
6,29 €/ks

dlažba smoke grey
33,6x33,6; ORION33SG
3
14,79 €/m2

mm

8,3
8,5

m2

1,44
1,58

ks

17
14

kg

20,57
27,42

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Foto: SIKO Karlovy Vary
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nábytok, osvetlenie

cm

25,2x33,6
33,6x33,6

umývadlá, WC

sprchové kúty

obklad beige
25,2x33,6; ORIONBE
3
13,69 €/m2

kúpeľne, mozaiky

12,59 €

obklad

stavebná chémia

dlažba

Nero

25×40

/m2

SIKO exclusive

5

obklad rojo
25x40; NEROR
12,59 €/m2

5

listela rojo
8x25; LNERO
2,19 €/ks

5

batérie, sprchy

obklad crema
25x40; NEROC
12,59 €/m2

dlažba rojo
41x41; NERO41RO
5
14,79 €/m2

5

doplnky

bombáto rojo
5x25; MNERO
2,99 €/ks

cm

25x40
41x41

Oceanis

m2

1,5
1,5

ks

15
9

od 13,69

SIKO exclusive

kg

23,70
28,50

lesk
lesk

nie
nie

25×40

€/m2

obklad
listela white
3x25,2; CFOCEANIS3WH
3
4,79 €/ks

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: SIKO Karlovy Vary

mm

8
8

vane

listela cappuccino
3x25,2; CFOCEANIS3CA
3
4,79 €/ks

obklad white
25,2x40,4; OCEANISWH
3
14,79 €/m2

sprchové kúty

obklad
bkll d clear
bk
l white
hi
25,2x40,4; OCEANISCWH
3
13,69 €/m2

umývadlá, WC

vložka do výrezu white
3x12; TOCEANISWH
3
3,69 €/ks
vložka do výrezu cappuccino
3x12; TOCEANISCA
3
3,69 €/ks
výrez white, light cappuccino
25,2x40,4; WOCEANISWH, LCA
3
9,59 €/ks

dlažba cappuccino *
dlažba cappuccino
33,6x33,6; OCEANIS33CA 40x40; OCEANIS40CA
3
14,79 €/m2 3
14,79 €/m2

dlažba white
33,6x33,6; PERLA33WH
3
20,29 €/m2

* do vypredania zásob
cm

nábytok, osvetlenie

obklad light cappuccino, cappuccino
25,2x40,4; OCEANISLCA, CA
3
14,79 €/m2

Foto: SIKO Poprad
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25,2x40,4
33,6x33,6
40x40

mm

8
8,5
9

m2

1,32
1,58
1,28

ks

13
14
8

kg

20,28
28,68
23,30

perleť
perleť
perleť

nie
nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

18,49 €/m2

SIKO exclusive

Kaleydos

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

30×45

obklad šedá
30x45; KALEYDOSSZ
3
18,49 €/m2

obklad čierna
30x45; KALEYDOSC
3
18,49 €/m2

dekor biela
30x45; DKALEYDOS3BI
3
9,99 €/ks

dekor čierna
30x45; DKALEYDOS3C
3
9,99 €/ks

dlažba šedá
33x33; KALEYDOS33SZ
3
18,49 €/m2

listela čierna
8,2x30; L8KALEYDOS3C
3
4,39 €/ks

batérie, sprchy

obklad biela
30x45; KALEYDOSBI
3
18,49 €/m2

stavebná chémia

listela biela
8,2x30; L8KALEYDOS3BI
3
4,39 €/ks

mm

8,5
8

25×33

m2

1,35
1

ks

doplnky

kg

10
9

20,83
16,00

mat
mat

nie
nie

Foto: archív SIKO

India

18,50 €/m2

radiátory

obklad

sedadlá, sifóny

cm

30x45
33x33

dlažba čierna
33x33; KALEYDOS33C
3
18,49 €/m2

lilistela
t l oranžová
ž á (2
(2 ks)
k)
5x25; WLAGE251.1
6
9,90 €/set

listela oranžová
5x25; INDIA
2,39 €/ks

mozaika oranžová
30x30; GDM02063.1
6
6,20 €/set

mozaika oranžovozlatá
30x30; GDM02065.1
6
9,90 €/set

mm

7
8

m2

1,5
1,33

ks

18
12

6

d
k oranžová
ž á
dekor
25x33; WILKA010.1
6
7,50 €/ks

dlažba biela
33,3x33,3; GAT3B151.1
6
13,90 €/m2

umývadlá, WC

6

dlažba oranžová
33,3x33,3; GAT3B152.1
6
13,90 €/m2

kg

18,60
23,60

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Foto: SIKO Ostrava
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nábytok, osvetlenie

cm

25x33
33,3x33,3

ý biela
bi l
výrez
25x33; DINDIA
2,79 €/ks

vane

obklad oranžová
25x33; WARKA268.1
6
18,50 €/m2

sprchové kúty

bkll d biela
bk
bi l
obklad
25x33; WARKA266.1
6
18,50 €/m2

kúpeľne, mozaiky

9,99 €

25×33

/m2

obklad

dlažba

Nora

SIKO exclusive

batérie, sprchy

stavebná chémia

obklad šedobéžová
25x33; WATKB198.1
5
9,99 €/m2

listela gris
8x25; LSILEXGR
2,59 €/ks
0,29 €/ks

obklad šedá
25x33; WATKB199.1
5
9,99 €/m2

obklad hnedá
25x33; WATKB197.1
5
9,99 €/m2

listela šedá
5x25; WLAGE199.1
5
2,49 €/ks

lilistela
l h
hnedá
dá
5x25; WLAGE197.1
5
2,49 €/ks

dlažba svetlo šedá
33,3x33,3; DAA3B513.1
5
8,99 €/m2

dlažba hnedá
33,3x33,3; DAA3B518.1
5
8,99 €/m2

0

doplnky

* do vypredania zásob

cm

25x33
33,3x33,3

Metropol

m2

1,5
1,33

ks

18
12

kg

18,60
23,60

mat
mat

12,50 € /m2

SIKO exclusive

nie
nie

20×40
obklad

radiátory

sedadlá, sifóny

Foto: Bratislava - Galvaniho

mm

7
8

obklad oranžová
19,8x39,8; WATMB021.1
6
12,50 €/m2

obklad hnedá
19,8x39,8; WATMB022.1
6
12,50 €/m2

listela oranžovohnedá *
5,7x39,8; WLAMH017.1
0
3,99 €/ks
0,69 €/ks

prierez naranja
23x40; GLAZELESKNA
4
20,89 €/m2

prierez gris
23x40; GLAZELESKGR
4
20,89 €/m2

dlažba oranžová
33,3x33,3; GAT3B194.1
6
16,50 €/m2

dlažba hnedá
33,3x33,3; GAT3B195.1
6
16,50 €/m2

sprchové kúty

vane

obklad
bkll d biela
bk
bi l
19,8x39,8; WATMB020.1
6
12,50 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

* do vypredania zásob

cm

Foto: SIKO Praha - Černý Most
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19,8x39,8
33,3x33,3

mm

7
8

m2

1,6
1,33

ks

20
12

kg

20,60
23,60

lesk
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

12,50 € /m2

Lazio

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

25×33

dekor béžová
25x33; WADKB004.1
6
20,50 €/m2

dekor svetlo béžová
25x33; WITKB054.1
6
8,50 €/ks

stavebná chémia

obklad béžová
25x33; WADKB002.1
6
12,50 €/m2

batérie, sprchy

obklad svetlo béžová
25x33; WADKB001.1
6
12,50 €/m2

listela béžová
3,2x25; WLAGC023.1
6
3,20 €/ks

m2

mm

7
8

1,5
1,18

25×40

ks

18
13

doplnky

dlažba slonová kosť, okrová, béžová
29,8x29,8; DAR35030.1, 034.1, 035.1
6
14,90 €/m2

kg

18,60
21,00

mat
reliéfne

nie
nie

Foto: archív RAKO

Euforia

radiátory

12,99 €/m2

obklad

vane

dekor brown 1
25x40; DEUFORIA1BR
5
6,49 €/ks

dekor brown 3
25x40; DEUFORIA3BR
5
6,49 €/ks

obklad brown
25x40; EUFORIABR
5
12,99 €/m2

sprchové kúty

obklad beige
25x40; EUFORIABE
5
12,99 €/m2

cm

25x40
33,3x33,3

mm

8,7
8

umývadlá, WC

dekor brown 2
25x40; DEUFORIA2BR
5
6,49 €/ks

dlažba beige, brown
33,3x33,3; EUFORIO33BE, BR
5
13,69 €/m2

dekor beige 1
25x40; DEUFORIA1BE
5
6,49 €/ks

m2

1,2
1,33

ks

12
12

kg

19,08
21,75

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sedadlá, sifóny

cm

25x33
29,8x29,8

listela svetlo béžová, béžová
3,2x33; WLAK1022.1, 023.1
6
4,20 €/ks

Foto: SIKO České Budějovice
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nábytok, osvetlenie

listela svetlo béžová
3,2x25; WLAGC022.1
6
3,20 €/ks

kúpeľne, mozaiky

25×37

/m2

7,99 €

obklad

stavebná chémia

dlažba

Transit

SIKO exclusive

obklad blanco
25x36,5; TRANSITBL
5
7,99 €/m2

obklad gris
25x36,5; TRANSITGR
5
7,99 €/m2

dlažba marengo
33,3x33,3; TRANSIT33MA
5
10,99 €/m2

dlažba chocolate
33,3x33,3; TRANSIT33CH
5
10,99 €/m2

batérie, sprchy

listela negro
5x25; LTRANSITNE
5
1,79 €/ks

doplnky

listela chocolate
5x25; LTRANSITCH
5
1,79 €/ks

cm

25x36,5
33,3x33,3

Graﬁcký návrh SIKO

Stella

mm

7
7

m2

1
1,11

ks

11
10

kg

13,42
15,54

mat
mat

nie
nie

20×25

8,70 € /m2

obklad

radiátory

sedadlá, sifóny

obklad beige
25x36,5; TRANSITBE
5
7,99 €/m2

obklad svetlo žltá
19,8x24,8; WATGY351.1
6
8,70 €/m2

obklad svetlo zelená
19,8x24,8; WATGY352.1
6
8,70 €/m2

listela tehlová
5x19,8; WLAE8350.1
6
1,80 €/ks

listela žltá
5x19,8; WLAE8351.1
6
1,80 €/ks

listela zelená
5x19,8; WLAE8352.1
6
1,80 €/ks

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

obklad svetlo tehlová
19,8x24,8; WATGY350.1
6
8,70 €/m2

obklad tehlová, žltá, zelená
dekor tehlová, žltá, zelená
19,8x24,8; WATGY353.1, 354.1, 355.1 19,8x24,8; WITGY350.1, 351.1, 352.1
6
6
8,70 €/m2
3,90 €/ks
cm

Foto: SIKO Karlovy Vary
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19,8x24,8
29,7x29,7

mm

7
8

m2

1,5
1

ks

30
11

dlažba tehlová, žltá, zelená
29,7x29,7; GAT2J160.1, 161.1, 162.1
6
12,50 €/m2
kg

17,60
17,50

mat
mat

nie
nie

maloobchodné ceny s DPH

10,50 €

Delta

obklad oranžová
25x33; WATKB147.1
6
10,50 €/m2

obklad šedohnedá
25x33; WATKB148.1
6
10,50 €/m2

obklad zelená
25x33; WATKB149.1
6
10,50 €/m2

listela svetlo béžová
5x25; WLAGE146.1
6
3,90 €/ks

listela oranžová
5x25; WLAGE147.1
6
3,90 €/ks

listela šedohnedá
5x25; WLAGE148.1
6
3,90 €/ks

listela zelená
5x25; WLAGE149.1
6
3,90 €/ks

batérie, sprchy

obklad svetlo béžová
25x33; WATKB146.1
6
10,50 €/m2

stavebná chémia

dlažba

obklad

kúpeľne, mozaiky

/m2

25×33

mm

7
8

25×33

m2

1,5
1,33

ks

18
12

kg

18,60
23,60

lesk
mat

nie
nie

Foto: archív RAKO

Patina

9,90 € /m2

radiátory

obklad

sedadlá, sifóny

cm

25x33
33,3x33,3

dlažba oranžová, zelená
33,3x33,3; DAA3B606.1, 607.1
6
14,90 €/m2

doplnky

dekor svetlo béžová, oranžová dekor šedohnedá, zelená
25x33; WITKB146.1, 147.1
25x33; WITKB148.1, 149.1
6
6
8,50 €/ks
8,50 €/ks

obklad šedá
25x33; WATKB232.1
6
9,90 €/m2

dekor svetlo béžová
25x33; WILKB230.1
6
6,20 €/ks

vane

obklad tehlová
25x33; WATKB231.1
6
9,90 €/m2

cm

25x33
33,3x33,3

mm

7
8

m2

1,5
1,33

listela mix farieb (2 ks)
5x25; WLAGE230.1
6
4,20 €/set
ks

18
12

dlažba svetlo béžová, tehlová, béžová
33,3x33,3; GAT3B230.1, 231.1, 232.1
6
12,50 €/m2

kg

18,60
23,60

mat
mat

nie
nie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Foto: SIKO Karlovy Vary
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nábytok, osvetlenie

dekor svetlo béžová, tehlová, šedá
25x33; WARKB230.1, 231.1, 232.1
6
16,50 €/m2

umývadlá, WC

sprchové kúty

obklad svetlo béžová
25x33; WATKB230.1
6
9,90 €/m2

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Luxfery

Luxfery sú čoraz vyhľadávanejšou súčasťou moderných interiérov. Využite našu širokú ponuku sklenených tvárnic pre vaše originálne nápady. Umožnia vniesť svetlo a vytvoriť neopakovateľný štýl v domove. Luxfery možno použiť napr. ako priečky v sprchových
kútoch, ako vaňové a deliace priečky a polopriečky, na presvetlenie tmavých chodieb, kúpeľní, predsiení a pod. Na kompletný sortiment luxfer a montážneho príslušenstva sa spýtajte v predajniach SIKO.
Novinka

Novinka

doplnky

Novinka

luxfera číra
9x19x8; 1909W
2,59 €/ks

2

luxfera číra
19x19x8; 1908P
2,19 €/ks

2

luxfera číra
19x19x8; 1908W
1,79 €/ks

2

luxfera číra
19x19x8; CL1908CM
2
4,79 €/ks

Novinka

sedadlá, sifóny
radiátory

luxfera Neutro
19x19x8; AQBQ19N
2
2,59 €/ks

luxfera blue
19x19x8; 1908WBLUE
2
4,39 €/ks

luxfera green
luxfera turquoise
19x19x8; 1908WTURQUOISE2S 19x19x8; 1908WGREEN
2
7,39 €/ks
2
4,39 €/ks

luxfera grey
19x19x8; 1908WGREY2S
2
7,39 €/ks

luxfera Perla Amatista
19x19x8; AQBQ19PAMA
2
6,99 €/ks

luxfera Perla Oro
19x19x8; AQBQ19PORO
2
6,99 €/ks
Novinka

luxfera Polinesia
19x19x8; AQBQ19P
2
4,99 €/ks
Novinka

luxfera Perla Ambra
19x19x8; AQBQ19PAMB
2
6,99 €/ks

luxfera Perla Blanco
19x19x8; AQBQ19PBLA
2
6,99 €/ks

vane

Zakončovací lišta, kartáčovaný nerez 2m
GBLNEREZKN2M
2
49,99 €/ks
luxfera pink
19x19x8; 1908WPINK
2
4,39 €/ks

luxfera brown
19x19x8; 1908WBR
2
4,39 €/ks

luxfera azur
19x19x8; 1908WAZUR
2
4,39 €/ks

luxfera grey
19x19x8; 1908WGREY
2
4,39 €/ks

luxfera yellow *
19x19x8; 1908WGL
2
6,49 €/ks

luxfera orange *
19x19x8; 1908WOR
2
6,49 €/ks

nábytok, osvetlenie

luxfera violet *
19x19x8; 1908WVI
2
6,49 €/ks

luxfera blue *
19x19x8; 1908WBB
2
6,49 €/ks

* tieto tvárnice nie sú vhodné do exteriéru
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Vymedzovací krížik
10mm,10ks v balení
2
GBKRIZEK10
2,89 €/bal

luxfera red *
19x19x8; 1908WREBR
2
6,49 €/ks

umývadlá, WC

sprchové kúty

Novinka

luxfera emerald *
19x19x8; 1908WGR
2
6,49 €/ks

Vetracie okno MR1919 19x19
GBMR1919
2
34,79 €/ks
Vetracie okno MR3819 38x19
GBMR3819
2
35,89 €/ks

malta GlassMix biela 25 kg
GBGLASSMIX25B
2
19,99 €/ks

Vitralock mont.sada pro 25 tvárnic
VITRALOCK
2
66,99 €/ks

Block Lock montážna sada pre 30tvárnic
GBBLLOCK30
2
97,39 €/ks
Block Lock montážna sada pre 40 tvárnic
GBBLLOCK40
2
115,89 €/ks
Block Lock montážna sada pre 50 tvárnic
GBBLLOCK50
2
136,99 €/ks

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

obklad terra
20x60; CITYTE
14,79 €/m2

14,79 €/m2

c

c

mm
9,5

m2
1,,08
1,0
8

ks
8

cm
34x50
34x
50
0

mm
10

m2
1,5
1,5

ks
9

kg
23,29
23,
2

rel
eliéf
iéfne
iéf
ne

kúpeľne, mozaiky

Rajola, Brick

SIKO exclusive

obklady Rajola mix a Brick terra sú vhodné iba do interiéru

rel
eliéf
iéfne

Artesa

SIKO exclusive

obklad hnedá
34x50; ARTESAMIX
5
14,79 €/m2

kg
18,90

cm
34x50
34x50
34

5

mm
10

m2
1,7

kg
24,,577

re iéffne
rel

Nebraska

radiátory

SIKO exclusive

obklad iris
17x52; NEBRASKA52IR
5
18,49 €/m2

21,99 €/m2

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

obklad multicolor
30x60; ATS22
3
21,99 €/m2

19,99 €/m2

obklad oranžová
23,5x40,5; CARAVISTA
5
19,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

obklad hnedá
23,5x40,5; BRICKJADE
5
17,99 €/m2

m2
1 3
1,3

ks
15

mm
9

m2
0,97
0
0,9
97

kg
24,
4,00
00

reliéf
rel
iéfne
ié
n

Atlas

Novinka

cm
30x60
30x
60

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

mm
7,5

ks
6

kg
21,60
0

m
ma
mat

Caravista, Brick Jade

cm
mm
23,
3,,5x40,5
5 40,5
5x4
0
9

m2
1,4
1,4
43

ks
15
5

kg
23,70
23,
70

reliéf
rel
iéfne
iéf
ne
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vane

cm
17x52
17x52
5

sprchové kúty

0,5%<E<3,0%

ks
10

umývadlá, WC

18,49 €/m2

obklad terra
34x50; BRICKTE
14,79 €/m2

nábytok, osvetlenie

obklad béžová
34x50; RAJOLAMIX
5
14,79 €/m2

sedadlá, sifóny

doplnky

14,79 €/m2

cm
20x60
20x
60

5

obklady Artesa graﬁto a Artesa mix sú vhodné iba do interiéru

obklad graﬁto
34x50; ARTESAGF
5
14,79 €/m2

City G

Novinka

dlažba

obklad City G je vhodný iba do interiéru

stavebná chémia

c

batérie, sprchy

14,79 €/m2

Obkladové pásiky

Obklady sú vysokokvalitné betónové výrobky triedy c25/30
(vysoko pevnostné) s dokonalou imitáciou prírodného kameňa.
ʄ Vysoká rôznorodosť − každá štruktúra a farba je
charakteristická svojím zložením
ʄ Ekologicky čistý materiál
ʄ Mrazuvzdorné
ʄ Stálofarebné
ʄ Vysoká životnosť
ʄ Praktická údržba v exteriéri – umývateľné
tlakovou vodou
ʄ Výborné tepelno-zvukové izolačné vlastnosti
vďaka pridanému keramickému granulátu Liapor

Obklad je vhodný na dekoráciu v exteriéri aj
v interiéri.

Odporúčanie/rada

Široké možnosti použitia: vstupné a obývacie haly, schodiská,
kozuby, barové pulty, obývacie steny, fasády a sokle stavieb,
múry, ploty, stĺpiky, komíny, terasy, výklenky okien a dverí,
záhradná architektúra atď.

Obkladové kamene odporúčame impregnovať.

Krajné kusy sú určené na dosiahnutie prirodzeného
vzhľadu rohových častí obkladanej plochy.
Pre presné napodobenie štiepaného a tesaného kameňa
sa na obklad treba dívať ako na remeselne ručnú výrobu
a na každý výrobok ako na originál, ktorého rozmery majú
určitú povolenú toleranciu.

impregnácia
1 l, IMPREGIN1
12,19 €/ks

kúpeľne, mozaiky
sedadlá, sifóny

krajovka béžovohnedá
10,7x19; V530041
3
0,73 €/ks

obklad béžová
10,7x36; V53003
27,60 €/m2

krajovka béžová
10,7x19; V530031
0,73 €/ks

cm
10,7x3
10,
7x36
7x3
6

mm
30
30

m2
ks
kg
1 25
2 +2
+ 2po
2 po
p lov
lovičk
ičk
ky 48,00
48,00

impregnácia
2 l, IMPREGST2
9,19 €/ks

3

od 24,00 €/m2

obklad béžovohnedá
10,7x36; V53004
3
27,60 €/m2

vane

3

Kameň lámaný

radiátory

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Obkladový kameň − imitácia prírodného kameňa

reliéffne

3

obklad tmavo šedá
10,7x36; V53006
3
24,00 €/m2

3

krajovka tmavo šedá
10,7x19; V530061
3
0,65 €/ks

31,20 €/m2

sprchové kúty

Skala zvrásnená

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

cm
10,8x4
10,
8x40
8x
0

mm
45

m2
0,5
5

ks
kg
11 + 1 po
11
polka
lka
ka kr
krajo
aj vka 24,
ajo
2 50
0

Skala ohnivá

cm
8,6
8
6x3
xx38
38,,8
8

142

mm
4
45

m2
0,5
0
0,
5

ks
kg
15 + 1 polka
po
olka
ka kr
k ajo
j vka
vk
ka 27,
27,5
7 50
50

reliéf
rel
iéfne
iéf
e

obklad hnedastý melír
10,8x40; V55200
3
31,20 €/m2

krajovka hnedastý melír
10,8x23,5; V55201
3
0,90 €/ks

31,20 €/m2

SIKO exclusive

rel
re
reliéf
eliéf
i ne
e

obklad oranžovočervená
8,6x38,8; V55100
3
31,20 €/m2

krajovka oranžovočervená
8,6x21,5; V55101
3
1,16 €/ks

maloobchodné ceny s DPH

33,60 €/m2

Bridlica Fatima

m2

mm

35

ks

0,5

33,60 €/m2

reliéfne

krajovka béžovohnedá
14,5x38,5x23; V523021
3
3,72 €/set
cm
14,5 7
14,5x3

mm
35
3
5

m2
ks
kg
0,5
0,
,5
5 8 + 1 set
se kr
k ajo
ajovky
vky 26,50
26,50

33,60 €/m2

reliéf
rel
iéfne
ne

3

krajovka biela
6,7x20,5x11,5; V532031
3
2,02 €/set

3

krajovka čierna
6,7x20,5x11,5; V532011
3
2,02 €/set

doplnky

Kameň považan

cm
6,7x37
6,7
x37,5
37,5

mm
50

m2
0,5

ks
kg
20
0 + 1 se
sett kraj
kraj
ajovk
aj
ovka
a 26,
6,0
00
0

24,00 €/m2

re
rel
e iéf
éffn
ne
e

Tehlovka
obklad terakota
6x20,5; V56002
24,00 €/m2

radiátory

obklad čierna
6,7x37,5; V53201
33,60 €/m2

24,00

Bridlica Hradná
obklad béžovohnedá
14,5x37; V52302
3
33,60 €/m2

obklad biela
6,7x37,5; V53203
33,60 €/m2

kg

15 + 1 set krajovky

3

QLHV~VDPRVWDWQpNUDMRYN\URKVDWYRUtSUHORåHQtP
základných kusov

* balenie 1 m² je uvedené so škárami

stavebná chémia

cm

8,8x37,5

cm
6x20,5
6x2
05
0,5

27,60 €/m2

mm
20
20

m2
1

ks
kg
58+
58
+ 4 po
+4
polovičk
ky 3
32,
2
2,,00
00

sedadlá, sifóny

3

batérie, sprchy

krajovka zlatá
8,8x19,8x11,2; V524011
3
1,81 €/set

dlažba

Novinka

o
obklad
zlatá
8,8x37,5; V52401
8
33,60 €/m2
3

kúpeľne, mozaiky

Obkladový kameň

reliéfne

Decorstone Ratan
vane

NDåGêNXVMH]iURYHĖNUDMRYND

cm
8,8x39
8,8
x39

mm
25

m2
ks
kg
0,5
, 30
30 + 2 po
polov
lov
vice 18,
8 00

44,39 €/m2

re ié
rel
iéfne
iéf
ne
e

Blocco
obklad graphite
10x40; BLOCCOGF
5
44,39 €/m2

* netreba impregnovať,
impregnované vo výrobe
cm
10xx40
10
4

mm
25
5

44,39 €/m2

m2
0,
0,5

ks
13
13

kg
114,
4,50
0

rel éf
reliéf
éfne
ne

Qubo, Quadro
* netreba impregnovať,
impregnované vo výrobe

obklad frost
10x36,5; QUBOFR
5
44,39 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

obklad arctic
14,5x36,5; QUADROAR
5
44,39 €/m2

cm
mm
m2
10xx36,
36 5 1515
5 25 0,4
0,4
41

14,5x3
14,
5x36,5
5x3
6,5
5

25
5

0,5
0
5

sprchové kúty

obklad hnedošedá
8,8x39; V54103
3
27,60 €/m2

ks
12
2

kg
12,30
12,
30

relié
rrel
iéf
iéfne
éfne
éf
e

10
0

14,
14,
14
4,50
5
50

rel
eliié
iéf
éfne
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umývadlá, WC

3

obklad tmavo šedá
8,8x39; V54101
3
27,60 €/m2

nábytok, osvetlenie

obklad béžová
8,8x39; V54102
27,60 €/m2

kúpeľne, mozaiky

Obkladový kameň
Link Stone

22,19 €/m2

dlažba

SIKO exclusive

cm
10x
10x37
0xx37
37,5
37,
5

mm
15
5

m2
0,4
,45

ks
12
2

kg
9 00
9,0

Venus

cm
10xx37,
37 5

mm
15

roh grigio
10x8,5x25,5, 10x14x20,5; RLISTONEGR
3
16,59 €/m

reliéf
rel
re
éfne
éfne
e

m2
0 5
0,
0,4

ks
12

kg
9 0
9,0

Novinka

Novinka

roh graﬁte
roh marrone
10x8,5x25,5, 10x14x20,5; RLISTONEGF 10x8,5x25,5, 10x14x20,5; RLISTONEMA
3
16,59 €/m
3
16,59 €/m

23,99 €/m2

obklad bianco
10x37,5; VENUBI
23,99 €/m2

reliéf
rel
iéf
é ne
n

obklad grey
10x37,5; VENUGR
3
23,99 €/m2

3

Vermont

obklad sahara
10x37,5; VENUSA
3
23,99 €/m2

od 29,59 €/m2

balenie obsahuje rôzne dlhé kusy

radiátory
vane

ks
15

kg
24,
24
2
4 00
0

re iéf
rel
éffne

obklad beige
10x20, 10x30, 10x50; VERMONTBE
3
29,59 €/m2

roh beige
10x8x18, 10x8x24, 10x14x29; RVERMONTBE
3
24,79 €/m

obklad royale
10x20, 10x30, 10x50; VERMONTRO
5
40,69 €/m2

roh royale
10x8x18, 10x8x24, 10x14x29; RVERMONTRO
5
36,59 €/m

obklad orage
10x20, 10x30, 10x50; VERMONTOR
5
40,69 €/m2

roh orage
10x8x18, 10x8x24, 10x14x29; RVERMONTOR
5
36,59 €/m

36,99 €/m2

Montana

umývadlá, WC

sprchové kúty

obklad marrone
10x37,5; LISTONEMA
3
22,19 €/m2

SIKO exclusive

cm
mm
m2
10x20, 10
0x30
30
3
0, 10x
0 0 20-50
0x5
200 50
50 0,5

nábytok, osvetlenie

obklad graﬁte
10x37,5; LISTONEGF
3
22,19 €/m2
Novinka

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

obklad grigio
10x37,5; LISTONEGR
3
22,19 €/m2

cm
10x35
10x
35

144

2

mm
m
25-40
2525
0 0,7
0 75

ks
21

kg
32,
32
2 00

obklad magma
10x35; MONTAMA
3
36,99 €/m2

roh magma
10x19x10; RMONTAMA
3
33,29 €/m

obklad copper
10x35; MONTACO
3
36,99 €/m2

roh copper
10x19x10; RMONTACO
3
33,29 €/m

re ié
rel
iéf
éfne
éf
ne

maloobchodné ceny s DPH

29,59 €/m2

kúpeľne, mozaiky

Obkladový kameň

dlažba

Alaska

3

24,79 €/m2

obklad grey
11x52; OPIDOGR
24,79 €/m2

SIKO exclusive

3

roh beige
11x41x9; ROPIDOBE
3
14,79 €/m

3

roh grey
11x41x9; ROPIDOGR
3
14,79 €/m

29,59 €/m

mm
m2
17--40
0 0
0,5
,5

ks
16
6

kg
21 00
21,

rel
eliéfne
ne
e

Opido

Novinka

batérie, sprchy

obklad beige
11x52; OPIDOBE
24,79 €/m2

cm
10x
0 30
0x
3

stavebná chémia

roh vanilla
10x20x10; RALASWA
24,79 €/m 3

cm
11x
1x52
5
52

SIKO exclusive

mm
m2
10
100 24
24 0
0,51
51

ks
9

kg
11,22

reliéfne

doplnky

obklad vanilla
10x30; ALASWA
29,59 €/m2

Tokio
sedadlá, sifóny

Novinka

SIKO exclusive

obklad graphite
11,7x55; BEDROCKGF
3
35,19 €/m2

roh graphite
11,7x32,5x15; RBEDROCKGF
3
24,79 €/m

36,99 €/m2

obklad beige
11x54; PUERTOBE
3
36,99 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Bedrock

Novinka

cm
11,7x55

SIKO exclusive

roh beige
11x31x17; RPUERTOBE
3
25,19 €/m

re iéf
rel
ié
éfne

vane

roh brown
11,7x32,5x15; RBEDROCKBR
3
24,79 €/m

kg
11,,75
75

mm
m2
22-38 0,32

ks
5

mm
m2
19-3
30 0
30
0,3
36

rrel
eliéf
éfne
éf
fn
ne
e

Puerto

Novinka

cm
11x54
11x

kg
12,,16

sprchové kúty

obklad brown
11,7x55; BEDROCKBR
3
35,19 €/m2

ks
6

ks
6

kg
12,00
00

reliéfne

145

umývadlá, WC

35,19 €/m2

cm
mm
m2
1 5x3
14,
5x34x1
4x15,5
5,5 1414-26
2 0,8
0 7

radiátory

roh grey
14,5x34x15,5; RTOKIOGR
3
17,69 €/m

nábytok, osvetlenie

obklad grey
14,5x55; TOKIOGR
3
29,59 €/m2

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Slate lite

SLATE LITE sú veľmi tenké bridlicové dosky zachovávajúce krásu štruktúry prírodného kameňa. Vďaka unikátnej technológii je každá doska SLATE LITE originálom
s neopakovateľnou kresbou, ktorá priestoru vdýchne jedinečnú prírodnú atmosféru. Spojenie vlastností bridlice s modernými technológiami dáva doskám neuveriteľnú
pružnosť a nízku hmotnosť, takže ich využitie v interiéri aj v exteriéri nemá žiadne hranice. Dosky SLATE LITE sú ideálne na dekoratívne a zároveň praktické obloženie
každého interiéru (kúpeľne, kuchyne, haly, obývacej izby; steny, dverí, stropu, skrine a každého nábytku), ale aj exteriéru (napr. fasád).

Slate lite
ultratenký obklad z prírodného kameňa

obklad negro
61x122; SLNEGRO
44,99 €/m2 33,47 €/plato

3
0,744 m²/plató

3
obklad cobre *
61x122; SLCOBRE
33,99 €/m2 25,29 €/plato

0,744 m²/plató

obklad galaxy black
61x122; SLGALAXYBK
44,99 €/m2 33,47 €/plato

3
0,744 m²/plató

obklad argento
61x122; SLARGENTO
44,99 €/m2 33,47 €/plato

3

* do vypredania zásob

0,744 /plató
m²

3
obklad auro *
61x122; SLAURO
33,99 €/m2 25,29 €/plato

3
obklad cobre new *
61x122; SLCOBRENEW
33,99 €/m2 25,29 €/ plato

obklad argento auro
61x122; SLARGENTOAU
44,99 €/m2 33,47 €/plato

montážneho 3. Nanášajte po obvode
a špirálovito po ploche

4. Materiál sa dá ľahko rezať

5. Zabrúsenie hrán

0,744 m²/plató

0,744 m²/plató

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Jednoduchá montáž

100 % prírodný kamenný povrch
hrúbka: 1 − 1, 5 mm
rozmery plató: 1220 mm × 610 mm
vlhku vzdorné
ohňu vzdorné
pevnosť posilnená polyesterovou živicou
teplom ľahko ohýbateľné
jednoduché rezanie a montáž
údržba je rovnaká ako pri prírodnom kameni
K tejto sérii odporúčame tieto
lepidlá a škárovacie hmoty:

0,744 m²/plató

sprchové kúty
umývadlá, WC

2. Nanášanie
tmelu

Odporúčanie/rada

obklad falling leaves
61x122; SLFALLINGLE
44,99 €/m2 33,47 €/plato

nábytok, osvetlenie

1. Čo budete potrebovať

3

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Variabilita odtieňov a štruktúry povrchu, žiadne dve dosky nie sú rovnaké

3
0,744 m²/plató

MS tmel Mapeﬂex MS45
300 ml, MAPEFLEXMS45
8,08 €/ks
6

tmel a lepidlo šedá
280 ml, FT101
6
8,46 €/ks

dvojzložkové vysoko ﬂexibilné
lepidlo Keralastic T
5 kg, KERALASTICT54
6
52,02 €/ks

Slate Lite impregnácia
1 l, SLIMPREGNACE
5
32,99 €/ks

* Pre celoplošné podlepenie použiť
napr. v kúpeľniach, na fasády)

Spotreba impregnácie
(podľa typu a povrchu
bridlicovej dosky) je 10 až
20 m2/1 liter.

Ak si želáte, aby výsledným efektom bol kamenný obklad s tenkou škárou, najprv priestor budúcej škáry
vymaľujte na požadovanú farbu škáry a potom dosky skladajte v rozstupe s požadovanou hrúbkou škáry −
toto je riešenie pre suchý interiér. Ak chcete, aby výsledným efektom bol kamenný obklad s tenkou škárou, a to
vo vlhkom interiéri alebo exteriéri (kde odporúčame celoplošné podlepenie), najprv pred montážou nalepte po
obvode na hranu dosky kryciu lepiacu pásku (tým zabránite vniknutiu tmelu do štruktúry kameňa). Po nalepení
dosiek na stenu priestor škáry vyplňte tmelom a po zaschnutí odstráňte kryciu lepiacu pásku. Škárovacia
hmota sa nepoužíva.

146

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Obkladové fasádne pásiky klinker

Odporúčané lepiace a škárovacie hmoty:
Lepidlo Mapei (Keraﬂex) alebo Ceresit (CM16), min. typ C2TE
Škárovacia hmota Quick-Mix (FM) alebo Mapei (Keracolor GG) alebo Ceresit (CE43 a CE35)
so zníženým obsahom zámesovej vody (do konzistencie zavlhnutej zmesi).

škárovacia hmota bielobéžová

nano impregnácia

batérie, sprchy

Obkladové fasádne pásiky klinker sú obľúbeným ﬁnálnym materiálom na fasády
nielen pre rodinné domy. Často sa používajú aj ako dekoratívny prvok steny v interiéri.

2

doplnky

25 kg, QMFMBB
1000 ml, NM1, 20,49 €/ks
Škárovanie sa robí tzv. polosuchou metódou, vtláčaním polosuchej škárovacej hmoty
3
13,69 €/ks
5000 ml, NM5, 82,89 €/ks
do škár pomocou špeciálneho náradia (škárovacou lyžičkou). Odporúčame šírku škáry 10 až 12 mm.
Všetky obkladové pásky sa štandardne predávajú v balení so započítanou šírkou škáry (tzn. plocha, akú z daného balenia obložíte vrátane šírky škáry cca 10 až 12 mm).
Pre prírodný charakter materiálu (vypálená tehlárska hlina), môže vo výrobe dochádzať k rozmerovým, povrchovým a farebným odlišnostiam v jednotlivých dodávkach
alebo voči vyobrazeniu v katalógu, na stojanoch alebo www stránkach. Na páskach sa môžu vyskytovať „zotreté“, zľahka odreté miesta a trhlinky vznikajúce pri výrobe či
manipulácii, ktoré neznižujú ich úžitkovú hodnotu. Farebné odchýlky sú zámerné a v hranici farebného charakteru daného typu pásky. Preto pri obkladaní väčšej plochy
treba najprv vybrať všetky výrobky a pásky a miešať ich z viacerých paliet (min. z troch), pri obkladaní menšej plochy z viacerých balení (min. z troch). Aj pri jednofarebných
páskach môže mať výsledná plocha melírovaný odtieň.

sedadlá, sifóny

Výsledný vzhľad obloženej plochy určuje farba škárovacej hmoty a jej hrúbka a tvar škáry (rovná, polkruhová, zapustená, rezaná atď.)

fasádny pásik červená hladká
6,5x25x10; PASEKPRCE
0,6 m2/bal.
20,29 €/m2

3

roh fasádny červená hladká
6,5x25x12x10; RPASEKPRCE
3,09 €/ks

3

roh fasádny ﬁalovotehlová
7,1x24x11,5; RDEEPPU
3,99 €/ks

3

radiátory

3

fasádny pásik šedotehlová
7,1x24x14; RETRO57
0,5 m2/bal.
10,59 €/m2

fasádny pásik tehlová 3
7,1x24x14; RETRO56
0,5 m2/bal.
10,59 €/m2

fasádny pásik tmavo tehlová
7,1x24x14; MANUSBAC
0,5 m2/bal.
24,39 €/m2

3

roh fasádny tmavo tehlová 3
7,1x24x11,5x14; RMANUSBAC
3,19 €/ks

3

fasádny pásik svetlo tehlová
7,1x24x14; MANUSJAC
0,5 m2/bal.
29,19 €/m2

Novinka

roh fasádny svetlo tehlová 3
7,1x24x11,5x14; RMANUSJAC
3,19 €/ks

fasádny pásik ﬁalovotehlová
7,1x24; DEEPPU
1 m2/bal.
26,59 €/m2

vane

Novinka

3

3

3
roh fasádny oranžovotehlová
7,1x24x11,5; RPURPRA
3,99 €/ks

fasádny pásik mix žíhaný
7,1x24; BRIST
1 m2/bal.
26,59 €/m2

roh fasádny mix tmavý 3
6,5x21,5x10x23; RWELHANT
2,49 €/ks

3
fasádny pásik mix
6,5x21,5x23; BAROK83
0,526 m2/bal.
41,39 €/m2

3

roh fasádny mix žíhaný
7,1x24x11,5; RBRIST
3,99 €/ks

3

fasádny pásik béžová 3
7,1x24x14; ZEIT357BA
0,375 m2/bal.
35,49 €/m2

3
roh fasádny béžová
7,1x24x11,5x14; RZEIT357BA
5,69 €/ks

fasádny pásik mix tmavý
6,5x21,5x23; WELHANT
0,526 m2/bal.
41,39 €/m2

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

3
roh fasádny mix
6,5x21,5x10; RBAROK83
2,49 €/ks

fasádny pásik pieskovotehlová
7,1x24x14; MOORBRSAB
1 m2/bal.
53,69 €/m2

3

roh fasádny pieskovotehlová
7,1x24x11,5x14; RMOORBSAB
2,59 €/ks
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3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

fasádny pásik oranžovotehlová
7,1x24; PURPRA
1 m2/bal.
26,59 €/m2

sprchové kúty

Novinka

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
radiátory
vane
sprchové kúty
umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

Ponúkame vám široký sortiment kamennej mozaiky, ktorá vynikajúco ladí so súčasným trendom návratu k prírode, k prírodným
materiálom a dizajnu kameňa. Väčšina u nás ponúkanej kamennej mozaiky je vyrobená z mramoru (rôznych druhov), ide o prírodný
kameň s hrúbkou 7 mm. Len mozaika STMOS4823MIX1 je z bridlice. Výhodou kamennej mozaiky je nielen mrazuvzdornosť, ale
aj dlhá životnosť a všestranné využitie. Možno ju dať do exteriéru i v interiéru, na stenu, podlahu, do sprchového kúta alebo narezať
na požadovaný formát a použiť ako dekoráciu k vybratému obkladu a dlažbe.
Viac informácií o montáži mozaiky na www.siko.sk.
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Kamenná mozaika

€/plato

4
mozaika oranžová
30,5x30,5; STMOS15ORW
1,02
m2/bal.
68,89 €/m2
1 m2/bal.
3,30 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika červená
30,5x30,5; STMOS20REW
1,02 m2/bal.
96,29 €/m2
8,93 €/plató 11/plat/bal.

44
mozaika béžová
30x30; STMOS2570BE
1 m2/bal.
117,39 €/m2
10,67 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika šedá
30x30; STMOSGYW
1 m2/bal.
36,29 €/m2
3,30 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika zelená
30,5x30,5; STMOS15GRW
1,02 m2/bal.
79,59 €/m2
7,38 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika čierna
30,5x30,5; STMOS15BKP
1,02 m2/bal.
81,49 €/m2
7,56 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika béžová
30,5x30,5; STMOS15MIX4
1,02 m2/bal.
79,59 €/m2
7,38 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika béžová
30,5x30,5; STMOS15MIX2
1,02 m2/bal.
86,69 €/m2
8,04 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika šedá
30x30; STMOS2570GY
1 m2/bal.
110,39 €/m2
10,04 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika oranžová
30x30; STMOSORW
1 m2/bal.
36,29 €/m2
3,30 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika béžová
30,5x30,5; STMOS15CRW
1,02 m2/bal.
62,99 €/m2
5,84 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika béžová
30,5x30,5; STMOS15BEW
1,02 m2/bal.
79,59 €/m2
7,38 €/plató 11/plat/bal.

mozaika viacfarebná 4
30x30; STMOS4823MIX1
0,91 m2/bal.
87,79 €/m2
7,99 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika šedá
30,5x30,5; STMOS15MIX1
1,02 m2/bal.
79,99 €/m2
11/plat/bal.
7,42 €/plató

4
mozaika šedá
24,5x30,5; STMOS7140MIX1
0,82 m2/bal.
120,39 €/m2
8,97 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika béžová
30x30; STMOSCRW
1 m2/bal.
36,29 €/m2
3,30 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika šedá
29x30,5; STMOS1530GYW
0,97 m2/bal.
79,59 €/m2
7,02 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika čierna *
29,8x30,4; MOS4815MIXBK
10,99 €/set

mozaika čierna *
29,8x30,4; MOS4815BK
13,99 €/set

4
mozaika nerez *
30,4x31,2; MOS10010NRZ
9,59 €/set

4
mozaika béžová
30x30; STMOS3060CR
0,55 m2/bal.
82,99 €/m2
6/plat/bal.
7,61 €/plató

batérie, sprchy

4
mozaika šedá
30,5x30,5; STMOS15GYW
1,02 m2/bal.
62,99 €/m2
5,84 €/plató 11/plat/bal.

4

c

Táto mozaika
sa neškáruje, preto nie
je určená do prostredia
so zvýšenou vlhkosťou.

4
mozaika oranžová
4,5x30,5; L4STMOSMIX1
3,69 €/ks

c

4
mozaika béžová
29x30,5; STMOS1040CRW
0,97 m2/bal.
73,99 €/m2
6,52 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika béžová
29x30,5; STMOS1030MIX1
0,97 m2/bal.
79,59 €/m2
7,02 €/plató 11/plat/bal.

* Dieliky mozaiky sú vyrobené z nerezovej ocele. Túto
mozaiku možno dať do vlhkého prostredia (napr.
kuchyne, kúpeľne), nie je však určená pre trvalý kontakt
s vodou (napr. do bazénu). Neodporúčame ju použiť
na podlahu, kde by mohlo ľahko dôjsť k poškodeniu
povrchu poškriabaním alebo preliačením.

mozaika metalická hnedá **
30x30; MOS4823CO
15,99 €/set

4

mozaika nerez *
30x30; MOSNRZ
10,99 €/set

** Povrch výrobku tvorí meď. Túto mozaiku
neodporúčame dať do vlhkého prostredia (napr. kúpeľní),
vhodná je do suchých obytných miestností – napr.
obývacích izieb, hál, spální a pod.

4

Novinka
umývadlá, WC

4
mozaika oranžová
30,5x30,5; STMOS1575ORW
1,02 m2/bal.
70,29 €/m2
6,52 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika šedá *
27,2x30; STMOSMIXGY
0,9 m²/bal.
96,99 €/m2
7,94 €/plato 11/plat/bal.

*dostupnosť od júna 2016

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

platí pre každý druhy mozaiky

sprchové kúty

mozaika čierna *
30x30; MOS4823BK
10,99 €/set
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nábytok, osvetlenie

4

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

4
mozaika biela
30,5x30,5; STMOS15WHP
1,02 m2/bal.
92,59 €/m2
8,59 €/plató 11/plat/bal.

stavebná chémia

dlažba

od 3,30

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

MOS20BKHM

Sklenená mozaika zažíva veľký návrat. Jej nespornou výhodou je dlhá životnosť a všestranné využitie. Hodí sa na obkladanie interiéru
i exteriéru, možno ňou obložiť celú stenu alebo ju narezať na požadovaný formát a použiť ako dekoráciu (napr. vertikálne alebo horizontálne pruhy) v kúpeľni k vybratému obkladu. Sklenenú mozaiku odporúčame lepiť bielym lepidlom. Sklenená mozaika sa predáva
v celých baleniach, cena za plató je len informatívna.
V našej ponuke nájdete širokú farebnú škálu sklenenej mozaiky vrátane mixov, sklenených kamienkov, mozaiku ručne maľovanú aj
mozaiku s perleťovým povrchom, ktorá sa vo svetle blyští a pri pohybe okolo steny vytvára zaujímavý farebný efekt.
Viac informácií o montáži mozaiky na www.siko.sk.
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Sklenená mozaika

€/m2

4
mozaika žltá
30,5x30,5; MOS25YE
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
11/plat/bal.
3,09 €/plató

mozaika tmavo oranžová
30,5x30,5; MOS25DOR
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika viacfarebná
30,5x30,5; MOS25MIX7
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

mozaika červená
31x31; MOS50RE
40,69 €/m2
3,92 €/plató

4
mozaika chróm *
30,5x30,5; MOS25CR
1,02 m2/bal.
103,69 €/m2
9,61 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika viacfarebná
30,5x30,5; MOS25MIX1
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
11/plat/bal.
3,09 €/plató

4
mozaika biela
32,7x32,7; MOS20WHHM
1,07 m2/bal.
31,79 €/m2
3,40 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika strieborná
32,7x32,7; MOS15SIHM
1,07 m2/bal.
35,89 €/m2
3,84 €/plató 10/plat/bal.

4

4
mozaika svetlo šedá
30,5x30,5; MOS25LGY
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika biela
30,5x30,5; MOS25WH
1,02 m2/bal.
35,99 €/m2
3,34 €/plató 11/plat/bal.

1,06 m2/bal.
11/plat/bal.

mozaika tmavo šedá 4
30,5x30,5; MOS25DGY
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

mozaika viacfarebná 4
30,5x30,5; MOS25MIX3
1,02 m2/bal.
35,19 €/m2
3,26 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika červená
30,5x30,5; MOS25RE
1,02 m2/bal.
36,99 €/m2
3,43 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika zelená
30,5x30,5; MOS25MIX4
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika modrá
30,5x30,5; MOS25MIX5
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika šedá
30,5x30,5; MOS25MIX2
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika čierna
30,5x30,5; MOS25BK
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plato 11/plat/bal.

4
mozaika ﬁalová
30,5x30,5; MOS25VI
1,02 m2/bal.
35,89 €/m2
3,33 €/plató 11/plat/bal.

mozaika viacfarebná 4
30x30; MOS4823MIX2HP
0,99 m2/bal.
32,89 €/m2
2,96 €/plato 11/plat/bal.

mozaika viacfarebná 4
30x30; MOS4823MIX1HP
0,99 m2/bal.
32,89 €/m2
2,96 €/plató 11/plat/bal.

mozaika viacfarebná 4
30,5x30,5; MOS25MIX11
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

mozaika viacfarebná 4
30,5x30,5; MOS25MIX9
1,02 m2/bal.
39,99 €/m2
11/plat/bal.
3,71 €/plató

4
mozaika béžová
30,5x30,5; MOS25MIX8
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika viacfarebná
29,5x30,5; MOS4815MIX3
1 m2/bal.
40,69 €/m2
3,70 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika šedá
31x32,5; MOS5025MIX1
1 m2/bal.
35,99 €/m2
3,60 €/plató 10/plat/bal.

4
1,06 m2/bal.
11/plat/bal.

4
mozaika zelená
30,5x30,5; MOS25PI
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

mozaika zelená
31x31; MOS50PI
36,99 €/m2
3,56 €/plató

4

4
mozaika čierna
32,7x32,7; MOS20BKHM
1,07 m2/bal.
33,29 €/m2
3,56 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika hnedá
30,5x30,5; MOS25MIX6
1,02 m2/bal.
33,29 €/m2
3,09 €/plató 11/plat/bal.

6 škárovacia hmota biela
lepidlo Adesilex P10 biela
5kg, ADESILEXP105, 9,89 €/ks 3 kg, MAPXDESIGN3710
6
25kg, ADESILEXP10, 36,76 €/ks 47,00 €/ks

viac farieb škárovacích hmôt na str. 241
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

platí pre každý druhy mozaiky

* Dieliky mozaiky sú vyrobené z nerezovej ocele. Túto
mozaiku možno dať do vlhkého prostredia (napr.
kuchyne, kúpeľne), nie je však určená pre trvalý kontakt
s vodou (napr. do bazénu). Neodporúčame ju použiť
na podlahu, kde by mohlo ľahko dôjsť k poškodeniu
povrchu poškriabaním alebo preliačením.
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umývadlá, WC

c

Luxusnú mozaiku MOSBKP tvoria čierne
sklenené kamienky pokryté striebornou
reﬂexnou vrstvou. Jednotlivé plató do seba
zapadajú, čo umožňuje bez problému obložiť
súvislú plochu. Mozaiku možno ľahko odrezať
a nadviazať tak na vybratý obklad.

nábytok, osvetlenie

Odporúčanie/rada

4
mozaika čierna
30x30; MOSBKP
0,99 m2/bal.
107,39 €/m2
9,67 €/plató 11/plat/bal.

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

mozaika nerez *
29,8x29,8; MOS10NRZ
13,99 €/set

4

batérie, sprchy

4
mozaika nerez *
30,5x30,5; MOS20NRZ
1,02 m2/bal.
129,00 €/m2
11,96 €/plató 11/plat/bal.

stavebná chémia

dlažba

od 31,79

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

Moondance Negro
Exkluzívne na slovenský trh dodávame kompletný sortiment sklenenej mozaiky od španielskeho výrobcu MOSAVIT. Ponúka široké spektrum mozaiky formátu 2,5×2,5, ale aj
mikromozaiku 1,2×1,2 cm (séria MICROS). Mozaika MOSAVIT spĺňa aj netradičné nároky na dizajn vrátane špeciálnych požiadaviek architektov. Zaujímavá je luminiscentná
mozaika (rad FOSVIT), ktorá svieti v tme a môže tak rozžiariť bazén či iné priestory v byte (WC, kuchyňu a pod.), ktorým v nočných hodinách dodá príjemné osvetlenie, ktoré
nepôsobí rušivo. Široká je aj ponuka mixov, máte aj možnosť dať si vyrobiť mix na mieru podľa konkrétnych požiadaviek, alebo pomocou digitálnej technológie preniesť na mozaiku
vašu fotograﬁu. Ceny od 32,99 €/m2. Mozaiku MOSAVIT dodávame na objednávku, kompletný sortiment a cena na požiadanie v predajniach SIKO.

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Sklenená mozaika

vane

radiátory

Fosvit Acquaris Jazmin

Pelle Graﬁto 50%

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Digitální tisk

Pandora Oda 100%
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Pelle Graﬁto 100%
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Sklenená mozaika

Baltimore

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Náš exkluzívny dodávateľ mozaiky Mosavit sa od ostatných dodávateľov líši vzhľadom svojich výrobkov, kreativitou, neustálymi inováciami, hľadaním originálnych
nápadov a možností, ako pracovať s farbami a povrchom mozaiky. V roku 2015 Mosavit predstavil rad Mosavit Print, ktorý reaguje na požiadavky trhu, kde
prevláda dizajn obkladu a dlažby imitujúcich drevo, kameň, cement a dizajn v štýle patchworku. Mosavit na mozaiku vytlačil tieto motívy a vytvoril rad Print, ktorý
sa skvele kombinuje so súčasnými obkladmi a dlažbami. Ceny Mosavit Print od 109,00 €/m2. Mozaiku MOSAVIT dodávame na objednávku, kompletný sortiment
a cena na požiadanie v predajniach SIKO.

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Forest Mix Mapple, Forest Haya, podlaha Forest Mix Ukola
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Riviere Gris Deco, podlaha Riviere Gris
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Toscana, Toscana Mix

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

od 3,69

€/set

Originálny a svieži štýl ponúka rozšírený rad keramickej mozaiky. Má širokú škálu farieb i tvarov, od klasických kociek 2,3 x 2,3 cm až po šesťhrany. Vybrali sme pre vás mixy
aj jednofarebnú mozaiku. Mozaiku vhodnú do moderného interiéru, aj mozaiku v retro štýle. Kobaltovo modré, biele a sivé kolieska s priemerom 19 mm zvýraznia oblé tvary
v interiéri. Keramická mozaika má široké možnosti použitia, vynikne kdekoľvek, v kúpeľni i kuchyni, na podlahe i na stene, v bazéne i wellness, v exteriéri i interiéri. Kolekcia
keramickej mozaiky dopĺňa našu širokú ponuku sklenenej, kamennej a kovovej mozaiky o ďalšiu dimenziu.

mozaika modrá
30,5x30,5; MOS48MIX1
4
10,69 €/set

mozaika béžová
30,5x30,5; MOS48MIX2
4
10,69 €/set

mozaika béžová
30,5x30,5; MOS48MIXBE
4
5,59 €/set

mozaika béžová
30x30; MOS4823MIXBE
4
5,59 €/set

mozaika modrá
30,5x30,5; MOSS23MIX1
4
10,69 €/set

mozaika červená *
30x30; MOS23MIXRE
4
8,49 €/set

mozaika svetlo zelená
30x30; MOS23LGR
4
5,49 €/set

mozaika modrá
30x30; MOS23MIXBL
4
5,19 €/set

mozaika biela
30x30; MOS23WH
4
3,69 €/set

mozaika čierna
30x30; MOS23BK
4
4,79 €/set

mozaika šedá
30,5x30,5; MOSS23MIX2
4
10,69 €/set

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Keramické mozaiky

Odporúčanie/rada

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

* do vypredania zásob

škárovacia hmota biela
3 kg, MAPXDESIGN3710
6
47,00 €/ks
mozaika biela
26x30; MOS26WH
4
4,49 €/set
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mozaika čierna
26x30; MOS26BK
4
4,49 €/set

mozaika biela
29,4x31,5; MOS19WH
4
5,49 €/set

mozaika modrá
29,4x31,5; MOS19DBL
4
6,29 €/set

mozaika šedá
29,4x31,5; MOS19GY
4
9,29 €/set

platí pre každý druhy mozaiky

viac farieb škárovacích
hmôt na str. 241

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Mozaiky

€/set

stavebná chémia

dlažba

od 10,99

4
mozaika zelená ***
30x30; MOSJ15CGR
0,87 m2/bal.
133,29 €/m2
11,60 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika šedá ***
30x30; MOSJ15CGY
0,87 m2/bal.
133,29 €/m2
11,60 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika béžová **
30x30; MOSV15MIXBE
1 m2/bal.
81,49 €/m2
11/plat/bal.
7,41 €/plató

mozaika šedá **
4
30x30; MOSV15MIXGY
81,49 €/m2
1 m2/bal.
11/plat/bal.
7,41 €/plató

4
mozaika zlatá
30x30; MOS15GOHM
0,99 m2/bal.
55,49 €/m2
4,99 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika tyrkysová
32,7x32,7; MOS20TUHM
1,07 m2/bal.
40,69 €/m2
4,35 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika čierna
30x30,5; MOS4815CRBK
1,37 m2/bal.
49,29 €/m2
4,50 €/plató 15/plat/bal.

4
mozaika biela
30x30,5; MOS4815CRWH
1,37 m2/bal.
49,29 €/m2
4,50 €/plató 15/plat/bal.

4
mozaika biela *
31,8x31,8; MOS10WHHM
1,01 m2/bal.
109,59 €/m2
4
11,07 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika čierna *
31,8x31,8; MOS10MEHM
1,01 m2/bal.
109,59 €/m2
11,07 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika tyrkysová
30x30; MOS15TUHM
0,99 m2/bal.
55,49 €/m2
4,99 €/plató 11/plat/bal.

4
mozaika hnedá
32,7x32,7; MOSJ20BR
1,07 m2/bal.
33,99 €/m2
3,64 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika béžová
30x30; MOSV23BR
1,44 m2/bal.
62,99 €/m2
5,67 €/plató 15/plat/bal.

4
mozaika šedá
30x30; MOSV23GY
1,44 m2/bal.
62,99 €/m2
5,67 €/plató 15/plat/bal.

mozaika azul
28x32,4; PATCHWORK45AZ
4
10,99 €/set

vane

Novinka

mozaika svetlo hnedá 4
30x30; MOS15BRHM
0,99 m2/bal.
55,49 €/m2
4,99 €/plató 11/plat/bal.

sedadlá, sifóny

mozaika tyrkysová *** 4
30x30; MOSJ15CTU
0,87 m2/bal.
133,29 €/m2
11,60 €/plató 10/plat/bal.

radiátory

4
mozaika bronz ***
30x30; MOSJ15CBR
0,87 m2/bal.
133,29 €/m2
11,60 €/plató 10/plat/bal.

doplnky

batérie, sprchy

do vypredania zásob

c

4
mozaika oranžová
32,7x32,7; MOS20ORHM
1,07 m2/bal.
40,69 €/m2
4,35 €/plató 10/plat/bal.

4
mozaika hnedá
32,7x32,7; MOSJ20MIXBR
1,07 m2/bal.
65,19 €/m2
6,98 €/plató 10/plat/bal.

* Z dôvodu veľmi úzkych škár odporúčame tieto mozaiky
škárovať prípravkom CERESIT CE 40.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

mozaika black
30x30; MAGICMOSBK
0
10,99 €/set

** Dieliky mozaiky sú vyrobené z nerezovej ocele. Túto
mozaiku možno dať aj do vlhkého prostredia (napr.
kuchyne a kúpeľne), nie je však určená pre trvalý kontakt
s vodou (napr. do bazénu). Neodporúčame ju použiť
na podlahu, kde by mohlo ľahko dôjsť k poškodeniu
povrchu poškriabaním alebo preliačením.
platí pre každý druhy mozaiky

mozaika brown
30x30; MAGICMOSBR
3
10,99 €/set

mozaika čierna
30x30; MOSCUBEBK
4
10,99 €/set

*** Túto mozaiku možno dať do vlhkého prostredia
(napr. kuchyne a kúpeľne), nie je však určená pre trvalý
kontakt s vodou (napr. do bazénu). Na lepenie tejto
luxusnej mozaiky treba vždy použiť biele lepidlo, na
škárovanie odporúčame použiť priesvitnú škárovaciu
hmotu Kerapoxy MAPXDESIGN3700.
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nábytok, osvetlenie

4
mozaika červená
30x30; MOS15REHM
0,99 m2/bal.
77,79 €/m2
7,00 €/plató 11/plat/bal.

umývadlá, WC

sprchové kúty

Novinka

kúpeľne, mozaiky

Kuchynský obklad
Barcelona

22,49 €/m2

cm
25x40
25x
40

mm
10
0

m2
1

ks
10
0

kg
15,87
15
5 877

RAKO 300

prierez white
25x40; BCE01PRC
4
22,49 €/m2

les
esk
sk

od 25,00 €/m2

Novinka

obklad
bkll d b
bk
biela
il
19,8x59,8; FINEZA45867
6
25,00 €/m2

obklad šedá
19,8x59,8; FINEZA45874
6
25,00 €/m2

obklad béžová
19,8x59,8; FINEZA45881
6
25,00 €/m2

d k biela
dekor
bi l
19,8x59,8; FINEZA45898
6
25,00 €/m2

dekor svetlo šedá
19,8x59,8; FINEZA45904
6
25,00 €/m2

dekor svetlo béžová
19,8x59,8; FINEZA45911
6
25,00 €/m2

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

cm
mm
19,8x59,8 10

m2
1,08

ks
9

kg
20,00

dekor
d
k modrá
dá
19,8x59,8; FINEZA45928
6
29,00 €/m2

dekor šedá
19,8x59,8; FINEZA45935
6
29,00 €/m2

dekor béžová
19,8x59,8; FINEZA45942
6
29,00 €/m2

lesk

Fresh

12,99 €/m2

sprchové kúty

vane

SIKO exclusive

cm
20x50

mm
9,5

m2
1

ks
10

kg
18,40
18,
40

obklad green
20x50; FRESHGE
3
12,99 €/m2

obklad white
20x50; FRESHWH
3
12,99 €/m2

dekor Lime 1 Lime 1
20x50; DFRESHL1
3
12,99 €/ks

lesk
les
k

Glaze

20,89 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

SIKO exclusive

cm
23x40

156

mm
8

m2
1,38

ks
15

kg
21,55
21,55
55

lesk
les
k

prierez naranja
23x40; GLAZELESKNA
4
20,89 €/m2

prierez gris
23x40; GLAZELESKGR
4
20,89 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

40,69 €/m2

Novinka

Andaman, Uptown
dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

Kuchynský obklad
3

7,39 €/ks

cm
7 5x30
7,5
x
x30

mm
9

m2
0,5

ks
22

SIKO exclusive

kg
7 57
7,5

mat

Crema

dekor marﬁl
31,6x45; DCREMAMA
4
7,39 €/ks

cm
31,6x45

od 14,99 €/m2

mm
8,5

m2
1

ks
9

kg
2,41

lesk

stavebná chémia

mix farieb
7,5x30; DANDUPT
3
44,39 €/m2

batérie, sprchy

plain
li
7,5x30; ANDUPT
40,69 €/m2

dekor cotto
34x34; DLANTERNACO
4
14,99 €/m2

7,39 €/ks

cm
3 34
34x
4

m2
1,62

ks
1
14

kg
20,,07
07

polole
po
pol
olesk
sk
sk

Textil, Oslo

Novinka

radiátory

SIKO exclusive

mm
7

sedadlá, sifóny

doplnky

Lanterna Cotto

cm
31,6x45
31,
,6x45

29,69 €/m2

obklad giallo
20x20; CM23
29,69 €/m2 5

m2
1

ks
9

kg
2,411

lesk
lesk

Corti di Canepa

Novinka

sprchové kúty

obklad bianco
20x20; CM18
29,69 €/m2 5

mm
8,5
5

obklad acquamarina obklad blu
20x20; CM24
20x20; CM25
29,69 €/m2 5
29,69 €/m2 5

umývadlá, WC

Ukážka náhodného mixu zo 16 variantov vzorov:

dekor mix signorie A
20x20; DCMSIGNORIEA
5
44,49 €/m2

Ukážka náhodného mixu z 24 variantov vzorov:

dekor mix
20x20; DCMSIGNORIEG
5
44,49 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

vane

dekor beige
31,6x45; OSLOBE
4
7,39 €/ks

cm
20 2
2
20x
20
0

mm
10

m2
1,08

ks
27

kg
17,50

lesk
k

157

nábytok, osvetlenie

dekor beige
31,6x45; TEXTILBE
4
7,39 €/ks

kúpeľne, mozaiky

Kuchynský obklad
Woodcut

22,49 €/m2

cm
30x60

mm
10

m2
1,08

ks
6

Plain

kg
21,11

prierez maple
30x60; WDC12PRC
4
22,49 €/m2

les
essk

c

mm
6

m2
1,17

ks
90

kg
23,,00

lesk

Sklenené obklady

Novinka

obklad grey
6,5x20; PLAINLGY
59,99 €/m2
4

obklad cream
6,5x20; PLAINLCR
59,99 €/m2
4

obklad brown
6,5x20; PLAINLBR
59,99 €/m2
4

obklad black
6,5x20; PLAINLBK
59,99 €/m2
4

Pozn. Sklenený obklad PLAIN výrobca odporúča lepiť výhradne lepidlom na zrkadlá,
napr. neutrálnym silikónom (napr. Ceresit CS26) alebo špeciálnymi polyuretánovými
alebo polymérovými lepiacimi tmelmi v kartuši (napr. Mapei Mapeﬂex PU45 alebo Mapeﬂex MS45). Nalepením cementového lepidla na obklad môže dôjsť k jeho znehodnoteniu a následným škodám na farebnej fólii na spodnej strane obkladu. Za prípadné
reklamácie a poruchy obkladu pri nedodržaní pravidiel lepenia nezodpovedáme.

od 10,99 €/set

SIKO exclusive
Odporúčanie/rada

viac farieb škárovacích
hmôt na str. 241

radiátory

sedadlá, sifóny

59,99 €/m2
obklad white
6,5x20; PLAINLWH
4
59,99 €/m2

cm
6,5x20

prierez oak
30x60; WDC74PRC
4
22,49 €/m2

SIKO exclusive

Novinka

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Sklenené obklady

mozaika azul
25,8x29,8; PATCHWORK73AZ
4
14,79 €/set

lepidlo Adesilex P10 biela škárovacia hmota ľadovo biela
25 kg, ADESILEXP10
3 kg, MAPXDESIGN3710
6
6
36,76 €/ks
47,00 €/ks

55,99 €/m2

SIKO exclusive

obklad čierna
10x10; MOS100BK
4
55,99 €/m2

obklad biela
10x10; MOS100WH
4
55,99 €/m2

obklad šedá
10x10; MOS100GY
4
55,99 €/m2

obklad červená
10x10; MOS100RE
4
55,99 €/m2

obklad oranžová
10x10; MOS100OR
4
55,99 €/m2

obklad béžová
10x10; MOS100BE
0
55,99 €/m2

obklad svetlo zelená
10x10; MOS100LGR
4
55,99 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

dekor mix farieb
10x10; PATCHWORK200
4
10,99 €/set

cm
10x10
10x
10
1
10

158

mm
6

m2
1,3
, 1

ks
14

kg
20,65

lesk

maloobchodné ceny s DPH

18,69 €/m2

Fazzeto

Novinka

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

Kuchynský obklad
obklad beige
10x20; MET02
18,69 €/m2

4

obklad cream
10x20; MET55
18,69 €/m2

4

obklad black
10x20; MET93
18,69 €/m2

4

cm
10 20
10x
0

4

mm
8

m2
0,5
0
5

ks
25

od 12,50 €/m2

kg
6,50
6,5
0

les
esk
k

batérie, sprchy

Classic

stavebná chémia

obklad
bkl d white
hit
10x20; MET01
18,69 €/m2

dlažba oranžová
33,3x33,3; DAA3B215.1
6
16,50 €/m2

dekor béžová (6 ks)
30x45; WITP4035.1
6
18,50 €/set

18,49 €/m2

obklad ice
10x10; OPL01
18,49 €/m2

m2
1

1 33
1,3
3

4

obklad steel
10x10; OPL47
18,49 €/m2

4

obklad crema
10x10; OPL55
18,49 €/m2

4

obklad biscotti
10x10; OPL71
18,49 €/m2

4

cm
10x10
0

ks
44
4
12
2

kg
10,,50
0
23
2
23,
3,,60
60
0

mat
m
at
matt

Opulento

SIKO exclusive

obklad latte
10x10; OPL06
18,49 €/m2

4

cm
mm
15x
15x
5x15
1
15
6
33,,3x3
3 3,3 8

mm
9

m2
0,2
0,25

ks
25

28,49 €/m2

kg
3,5
55

radiátory

dekor béžová (6 ks)
30x45; WITP4042.1
6
18,50 €/set

sedadlá, sifóny

doplnky

dekor béžová (4 ks)
obklad béžová
dekor béžová
dekor béžová
15x15; WAA1B350.1 15x15; WIT1B259.1 15x15; WIT1B260.1 30x30; WIT32258.1
6
6 2,20 €/ks
6 2,20 €/ks
6 6,20 €/set
12,50 €/m2

lessk

vane

Blown

sprchové kúty

obklad hnedá
obklad krémová
obklad béžová
obklad biela
obklad svetlo šedá obklad antracit
10x10; BLOWN10B 10x10; BLOWN10S 10x10; BLOWN10T 10x10; BLOWN10W 10x10; BLOWN10G 10x10; BLOWN10N
4 28,49 €/m2
4
4 28,49 €/m2
4 28,49 €/m2
4 28,49 €/m2
4 28,49 €/m2
28,49 €/m2

obklad krémová
10x10; ZEN10M
25,99 €/m2 4

obklad hnedá
10x10; ZEN10R
25,99 €/m2 4

mm
6,8

m2
1

ks
100

kg
13,50
50

Zen I

SIKO exclusive

obklad zelená
10x10; ZEN10V
25,99 €/m2 4

dekor hnedá
10x10; ARKETIPMMIX
4
5,19 €/set

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dekor zelená
10x10; ZENEWEVMIX
4
19,99 €/set

cm
10x
0x10
0x10
1

mat

mm
6,8
6
,8

m2
1

ks
100
100

kg
12 85
12,85
12,

mat

159

umývadlá, WC

25,99 €/m2

cm
10x10
10x
1

nábytok, osvetlenie

dekor krémová
dekor béžová
dekor antracit
dekor biela
dekor svetlo šedá dekor hnedá
10x10; BLOWN10B1 10x10; BLOWN10S1 10x10; BLOWN10N1 10x10; BLOWN10W1 10x10; BLOWN10G1 10x10; BLOWN10T1
4 2,59 €/ks
4 2,59 €/ks
4 2,59 €/ks
4 2,59 €/ks
4 2,59 €/ks
4
2,59 €/ks

kúpeľne, mozaiky

Kuchynský obklad
Diamante

dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

cm
7,5x15
15x15

mm
9

7

m2
0,811
1

ks
72
72
44

kg
13,
3 13
13,
3 65

obklad champagne diamant
7,5x15; DIA77565
4
53,69 €/m2

Kraklé

obklad nero diamant
7,5x15; DIA77563
4
53,69 €/m2

obklad bordeaux diamant
7,5x15; DIA77562
4
53,69 €/m2

obklad sand diamant
7,5x15; DIA77537
4
53,69 €/m2

obklad tabacco diamant
7,5x15; DIA77538
4
53,69 €/m2

dlažba bianco
15x15; DIA1560
47,99 €/m2

4

dlažba champagne
15x15; DIA1565
4
47,99 €/m2

dlažba nero
15x15; DIA1563
47,99 €/m2

dlažba bordeaux
15x15; DIA1562
47,99 €/m2

4

4

dlažba blu
15x15; DIA1564
47,99 €/m2

dlažba verde lime
15x15; DIA1567
4
47,99 €/m2

dlažba verdone
15x15; DIA1569
47,99 €/m2

4

4

4

Základom série Diamante je obklad rozmeru 7,5 x 15 a 15
x 15 cm – tzv. listy (diamant). Ide o obklad so skosenými
hranami. Ďalej sú k dispozícii aj tzv. ottagonety – čo
je dlažba zrezaná v rohoch, keď sa po vložení tozzeta
docieli skvelý efekt výslednej dlažby. Výhodou je veľká
farebná variabilita.
Viac na www.siko.sk.

les
e k
les
le
esk
esk

47,99 €/m2

SIKO exclusive

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

obklad bianco diamant
7,5x15; DIA77560
4
53,69 €/m2

dlažba lilla
15x15; DIA1566
47,99 €/m2

obklad bianco
10x30; KRA4600
4
47,99 €/m2

obklad avorio
10x30; KRA4601
47,99 €/m2

obklad azzuro chiaro
10x30; KRA4603
4
47,99 €/m2

obklad azzuro
10x30; KRA4604
47,99 €/m2

obklad viola
10x30; KRA4605
47,99 €/m2

4

obklad glicine
10x30; KRA4618
47,99 €/m2

obklad erba chiara
10x30; KRA4610
4
47,99 €/m2

obklad erba
10x30; KRA4611
47,99 €/m2

4

obklad grigio
10x30; KRA4614
47,99 €/m2

4

obklad acqua chiara
10x30; KRA4606
4
47,99 €/m2

obklad acqua
10x30; KRA4607
47,99 €/m2

4

4

obklad turchese
10x30; KRA4613
47,99 €/m2

4

obklad blu
10x30; KRA4602
47,99 €/m2

4

4

obklad bottiglia
10x30; KRA4608
47,99 €/m2

4

obklad verdone
10x30; KRA4609
47,99 €/m2

4

4

obklad caramel
10x30; KRA4612
47,99 €/m2

4

Séria Kraklé, ako napovedá už názov, sa
vyznačuje špeciﬁckým dizajnom, akoby
prasklinami v glazúre, ktoré obkladu dávajú
špeciﬁcký vzhľad dlho používaného obkladu.
Séria je dostupná v 16 farbách, základným
formátom je 10 x 30 cm v bežnom prevedení,
ale aj „listy“. Ďalšie rozmery sú 7,5 x 15 a 15
x 15 cm.

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

od 47,99 €/m2

SIKO exclusive

cm
10xx30
3

160

mm
8

m2
0,96

ks
32
2

kg
116,
6,00
6,00

lesk

Po nalepení nutné impregnovať!
Viac na www.siko.sk.

maloobchodné ceny s DPH

51,99 €/m2

4

obklad turquoise
10x40; JOY40TU
51,99 €/m2

4

obklad lava
10x20; JOY20LA
51,99 €/m2

dlažba

4

obklad azure
10x40; JOY40AZ
51,99 €/m2

4

stavebná chémia

4

obklad cherry
10x20; JOY20CH
51,99 €/m2

Náš tip

4

obklad turquoise
10x20; JOY20TU
51,99 €/m2

obklad mango
10x20; JOY20MA
4
51,99 €/m2

obklad acqua
10x20; JOY20AQ
51,99 €/m2

4

obklad milk
10x20; JOY20MI
51,99 €/m2

4

obklad navy
10x20; JOY20NA
51,99 €/m2

4

obklad papaya
10x20; JOY20PA
51,99 €/m2

4

obklad pitaya
10x20; JOY20PI
51,99 €/m2

Všechny barvy dostupné také
ve formátu 10x40cm

4

cm
10x20
10x2
20
10x40
10x
4
40

4

od 33,29 €/m2

obklad sand
10x30; SIL437
33,29 €/m2

obklad tufo
10x30; SAT4678
33,29 €/m2

lesk
lesk
k

Silk

4

obklad graﬁte
10x30; SIL434
33,29 €/m2

4

obklad tabacco
10x30; SIL438
33,29 €/m2

4

4

4

obklad polvere
10x30; SIL432
33,29 €/m2

4

obklad kaki
10x30; SIL435
33,29 €/m2

4

obklad visone
10x30; SIL436
33,29 €/m2

4

obklad selenio
10x30; SIL445
35,19 €/m2

4

doplnky

obklad ardesia
10x30; SIL439
33,29 €/m2

sedadlá, sifóny

4

obklad
bkll d pergamena
bk
10x30; SIL431
4
33,29 €/m2

33,29 €/m2

obklad antracite
10x30; SAT4674
33,29 €/m2

0,96
0,9
6

kg
17,
7 50
16,80
16

SIKO exclusive

Séria Silk ponúka veľmi obľúbené šedé a béžové odtiene
v lesklom prevedení a základnom formáte 10 x 30 cm – či
už v bežnom, hladkom prevedení, aj tzv. „listy“ a aj povrch
„plus“, ktorý je mierne reliéfny/vlnitý. Tlmené farby vhodne
dopĺňa červený obklad. Všetky farby sú dostupné aj
v rozmeroch 7,5 x 15 cm.
Viac na www.siko.sk.

obklad talco
10x30; SAT4670
33,29 €/m2

9

ks
50
0
24
4

radiátory

obklad piombo
10x30; SIL433
33,29 €/m2

m2
1

cm
10x30
10x30

mm
8

m2
0,9
0
,96

ks
32

4

4

obklad sabbia
10x30; SAT4675
33,29 €/m2

4

4

obklad lavagna
10x30; SAT4679
33,29 €/m2

4

4

obklad pomice
10x30; SAT4672
33,29 €/m2

obklad juta
10x30; SAT4676
33,29 €/m2

Séria Satin je farebnou kópiou série Silk, s tým rozdielom,
že ide o matné prevedenie a chýba červená farba. Séria je
dostupná v základnom formáte 10 x 30 v hladkom prevedení,
aj v prevedení „list“. Séria je dostupná aj vo formátoch 7,5 x 15
a 15 x 15 cm. Viac na www.siko.sk.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

4

obklad cemento
10x30; SAT4673
33,29 €/m2

4

4

obklad lino
10x30; SAT4677
33,29 €/m2

4

l k
les

Satin

SIKO exclusive

obklad seta
10x30; SAT4671
33,29 €/m2

kg
16,5
16,
16
6 50
50

sprchové kúty

obklad
bkll d gesso
bk
10x30; SIL430
33,29 €/m2

mm
9

umývadlá, WC

obklad lime
10x20; JOY20LI
51,99 €/m2

batérie, sprchy

4

obklad bone
10x20; JOY20BO
51,99 €/m2

vane

4

obklad azure
10x20; JOY20AZ
51,99 €/m2

Joyful

Novinka

cm
10x30
10x
x30

mm
8

m2
0,96
0,9
96

ks
32

kg
16,00
16,00
0

ma
mat

161

nábytok, osvetlenie

obklad avocado
10x20; JOY20AV
51,99 €/m2

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

Kuchynský obklad

V našej ponuke nájdete širokú škálu dlažby rôznych rozmerov, vzorov a farieb – či už dlažby do exteriéru, do kúpeľne, 2 cm
dlažby, dlažby na terasu a pod. Aktuálnym trendom je používanie dlažby aj ako obkladového prvku na stenu, čím sa dosiahne
jednotný vzhľadu miestností. Stále veľmi populárne sú dlažby imitujúce prírodné materiály ako drevo, kameň, tehla, mramor, alebo
imitujúce napr. cementovú stierku či patchwork a pod. Všetky uvedené vzory u nás nájdete v širokej palete rozmerov, povrchov i
cenovej úrovne. Vďaka najnovším technológiám výroby (digitálna tlač) sa dlažba takmer nerozozná od originálnych materiálov.
Ponúkame aj mnoho dlažieb s tzv. rektifikáciou, čo je finálna úprava dlažby, keď sa zarežú/zabrúsia hrany dlažby na presný
rozmer – vďaka čomu je potom možná montáž s minimálnou škárou (cca 2 mm). Dlažba je neoddeliteľnou súčasťou modernej
architektúry, nechajte sa preto inšpirovať našou širokou ponukou.

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Dlažba

Václav Nosek | Vedúci Product Manager
Náš tip

Náš tip

Ak chcete montáž s minimálnou škárou (2 mm), odporúčame vyberať z rektiﬁkovaných materiálov (hľadajte symbol R ). Z nerektiﬁkovaných materiálov potom odporúčame minimálnu škáru 3 mm.

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Keramická dlažba je vďaka najvyššej tepelnej
vodivosti najvhodnejšia podlahová krytina pre
podlahové vykurovanie

Explorer

Viac na
str. 165

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Moderná séria obľúbená najmä u architektov.

Timber Natural
Dokonalá imitácia dreva...

162

Viac na
str. 213

Brick

Viac na
str. 188

Verná reprodukcia tehál
pre interiér i exteriér.

maloobchodné ceny s DPH

Rektiﬁkácia – Pri ﬁnálnom procese výroby sa hrany dlažby zarežú
na presný rozmer. Táto úprava dlažby umožňuje montáž s minimálnou
škárou (2 − 3 mm)

dlažba

Rozmer– Uvádza deklarovaný rozmer udávaný výrobcom
• Pri nerektiﬁkovaných položkách (neoznačené R) je skutočný
kaliber (rozmer) uvedený na balenie
• Pri rektiﬁkovaných položkách (označené R) ide o presný rozmer
Všetky rozmery majú toleranciu podľa EN14411:2002.

Dlažba

163

2 cm dlažba

229

Čistiaca chémia

234

Stavebná chémia

237

Náradie

242

Lišty

244

Mozaika na sieti
materiály lepené z rubovej strany na sieť možno deliť nastrihaním.

Oteruvzdornosť dlažby (PEI) – odolnosť voči povrchovému opotrebeniu
podľa EN14411 ed.2.
označenie dlažby
dlažba určená na podlahu zriedka vystavenú znečisteniu a pre bežnú
PEI 2
obuv, napr. WC, kúpeľne, spálne
PEI 3

dlažba určená na podlahu vystavenú častejšiemu znečisteniu, napr.
obývacie izby, jedálne, haly

PEI 4

dlažba určená pre intenzívnejšiu frekvenciu chodcov a silnejšie znečistenie, napr. predsiene, chodby, kuchyne, balkóny, kancelárie

PEI 5

dlažba určená pre intenzívnu frekvenciu chodcov, vysokoodolná voči
opotrebeniu, napr. chodby a haly hotelov, obchody, garáže

Protišmykovosť dlažby – pre pracovnú podlahu sa podľa predpisu BGR 181 (DIN
51130) zaraďuje protišmyková dlažba do skupín.
uhol šmyku
6 - 10°
10 - 19°
19 - 27°
27 - 35°
přes 35°

označenie
R9
R10
R11
R12
R13

použitie
vnútorné a odpočinkové plochy, jedálne, chodby úradov a škôl...
sklady, malé kuchyne, sanitárne priestory...
kuchyne škôl, umývacie linky, práčovne, brusiarne, schody v exteriéri...
veľkokuchyne, pracovné jamy, mliekarne...
raﬁnérie tukov, koželužne, jatky...

Odporúčaná montáž veľkoformátovej dlažby
Z dôvodu normy ČSN EN ISO 10545-2, ktorá pripúšťa odchýlku v rovinnosti až ±0,5
% (max ±2 mm) z rozmeru dlaždičky, sa pri väčších formátoch neodporúča tzv.
montáž „na pravidelnú väzbu“. Pravidelná väzba znamená, že susedné dlaždičky
na seba nadväzujú v polovici ich dĺžky. Preto SIKO KÚPEĽNE odporúča vyššie
uvedené spôsoby montáže.

c

odsadenie max. 20 cm

Upozornenie
Z technických/technologických dôvodov môže dochádzať k miernym
farebným odchýlkam v odtieňoch medzi univerzálnym obkladom/dlažbou
a dekoráciami (stredový dekor, mozaika, listela, sokel a pod.).

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Séria dlažby
Alamo
Albarracin
Alhamar
Antares
Antik
Approach
Arrecife
Atelier S
Barn Wood
Bellagio
Bergen
Bernina
Beton
Board
Boulevard
Brick America
Brick Europe
Burn
Buxy
Calzada
Canvas
Capri
Cementi Style
Cemento
Cementum
Cirene
Classico
Clay
Como
Concrete
Core Shade
Country
Cover
Cumbria
Dafne
Da Vinci
Dblizzard
Deck
Deﬁle
Desert
Doha
Dolomita
Ebano
Era
Explorer
Fahrenheit
Fashion
Forest

221
228
214
223
192
171
223
180
215
173
217
194
210
217
195
189
188
215
184
223
225
221
209
207
207
186
185
206
173
209
198
219
215
191
180
232
182
222
227
181
217
221
221
218
165
200
182
219

Novinka

Foster
FS Faenza
Fusion
Geologia
Golf Pro
Grain
Grove Wood
Hollywood
Chakra
Just Beige
Just Grey
Just Great Metals
Kalesinterﬂex
Khadi
Kréta
Lands
Lodge
Logwood
Manises
Marﬁl
Marmoles Brillo
Maryland
Maximum
Meranti
Merope
Mixwood
Monoporcelain
Monterrey
Monteverde
Mumble
My Earth
Natura
Natural
Newslate
Nobile
Ordesa
Oxford
Oyster
Pasadena
Patina P
Pebbles
Petriﬁed Forest
Piedra
Pietra
Pietra di Luserna
Pietra Luni
Pietra Serena
Polar black

187
195
172
193
184
177
216
222
219
196
196
203
202
224
226
167
194
211
195
187
187
219
199
221
181
222
197
190
233
211
194
214
228
175
221
193
182
184
219
231
226
220
186
178
178
168
232
183

Polistone
Portland
Proteus
Pure In
Pure Tech
Quarz Design
Random
Riviera
Rock
Rustica
Saloon
Sandstone Plus
Sandy
Serena
Shade
Shark
Siena
Spider
Spirit R
Stone D
Stone Fusion
Stones
Sumatra
Tahiti
Taiga R
Tavola
Tera
Timber
Timber Design
Timber Natural
Tivoli
Torelo
Travertin
Travertino
Trend
Tronco
Tudela
Unistone
Upgrade
Urbanik
V.360
Via
Vintage
Wood
Yucatan

181
208
175
183
183
230
177
173
176
223
232
174
172
171
231
210
192
228
225
170
169
184
226
205
220
219
223
218
212
213
221
228
185
185
204
216
222
179
233
175
231
193
219
218
191

163

sedadlá, sifóny

4

radiátory

Mrazuvzdornosť – označuje dlažbu vhodnú aj do exteriéru – podľa EN14411 ed.2. Podľa
nasiakavosti rozlišujeme dlažbu s nasiakavosťou pod 3 % a vysoko spekanú (gresovú) pod 0,5 %.
E<3% • hutná glazovaná alebo neglazovaná dlažba – túto neodporúčame používať
na vodorovné nekryté plochy v exteriéri (terasy, balkóny).
E<0.5% • vysoko spekaná (gresová) glazovaná alebo neglazovaná dlažba – vhodná
na všetky plochy v exteriéri
GLA = glazovaná; UGL = neglazovaná

vane

Technologie digitálního tisku
Jde o nejnovější technologii výroby obkladů a dlažeb (podobné principu
inkoustové tiskárny), díky které je možné i na mírně reliéfní keramické
obklady a dlažby natisknout naprosto věrnou imitaci přírodních materiálů.
Výsledný design obkladů a dlažeb je téměř k nerozeznání od originálních
přírodních materiálů. Výhodou je pak také lepší čistitelnost a použití
i v prostorech se speciálními nároky, jako je např. protiskluznost..

doplnky

Povrch
udáva povrchovú úpravu (vzhľad) obkladu/dlažby.

batérie, sprchy

stavebná chémia

Hrúbka dlažby
udávaná v mm.

sprchové kúty

Balenie – Uvádza počet m2/ks/kg v kartóne
Údaje o počtoch ks v kartóne v m2 sú len informačné − predaj je
možný iba na celé balenia

umývadlá, WC

m2 ks kg

nábytok, osvetlenie

cm

kúpeľne, mozaiky

Dlažba

Vysvetlivky k použitým symbolom:

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Detail dlažby Explorer grigio

164

59,5x59,5

10

1,08

3

20,52

mat

rektiﬁkovaná

29,6x59,5

9

1,26

7

22,05

mat

rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

R9

Explorer

Séria dlažby Explorer je moderná séria obľúbená najmä u architektov vďaka variabilnosti, ktorú ponúka. Je vhodná do projektov, aj do súkromných priestorov. Pre
formáty 59,5 x 59,5 cm, 29,6 x 59,5 cm existuje aj špeciálna povrchová úprava buc., ktorá disponuje protišmykovosťou R11 a je tak vhodná aj do priestorov, kde sa
vyžaduje vyšší stupeň protišmykovosti, ako sú napríklad terasy a komerčné priestory. Séria Explorer obsahuje mnoho doplňujúcich prvkov ako schodovky, sokle,
mozaiku atď. Všetko vyššie uvedené tvorí komplexnú sériu s moderným vzorom cementu, ktorú možno použiť takmer všade a za akýmkoľvek účelom.
Všetky farby sú dostupné aj vo formátoch 40 x 80,2 a 80,2 x 80,2 cm.
5

5

dlažba beige rec.
29,6x59,5; EXPLORER7573
5
22,49 €/m2

dlažba bianco rec.
29,6x59,5; EXPLORER7574
5
22,49 €/m2

dlažba grigio rec.
29,6x59,5; EXPLORER7575
5
22,49 €/m2

5

5

dlažba beige rec.
59,5x59,5; EXPLORER7538
23,99 €/m2
5

dlažba grigio rec.
59,5x59,5; EXPLORER7540
5
23,99 €/m2

dlažba bianco rec.
59,5x59,5; EXPLORER7539
5
23,99 €/m2
5

radiátory

5

sedadlá, sifóny

doplnky

5

batérie, sprchy

stavebná chémia

5

kúpeľne, mozaiky

E<0.5% UGL

dlažba

od 22,19 €/m2

Odporúčanie/rada

dlažba nero rec.
29,6x59,5; EXPLORER7576
22,49 €/m2
5

5

K tejto sérii odporúčame:
vane

systém na niveláciu
obkladov a dlažby
5

dlažba tabacco rec.
59,5x59,5; EXPLORER7542
5
23,99 €/m2

dlažba nero rec.
59,5x59,5; EXPLORER7541
5
23,99 €/m2

umývadlá, WC

sprchové kúty

Viac na str. 243

lepidlo Keraﬂex
25 kg, KERAFLEX254
6
23,26 €/ks
Viac info na str. 237 − 241

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

165

nábytok, osvetlenie

dlažba tabacco rec.
29,6x59,5; EXPLORER7577
22,49 €/m2
5

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
radiátory
vane
sprchové kúty
umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

166

29,6x59,5

8,5

1,44

8

23,82

mat

rektiﬁkovaná

59,5x59,5

9,2

1,44

4

26,73

mat

rektiﬁkovaná

modular

9,2

1,08

18

17,86

mat

rektiﬁkovaná

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

Lands

SIKO exclusive

R9

kúpeľne, mozaiky

od 22,19 €/m2

Séria Lands je obsahuje modernú dlažbu, ktorú možno vďaka jej technickým vlastnostiam použiť prakticky všade, od kúpeľne cez chodbu a obývaciu izbu až po exteriér. Sériu Lands vďaka
farebnej, technickej a rozmerovej variabilnosti vyhľadávajú mnohí architekti a dizajnéri. Vhodná do interiéru i exteriéru. Celá séria je doplnená o dekoratívne prvky, sokle a schodovky.
5

5

dlažba cream rec.
29,6x59,5; LANDS0904
5
22,19 €/m2

dlažba beige rec.
29,6x59,5; LANDS0902
5
22,19 €/m2

stavebná chémia

dlažba

5

dlažba tabacco rec.
29,6x59,5; LANDS0907
5
22,19 €/m2
5

5

doplnky

batérie, sprchy

5

dlažba cream rec.
59,5x59,5; LANDS1204
5
23,99 €/m2

dlažba beige rec.
59,5x59,5; LANDS1202
5
23,99 €/m2

dlažba tabacco rec.
59,5x59,5; LANDS1207
5
23,99 €/m2
5

5

sedadlá, sifóny

5

dlažba smoke rec.
29,6x59,5; LANDS0906
22,19 €/m2
5

dlažba black rec.
29,6x59,5; LANDS0903
22,19 €/m2
5
5

5

dlažba black rec.
59,5x59,5; LANDS1203
5
23,99 €/m2
Odporúčaná montáž Lands Modular:

Balenie obsahuje:
6 ks z každého formátu, všetky formáty 15 × 60, 10 × 60 a 5 × 60 v jednom
balenie. Balenie zodpovedá nižšie uvedeným pomerom (pozri odporúčanú
montáž).
5

Modul A

Modul B

15×60: 50% - 10×60: 33% - 5×60: 17%

15×60: 50% - 10×60: 33% - 5×60: 17%

dlažba beige
LANDS4375
51,99 €/m2
dlažba black
LANDS4376
51,99 €/m2
dlažba cream
LANDS4377
51,99 €/m2

5

5

5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba grey
LANDS4378
5
51,99 €/m2
dlažba smoke
LANDS4379
5
51,99 €/m2
dlažba tabacco
LANDS4380
5
51,99 €/m2

umývadlá, WC

LANDS MODULAR

167

nábytok, osvetlenie

dlažba smoke rec.
59,5x59,5; LANDS1206
5
23,99 €/m2

dlažba grey rec.
59,5x59,5; LANDS1205
5
23,99 €/m2

sprchové kúty

vane

5

radiátory

dlažba grey rec.
29,6x59,5; LANDS0905
22,19 €/m2
5

kúpeľne, mozaiky

Pietra Luni

SIKO exclusive

od 29,99 €/m2

R10 B

E<0.5% GLA

Okrem formátov a povrchov uvedených v katalógu možno všetkých päť farieb objednať aj
v nasledujúcich formátoch a povrchoch -> 29,5×59,5 cm rektiﬁkované/lapované a 44,5×90 cm
rektiﬁkované lapované. Ku všetkým farbám série ponúkame aj sokle s rozmerom 9 × 60 cm
v matnom prevedení.
5

stavebná chémia

dlažba

5

dlažba bianco
30x60; DPL310
29,99 €/m2

dlažba grigio
30x60; DPL340
29,99 €/m2

5

5

batérie, sprchy

5

dlažba beige
30x60; DPL320
29,99 €/m2

5

dlažba marrone
30x60; DPL360
29,99 €/m2

5

5

doplnky

5

sedadlá, sifóny

dlažba nero
30x60; DPL370
29,99 €/m2

5

5
5
5
5

radiátory

5

vane

dlažba bianco
45,5x91; DPL910
33,49 €/m2

dlažba grigio
45,5x91; DPL940
33,49 €/m2

5

5

dlažba beige
45,5x91; DPL920
33,49 €/m2

5

5

dlažba nero
45,5x91; DPL970
33,49 €/m2

5

5

5

sprchové kúty

5

dlažba marrone
45,5x91; DPL960
33,49 €/m2

nábytok, osvetlenie

mozaika grigio
30x30; DPL40M
16,99 €/ks

5

umývadlá, WC

mozaika bianco
30x30; DPL10M
16,99 €/ks

mozaika beige
30x30; DPL20M
16,99 €/ks

5

5

5

5

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame:

systém na niveláciu
obkladov a dlažby
cm
30x60
30x
60
45,
45,5x9
45
5 5x9
5x911

168

m2
1,08
1,0
8
10 5 1,242
10,
1,2
242
mm
10
0

ks
6

3

kg
23,40
2
4
28,70
28,
28
70

mat
m
mat

mozaika marrone
30x30; DPL60M
5
16,99 €/ks

mozaika nero
30x30; DPL70M
16,99 €/ks

5

Viac na str. 243

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

Stone Fusion

SIKO exclusive

R10

Okrem formátov a povrchov uvedených v katalógu možno všetkých päť farieb objednať aj v nasledujúcich formátoch
a povrchoch-> 45,5x91 cm matné, 44,5 x 90 cm rektiﬁkované/lapované, 14,6 x 90 cm rektiﬁkované/lapované, 30 x 60 cm
matné, 29,6 x 59,6 cm rektiﬁkované/lapované a 14,6 x 59,6 cm rektiﬁkované/lapované. Ku všetkým farbám série ponúkame aj
sokle s rozmerom 9 x 60 cm v matnom i lapovanom prevedení.

dlažba

4
4

4

dlažba milk
29,6x59,6; DSF310R
5
32,99 €/m2

stavebná chémia

4

dlažba milk
dlažba cream
14,6x59,6; DSF1510R 14,6x59,6; DSF1520R
5
5
36,99 €/m2
36,99 €/m2

kúpeľne, mozaiky

od 32,99 €/m2

dlažba grey
14,6x59,6; DSF1540R
5
36,99 €/m2
4
4

dlažba lead
14,6x59,6; DSF1502R
5
36,99 €/m2

batérie, sprchy

4

dlažba coal
14,6x59,6; DSF1504R
5
36,99 €/m2
4
4
4

dlažba cream
29,6x59,6; DSF320R
5
32,99 €/m2

doplnky

4
4

sedadlá, sifóny

4

dlažba grey
29,6x59,6; DSF340R
5
32,99 €/m2

radiátory

dlažba milk
dlažba cream
dlažba grey
dlažba lead
dlažba coal
44,5x90; DSF910R 44,5x90; DSF920R 44,5x90; DSF940R 44,5x90; DSF902R 44,5x90; DSF904R
40,69 €/m2 5 40,69 €/m2 5 40,69 €/m2 5 40,69 €/m2 5 40,69 €/m2 5

4

4
4
4

dlažba milk
14,6x90; DSF15910R
5
40,69 €/m2

4

dlažba cream
14,6x90; DSF15920R
5
40,69 €/m2

dlažba grey
14,6x90; DSF15940R
5
40,69 €/m2

vane

dlažba lead
29,6x59,6; DSF302R
5
32,99 €/m2

4

4

mozaika milk
30x30; DSFM10
16,99 €/ks

5

dlažba coal
14,6x90; DSF15904R
5
40,69 €/m2

4

mozaika cream
30x30; DSFM20
16,99 €/ks

5

4

mozaika grey
30x30; DSFM40
16,99 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

5

4

4

mozaika lead
30x30; DSFM02
16,99 €/ks

5

umývadlá, WC

dlažba lead
14,6x90; DSF15902R
5
40,69 €/m2

mozaika coal
30x30; DSFM04
16,99 €/ks

cm
mm
29,6x59,6 10
14,6x90 10,5
5
14 6x59,6 10
14,

m2
0,9
1,0
08
1,08
8

ks
5

8
12

kg
21,70
21,70
25,20
20
26,50
26,
50

mat
ma
ma
mat
mat

5
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nábytok, osvetlenie

dlažba coal
29,6x59,6; DSF304R
5
32,99 €/m2

sprchové kúty

4

kúpeľne, mozaiky

Stone D

od 29,99 €/m2

R9; SD01682, SD02682, SD04682 R11 C

E<0.5% UGL

Séria STONE D predstavuje vďaka novej technológii výroby dokonalú imitáciu kameňa v jeho
nekonečných odtieňoch s premenlivosťou prírodného materiálu. Vďaka tejto technológii má každá
dlaždica unikátny neopakovateľný dizajn.

5

dlažba okrová murales rec.
30x60; SDM163
36,99 €/m2 5

dlažba hnedá murales rec.
30x60; SDM263
36,99 €/m2 5
5

5

cm
mm
45x45
45x45
10
29,7x5
29,
7x5
59,6
9,6 10
3 60
30
30x
10
60xx60
20

m2
11,2
215
15
1,4
, 4
1,44
1,4
4
0,72
2

ks
6

8
8
2

kg
25,50
25,50
29,60
29
30,20
30,
20
31 80
31,
0

mat
ma
mat
m
mat
m
mat

dlažba dorada
45x45; SD0145
29,99 €/m2 5

5

dlažba multicolor
45x45; SD0345
29,99 €/m2 5

Ukážka mixu rôznych štýlov dlaždičiek 45 × 45
v jednom odtieni.*
(Multicolor)
Di Barge)

dlažba di barge
45x45; SD0245
29,99 €/m2 5

5

dlažba graphite
45x45; SD0445
29,99 €/m2 5
5

5
5

5

* v jednom balenie je náhodný mix odtieňov.

dlažba dorada
30x60; SD0164
5
33,49 €/m2
dlažba dorada rec.
29,7x59,6; SD0163
36,99 €/m2 5

dlažba multicolor
30x60; SD0364
5
33,49 €/m2
dlažba multicolor rec.
29,7x59,6; SD0363
36,99 €/m2 5

dlažba di barge
30x60; SD0264
5
33,49 €/m2
dlažba di barge rec.
29,7x59,6; SD0263
36,99 €/m2 5

dlažba graphite
30x60; SD0464
5
33,49 €/m2
dlažba graphite rec.
29,7x59,6; SD0463
36,99 €/m2 5

K dispozícii aj v rozmere 60 x 60 cm rektiﬁkované
2 cm dlažba Stone D umožní zjednotiť štýl v exteriéri i interiéri. Táto veľkoformátová 2 cm dlažba
má oproti štandardnej dlažbe tú výhodu, že ju možno klasicky lepiť alebo bez použitia chemických
lepidiel položiť do štrkového ložiska, dať na nastaviteľné terče alebo umiestniť do trávnika. To umožní
elegantne vyriešiť montáž dlažby napríklad pri bazéne. Všetko v duchu najmodernejších trendov.
Dlažba je mrazuvzdorná a protišmyková, odolná voči chemikáliám, soli a machu.
Viac info o 2 cm dlažbách na str. 229.

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

2 cm
5

sprchové kúty

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

dlažba dorada
60x60; SD01682
73,99 €/m2

170

5

dlažba di barge
60x60; SD02682
73,99 €/m2

5

dlažba graphite
60x60; SD04682
5
73,99 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

Approach

SIKO exclusive

R10 B

Okrem formátov a povrchov uvedených v SIKO katalógu séria Approach obsahuje aj ďalšie formáty v matnom
i lakovanom prevedení, rektiﬁkovanom i nerektiﬁkovanom variante. Formát 50,2 x 50,2 cm je dostupný
aj v prevedení out, ktoré disponuje zvýšenou protišmykovosťou R11 C a je ideálnym variantom napríklad
k bazénom. Podrobné informácie nájdete na webových stránkach www.siko.sk.

kúpeľne, mozaiky

od 33,29 €/m2

5
5

dlažba

5
5

stavebná chémia

5

5

dlažba taupe
45,5x91; DAH904
5
33,49 €/m2

dlažba brown
45,5x91; DAH960
5
33,49 €/m2

dlažba red
45,5x91; DAH950
5
33,49 €/m2

dlažba grey
45,5x91; DAH940
5
33,49 €/m2

batérie, sprchy

dlažba white
45,5x91; DAH910
33,49 €/m2

5
5

5
5

5

5

5

5

dlažba brown
60x60; DAH660
33,49 €/m2
5

5

5

dlažba grey
60x60; DAH640
33,49 €/m2

5

5
5

dlažba white, taupe, brown, red, grey
34,6x40; DAH10EA, DAH04EA, DAH60EA, DAH50EA, DAH40EA
5
44,49 €/m2

od 22,19 €/m2

dlažba red
60x60; DAH650
33,49 €/m2

E<0.5% GLA

5

radiátory

dlažba taupe
60x60; DAH604
33,29 €/m2

5

dlažba white, taupe, red
34,6x40; DAH10EAD, DAH04EAD, DAH50EAD
5
44,49 €/m2

cm
45,5x91
60x60
60
34,
4,6x4
6 0
6x4

mm
m2
10,5 1,242
1,242
10
1,44
1,4
4
1
10
0,9
936
6

ks
3

4
9

mat
a
ma
mat
mat

Serena

SIKO exclusive

R10

kg
28,70
28,70
31,,00
0
21,50
21,

vane

5

dlažba sand
60x60; SERENASA60
5
22,19 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
60x60
60x
x6

mm
10

m2
1,08

ks
3

kg
27,13

la pato
lap

171

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

sprchové kúty

dlažba white
60x60; DAH610
33,49 €/m2

sedadlá, sifóny

doplnky

5

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

od 22,49 €/m2

R10; R9 (lap.)

5

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Fusion

dlažba cream
30x60,4; FUSION0765
5
22,49 €/m2

5

dlažba cream rec.
29,6x59,5; FUSION0892
23,99 €/m2 5

dlažba grey
30x60,4; FUSION0766
5
22,49 €/m2

dlažba grey rec.
29,6x59,5; FUSION0893
23,99 €/m2 5
5

V rozmere 40 × 80,2 cm rec. je séria dostupná
s matným i lapovaným povrchom.
dlažba beige
30x60,4; FUSION0762
5
22,49 €/m2

batérie, sprchy

stavebná chémia

5

dlažba beige rec.
29,6x59,5; FUSION0889
23,99 €/m2 5

dlažba smoke
30x60,4; FUSION0767
5
22,49 €/m2

dlažba smoke rec.
29,6x59,5; FUSION0894
23,99 €/m2 5

doplnky

5

dlažba brown
30x60,4; FUSION0764
5
22,49 €/m2

5

dlažba brown rec.
29,6x59,5; FUSION0891
23,99 €/m2 5

dlažba black
dlažba black rec.
30x60,4; FUSION0763 29,6x59,5; FUSION0890
5
5
22,49 €/m2
23,99 €/m2
5

5
5

5

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

5

Formáty 30 x 60 a 60 x 60 sú dostupné aj s
lapovaným povrchom.

cm
mm
30xx60,4 9,2
29,6xx59,5
5 9,2
60,4x6
60,4
0
10
59,5x5
59,5 10

m2
1,27
1,26
1,1
1 08
1,08

ks
7

7
3
3

kg
22,86
22,68
22,
68
22,2
22,20
22,
21,79

mat
ma
ma
mat
mat
mat

dlažba cream, beige, brown
60,4x60,4; FUSION1059, 056, 058
5
23,99 €/m2
dlažba cream, beige, brown rec.
59,5x59,5; FUSION1192, 189, 191
27,69 €/m2
5

Sandy

dlažba grey, smoke, black
60,4x60,4; FUSION1060, 061, 057
5
23,99 €/m2
dlažba grey, smoke, black rec.
59,5x59,5; FUSION1193, 194, 190
5
27,69 €/m2
E<0.5% GLA

sprchové kúty

5

od 25,00 €/m2

R9 (DAK), R10 B (DAR, DDPSE)
5

Ku všetkým farbám série ponúkame aj sokle
a schodovky. Vďaka výrobnej technológii
pomocou digitálnej tlače aj dlažba
protišmyková (R10B) je ľahko čistiteľná.
5

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

5

Ku všetkým farbám série v matnom prevedení
ponúkame aj sokle v rozmere 8 × 30 cm, schodovky
v rozmere 30 × 30 cm a mozaiku v rozmere 30 ×
30 cm.

dekor béžová
29,8x51; DDPSE670.1
20,50 €/set 6
cm
mm
59,8x59,8 10
0
59,8x59,8 10

172

m2
1,0
08
1,08
1,0
8

ks
3

3

kg
24
24,
4 90
24,
4,90
90

mat
m
a
att
rel
re
elliéffne
e
n

dlažba svetlo béžová
59,8x59,8; DAK63670.1
25,00 €/m2 6

dlažba béžová
59,8x59,8; DAK63671.1
25,00 €/m2 6

dlažba svetlo béžová R10 B dlažba béžová R10 B
59,8x59,8; DAR63671.1
59,8x59,8; DAR63670.1
29,00 €/m2 6
29,00 €/m2 6

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA
5

R9 A, R10 A (mozaika)

Como

Novinka
5

5

dlažba

5

kúpeľne, mozaiky

16,50 €/m2

5

dlažba béžová
33,3x33,3; FINEZA45478
6
16,50 €/m2

dekor biela
33,3x33,3; FINEZA46178
6
14,90 €/set
5

mozaika béžová
30x30; FINEZA45454
6
14,90 €/set

5

5

dekor béžová
33,3x33,3; FINEZA46185
6
14,90 €/set

schodovka béžová
33,3x33,3; FINEZA46215
6
4,50 €/ks

3

3

schodovka hnedá
33,3x33,3; FINEZA46222
6
4,50 €/ks

3

dlažba hnedá
33,3x33,3; FINEZA45485
6
16,50 €/m2

mozaika hnedá
30x30; FINEZA46161
6
14,90 €/set

dekor hnedá
33,3x33,3; FINEZA46192
6
14,90 €/set

sokel biela
8x33,3; FINEZA46239
6
3,20 €/ks

sokel béžová
8x33,3; FINEZA46246
6
3,20 €/ks

sokel hnedá
8x33,3; FINEZA46253
6
3,20 €/ks

16,69 €/m2

E<0.5% GLA

cm
mm
33,
3 3x3
3x33,3 8

m2
1,3
33

ks
12

radiátory

4

3

vane

4

rel
eliéf
iéfne
ne

Riviera

SIKO exclusive

R9

kg
23,60
23

sedadlá, sifóny

doplnky

3

schodovka biela
33,3x33,3; FINEZA46208
6
4,50 €/ks
stavebná chémia

mozaika biela
30x30; FINEZA45447
6
14,90 €/set

batérie, sprchy

dlažba biela
33,3x33,3; FINEZA45461
6
16,50 €/m2

16,69 €/m2

dlažba soil
45x45; GSN6103
5
16,69 €/m2

cm
45x
5x45
45

mm
8

m2
1,42
1,42

ks
7

4

4

dlažba scabos
45x45; BLG32
16,69 €/m2

5

dlažba gold
45x45; BLG39
16,69 €/m2

5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba cream
45x45; BLG55
16,69 €/m2

5

cm
45x45
45x
45

mm
10
10

m2
11,4
,4
42

ks
7

kg
28,05
2
28,
8,
8 05

mat

173

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

m
mat

Bellagio

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

kg
24,91

sprchové kúty

dlažba cream
45x45; GSN6102
5
16,69 €/m2

dlažba almond
45x45; GSN6847
5
16,69 €/m2

5

od 20,50 €/m2

R9 A (DAK...), R9 (DAP...), R10 B (DDM...)

E<0.5% GLA
5

5

5

5

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Sandstone Plus

batérie, sprchy

dlažba slonová kosť
29,8x59,8; DAKSE272.1
20,50 €/m2 6
dlažba slonová kosť lap.
29,8x59,8; DAPSE272.1
25,00 €/m2 6

dlažba šedá
29,8x59,8; DAKSE271.1
20,50 €/m2 6
dlažba šedá lap.
29,8x59,8; DAPSE271.1
25,00 €/m2 6

dlažba čierna
29,8x59,8; DAKSE273.1
20,50 €/m2 6
dlažba čierna lap.
29,8x59,8; DAPSE273.1
25,00 €/m2 6

dlažba okrová
29,8x59,8; DAKSE270.1
20,50 €/m2 6
dlažba okrová lap.
29,8x59,8; DAPSE270.1
25,00 €/m2 6

dlažba hnedá
29,8x59,8; DAKSE274.1
20,50 €/m2 6
dlažba hnedá lap.
29,8x59,8; DAPSE274.1
25,00 €/m2 6
5

5
5
5
5

doplnky

5

5

5
5

radiátory

sedadlá, sifóny

5

dlažba slonová kosť, šedá, čierna, okrová, hnedá
59,8x59,8; DAK63272.1, 271.1, 273.1, 270.1, 274.1
29,00 €/m2 6
dlažba slonová kosť, šedá, čierna, okrová, hnedá lap.
59,8x59,8; DAP63272.1, 271.1, 273.1, 270.1, 274.1
33,00 €/m2 6

dlažba slonová kosť, šedá, čierna, okrová, hnedá
44,5x44,5; DAK44272.1, 271.1, 273.1, 270.1, 274.1
20,50 €/m2 6
dlažba slonová kosť, šedá, čierna, okrová, hnedá lap.
44,5x44,5; DAP44272.1, 271.1, 273.1, 270.1, 274.1
25,00 €/m2 6

vane

Ku všetkým farbám série ponúkame aj sokle v rozmeroch 9,5 × 59,8 cm a 8,5 × 44,5 v základnom i lapovanom prevedení a schodovky v rozmere 29,8 × 59,8 v základnom prevedení.

sprchové kúty

5

mozaika slonová kosť
30x30; DDM06272.1
14,90 €/set 6

5

mozaika šedá
30x30; DDM06271.1
14,90 €/set 6
5

mozaika okrová
30x30; DDM06270.1
14,90 €/set 6

mozaika hnedá
30x30; DDM06274.1
14,90 €/set 6

5

mozaika čierna
30x30; DDM06273.1
14,90 €/set 6

mozaika mix farieb
30x30; DDM06275.1
14,90 €/set 6

mozaika oranžová sklo
30x30; VDM05048.1
14,90 €/set 6

mozaika biela sklo
30x30; VDM05032.1
14,90 €/set 6

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

5

cm
mm
44,5x44,5 10
59 8x5
59,
8x59,8
9,8 10
29 8x59,8 10
29,

174

m2
1,21
1,08
1,0
08

ks
6

3
6

kg
25,,00
24,
4 90
23,20

mat
m
mat
mat

maloobchodné ceny s DPH

Proteus

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

Predstavujeme vám luxusnú mrazuvzdornú, rektiﬁkovanú a lapovanú dlažbu Proteus. Vďaka špeciálnemu
výrobnému procesu vzniká dokonalá imitácia pripomínajúca austrálsky pieskovec. Lapovaný povrch, keď je
povrch dlaždičky vyleštený len v hrúbke niekoľkých desatín milimetra, povyšuje dlažbu na exkluzívny originál.

kúpeľne, mozaiky

29,59 €/m2

3

dlažba béžová
29,7x60; PROTEUS36BE
5
29,59 €/m2

dlažba tmavo hnedá
29,7x60; PROTEUS36WE
5
29,59 €/m2

18,49 €/m2

E<0.5% GLA

cm
2 7x
29,
7x6
7x6
x 0

SIKO exclusive

R9

mm
9,5

m2
1,44

ks
8

kg
32,
32,50

lap
ap
ppat
pato
p

Urbanik

Novinka

stavebná chémia

dlažba

3

Ukážka možného zloženia

doplnky

batérie, sprchy

4

od 20,49 €/m2

rec.
5

E<0.5% GLA

cm
60 60
60x

mm
8,5

m2
1,4
44

kg
28,74
2

mat

Newslate

SIKO exclusive

R11 A

ks
4

Vďaka digitálnej tlači vytvorí rôzny vzor jednotlivých kusov
na ploche unikátnu kresbu. Každý kus je originál. Séria sa vyznačuje
dômyselným výrazným kolísaním odtieňov.

sedadlá, sifóny

dlažba sand
60x60; URBSA60
5
18,49 €/m2

radiátory

5

5

dlažba hnedá
30x30; NEWSLATE0134
5
22,49 €/m2
5

dlažba hnedá rec.
15x15; NEWSLATE1986
5
33,49 €/m2
vane

dlažba hnedá
45x45; NEWSLATE0393
5
25,99 €/m2

5

dlažba hnedá
30x60,4; NEWSLATE0760
20,49 €/m2 5

sprchové kúty

Ku všetkým farbám série
ponúkame aj sokle v rozmere 8 ×
30cm a schodovky v rozmere 30
× 30cm.

mozaika hnedá
30x30; NEWSLATE1990
5
6,99 €/ks

cm
30x60,
0,4
30x30
45x45
45x
45
115x
5 15

30×60,4: 40,2% - 30×30: 39,9% - 15×15: 19,9%

mm
9,2

9,2
9,
9,2
9,2

m2
1,27
1
1,42
1

ks
7

11
7
44

kg
22,86
22
86
18,00
0
25,
5,56
56
18,00
00

mat
ma
mat
mat
mat

30×60,4: 40,2% - 30×30: 39,9% - 15×15: 19,9%

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Odporúčaná montáž:

E<0.5% GLA

od 14,90 €/set

R10 A, R10 B (DAK12..., DAK1D..., DDM06..., DDP34....)

V ponuke aj sokle 9,5 × 59,8 cm, schodovky a schodové
tvarovky. Vo formáte 29,8 × 59,8 cm a základných 6 farbách
(okrem iného modrej, oranžovej a červenej) je dlažba
dostupná aj s hrúbkou 15 mm. V rovnakých farbách dostupná
aj s lapovaným povrchom (rozmery 29,8 × 59,8 a 59,8 ×
59,8 cm, s triedou protišmykovosti R9). Najnovšie aj sokle so
žliabkom a rohy.

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Rock

5
5
5

5
5

stavebná chémia

5

dlažba žltá, červená, modrá
59,8x59,8; DAK63644.1, 645.1, 646.1
33,00 €/m2 6

batérie, sprchy

dlažba žltá, červená, modrá
29,8x59,8; DAKSE644.1, 645.1, 646.1
25,00 €/m2 6

5

5
5

5
5

doplnky

5

dlažba biela, slonová kosť, hnedá
29,8x59,8; DAKSE632.1, 633.1, 637.1
20,50 €/m2 6
sedadlá, sifóny

5
5
5

dlažba biela, slonová kosť, hnedá
59,8x59,8; DAK63632.1, 633.1, 637.1
25,00 €/m2 6
5

radiátory

5
5

dlažba svetlo šedá, tmavo šedá, čierna
29,8x59,8; DAKSE634.1, 636.1, 635.1
20,50 €/m2 6
5
5
5
5

vane

5

sprchové kúty

5

dekor biela, slonová kosť, hnedá, svetlo šedá, tmavo šedá, čierna
29,8x59,8; DDVSE632.1, 633.1, 637.1, 634.1, 636.1, 635.1
6
18,50 €/ks

dlažba svetlo šedá, tmavo šedá, čierna
59,8x59,8; DAK63634.1, 636.1, 635.1
25,00 €/m2 6

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Mozaika je dostupná vo všetkých farebných variantoch
5

cm
mm
59,8x5
59,8 10
29,8x59,8 10

176

m2
1,08
1,08

ks
3

6

kg
24,90
23,20

mat
mat

dlažba čierna
30x30; DAK12635.1
36,00 €/m2 6

5

mozaika čierna
30x30; DDM06635.1
14,90 €/set 6

5

mozaika čierna
30x30; DDP34635.1
14,90 €/set 6

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

Random

R9 A (DAK...), R10 A (DDM06...)

Pred montážou odporúčame jednotlivé dlaždičky vybrať z niekoľkých kartónov a výslednú plochu komponovať podľa
inšpirujúcej fotodokumentácie na stránkach www.siko.sk. Žiaduca je kombinácia všetkých vzorov dlaždičiek spolu s ich rôznym
pootočením o 90 ° alebo 180 ° na dosiahnutie optimálneho vyváženého vzhľadu obkladanej plochy.
5

5

5

dlažba

5

kúpeľne, mozaiky

od 14,90 €/set

dlažba tmavo šedá
19,8x19,8; DAK26679.1
29,00 €/m2 6

dlažba svetlo béžová
19,8x19,8; DAK26676.1
29,00 €/m2 6

dlažba hnedá
19,8x19,8; DAK26677.1
29,00 €/m2 6

5

stavebná chémia

dlažba svetlo šedá
19,8x19,8; DAK26678.1
29,00 €/m2 6

5

5

5

dlažba svetlo šedá
59,8x59,8; DAK63678.1
29,00 €/m2 6

dlažba tmavo šedá
59,8x59,8; DAK63679.1
29,00 €/m2 6

dlažba svetlo béžová
59,8x59,8; DAK63676.1
29,00 €/m2 6
5

mozaika svetlo šedá
30x30; DDM06678.1
14,90 €/set 6

mozaika tmavo šedá
30x30; DDM06679.1
14,90 €/set 6

dlažba hnedá
59,8x59,8; DAK63677.1
29,00 €/m2 6

5

5

sedadlá, sifóny

5

doplnky

batérie, sprchy

Ukážka možného zloženia

E<0.5% GLA

cm
mm
19,8x19,8 10
10
59,8x5
59,
8x59
8x5
9,8
8 10

mozaika hnedá
30x30; DDM06677.1
14,90 €/set 6

m2
0,92
0,92
1,0
08

ks
23
3

kg
21,20
21,20
24,90
24,90
24,

mat
mat

Grain

R10 A (DAK..., DDPSE...), R10 B (DDM06...)
5

5

radiátory

od 22,50 €/m2

mozaika svetlo béžová
30x30; DDM06676.1
14,90 €/set 6

5
5

5

5

5

dlažba biela, šedá, čierna
59,8x59,8; DAK63673.1, 674.1, 675.1
29,00 €/m2 6
5

5

5

mozaika čierna
30x30; DDM06675.1
14,90 €/set 6
mozaika šedá
30x30; DDM06674.1
14,90 €/set 6

dekor bielošedá
29,8x59,8; DDPSE673.1
6
12,50 €/ks

dekor bielošedá
29,8x59,8; DDPSE675.1
6
12,50 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

mozaika biela
30x30; DDM06673.1
6
14,90 €/set

Dostupné aj s lapovaným povrchom s trieedou protišmykovosti R9.

cm
mm
59,8x5
59,8x
59,8 10
29,8x5
29
29,
8x5
8
x5
59,8
9,8
9
,8
8 10

m2
1,0
08
1 8
1,0

ks
3

6

kg
24,90
2
0
2 20
23,

mat
m
mat

177

nábytok, osvetlenie

dlažba biela, šedá, čierna
29,8x59,8; DAKSE673.1, 674.1, 675.1
22,50 €/m2 6

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

5

od 22,50 €/m2

R10 A, R10 B (DDPSE...)

E<0.5% GLA

5

5

5

5

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Pietra

batérie, sprchy

dlažba svetlo béžová
59,8x59,8; DAR63628.1
29,00 €/m2 6

dlažba béžová
59,8x59,8; DAR63629.1
29,00 €/m2 6

dlažba svetlo šedá
59,8x59,8; DAR63630.1
29,00 €/m2 6

dlažba šedá
59,8x59,8; DAR63631.1
29,00 €/m2 6

5

5

doplnky

5

dlažba svetlo béžová
29,8x59,8; DARSE628.1
22,50 €/m2 6

5

dlažba béžová
29,8x59,8; DARSE629.1
22,50 €/m2 6

dlažba svetlo šedá
29,8x59,8; DARSE630.1
22,50 €/m2 6

dlažba šedá
29,8x59,8; DARSE631.1
22,50 €/m2 6

sedadlá, sifóny

5

5

radiátory

5

5

schodovka svetlo béžová schodovka béžová
29,8x59,8; DCPSE628.1 29,8x59,8; DCPSE629.1
6
6
14,90 €/ks
14,90 €/ks

schodovka svetlo šedá
29,8x59,8; DCPSE630.1
6
14,90 €/ks

schodovka šedá
29,8x59,8; DCPSE631.1
6
14,90 €/ks

5

5
5

sprchové kúty

vane

5

cm
mm
29,
9 8x5
8 9,8
8 10
59,8x5
59
8x5
x59,8
x5
8 10

m2
1,08
1,08

ks
6

3

kg
23,20
0
24,90
90

dekor svetlo béžová
29,8x51; DDPSE628.1
20,50 €/set 6

reliéfne
reliéf
éfne
éf

Pietra di Luserna

Novinka

dekor béžová
29,8x51; DDPSE629.1
20,50 €/set 6

dekor svetlo šedá
29,8x51; DDPSE630.1
20,50 €/set 6

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

R11

dekor šedá
29,8x51; DDPSE631.1
20,50 €/set 6

od 14,99 €/m2

4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4
4

4

cm
15,5x62
15,5x6
2
115
5,5x
5x6
5
62

178

mm
8,5

8,5

m2
1,06
1,06

ks
11

11

kg
18,,00
18,00

mat
mat

dlažba natural
31x62; PILU36NA
5
14,99 €/m2

dlažba anthracite
31x62; PILU36AN
5
14,99 €/m2

dlažba natural
15,5x62; PILU156NA
5
16,69 €/m2

dlažba anthracite
15,5x62; PILU156AN
5
16,69 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

mimo DAA3B...

E<0.5% GLA

Unistone

R9, R10 A (relief, DAR26...), R10 B (DDM0...)

Všetky dlažby sú dostupné aj ako reliéfne protišmykové v triede R10. Dlažby sú dostupné aj vo formátoch
10 × 10, 15 × 15 a 20 × 20 v modulárnom rozmere. K dispozícii sú aj schodovky, sokle, sokle so žliabkom
a rohy.

kúpeľne, mozaiky

od 22,50 €/m2

5
5
5

dlažba biela
59,8x59,8; DAK63609.1
29,00 €/m2 6

dlažba béžová
59,8x59,8; DAK63610.1
29,00 €/m2 6

batérie, sprchy

stavebná chémia

5

dlažba

5

dlažba šedá, šedohnedá, čierna
59,8x59,8; DAK63611.1, 612.1, 613.1
29,00 €/m2 6
5

5

5

5

doplnky

5

5

sedadlá, sifóny

mozaika biela
30x30; DDM06609.1
14,90 €/set 6
5

55

5

5

mozaika béžová
30x30; DDM06610.1
14,90 €/set 6
5

vane

5

5

radiátory

dekor biela, béžová, šedá, šedohnedá, čierna
29,8x59,8; DDPSE609.1, 610.1, 611.1, 612.1, 613.1
6
12,50 €/set

mozaika šedá
30x30; DDM06611.1
14,90 €/set 6

5

5

5

5

mozaika šedohnedá
30x30; DDM06612.1
14,90 €/set 6

umývadlá, WC

5

5

dlažba biela, béžová, šedá, šedohnedá, čierna
33,3x33,3; DAA3B609.1, 610.1, 611.1, 612.1, 613.1
6
16,50 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

mozaika čierna
30x30; DDM06613.1
14,90 €/set 6

cm
mm
33,3x33,3
33,3x3
3,3 8
59,
9 8x5
8 9,8 10
29,
9 8x5
8x 9,8
8 10
0

m2
1,33
1,
1,,08
1,0
,08
8

ks
12

3
6

kg
23,60
24,90
23,20

mat
m
mat
mat

179

nábytok, osvetlenie

dlažba biela, béžová, šedá, šedohnedá, čierna
29,8x59,8; DAKSE609.1, 610.1, 611.1, 612.1, 613.1
22,50 €/m2 6

sprchové kúty

5

Novinka

SIKO exclusive

od 20,49 €/m2

R9

E<0.5% UGL

Mrazuvzdorná dlažba Atelier so zvýšenou triedou protišmykovosti R9 a maximálnym stupňom oteruvzornosti
PEI V je vhodná do interiéru aj do exteriéru. Moderné prevedenie cementu je zvýraznené veľkým počtom vzorov,
keď pomocou digitálnej tlače je prakticky každý kus originál. Dosiahne sa tak krásny a originálny efekt výslednej
plochy. Vďaka kombinácii formátov 60,4 x 60,4 cm a 30 x 30 cm možno s minimálnou škárou 4 mm pokladať dlažbu
modulárne. Súčasťou série Atelier je aj moderný vzor patchworku, ktorý je dostupný vo formáte 30 x 30 cm.
5

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Atelier S

Ukážka 8 druhov vzoru, ktoré sú
v škatuli balené náhodne:

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

5

dlažba grigio
30x30; ATELIER8728
5
20,49 €/m2
5

cm
mm
30x30
9
60 4x6
60,
60,4
0
9

m2
1

ks
11

1,46

4

kg
17,50
25,55

Dafne

dekor grigio
30x30; ATELIER8731
5
7,49 €/ks

dlažba grigio
60,4x60,4; ATELIER8577
5
22,49 €/m2

mat
mat

SIKO exclusive
Odporúčanie/rada

od 31,49 €/m2

R9

E<0.5% UGL

Informácie o špeciﬁckých vlastnostiach LEŠTENEJ dlažby nájdete na www.siko.sk a u
predajcov.
5

sedadlá, sifóny

5

radiátory

dlažba svetlo béžová leštená
29,7x60; DAFNE36CR
5
31,49 €/m2

dlažba hnedá leštená
29,7x60; DAFNE36BR
31,49 €/m2
5
5

sprchové kúty

vane

5

dlažba svetlo béžová leštená
60x60; DAFNE60CR
5
33,29 €/m2

dlažba hnedá leštená
60x60; DAFNE60BR
5
33,29 €/m2
5
5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

cm
29 7x60
29,7x6
0
60x60
60x
60

180

mm
10
0

10

m2
1,44
1 44
1,44

ks
8

4

kg
32,50
32,50
32,

le
eštená
le
ešten
ná

dlažba biela leštená
29,7x60; DAFNE36WH
5
31,49 €/m2

dlažba šedá leštená
29,7x60; DAFNE36GR
5
31,49 €/m2

dlažba čierna leštená
29,7x60; DAFNE36BK
5
31,49 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

Odporúčanie/rada

SIKO exclusive

E<0.5% UGL

Desert

Novinka

Informácie o špeciﬁckých vlastnostiach LEŠTENEJ dlažby nájdete na www.siko.sk a u
predajcov.
5

5

dlažba biela leštená
60x60; DESERT60WH
5
27,69 €/m2

dlažba béžová leštená
60x60; DESERT60CR
5
27,69 €/m2

od 27,69 €/m2
Odporúčanie/rada

dlažba šedá leštená
60x60; DESERT60GR
5
29,59 €/m2

cm
60x60

mm
10

m2
1,44
1,44

kg
30,25

leššten
tená
á

Polistone

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

ks
4

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

kúpeľne, mozaiky

od 27,69 €/m2

Informácie o špeciﬁckých vlastnostiach LEŠTENEJ dlažby nájdete na www.siko.sk a u
predajcov.
doplnky

5

5

sedadlá, sifóny

5

5
5

dlažba biela, šedá leštená
60x60; POLISTONE60WH, GR
5
27,69 €/m2

29,59 €/m2

dlažba čierna leštená
60x60; POLISTONE60BK
5
29,59 €/m2

dlažba biela, šedá leštená
29,8x60; POLISTONE36WH, GR
5
27,69 €/m2

dlažba čierna leštená
29,8x60; POLISTONE36BK
5
29,59 €/m2

cm
29,8x60
29,8x6
0
60x60
60x
60

mm
10

10

m2
1,4
44
1,44
1,4
4

ks
8

4

leštená
leštená

Merope

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

kg
31,00
31,00

vane

radiátory

5

Odporúčanie/rada
sprchové kúty

5

Dlažba Merope sa vyrába s tzv. NANO povrchom, čo je špeciálny
leštený povrch, ktorý zabraňuje usadzovaniu nečistôt na dlažbe
a zároveň veľmi uľahčuje jej čistenie. Veľmi zaujímavo vyzerá
aj kombinácia Merope s dlažbou imitujúcou drevo − Logwood,
Forest, Chakra, Country, Timber Natural...
Informácie o špeciﬁckých vlastnostiach LEŠTENEJ dlažby nájdete
na www.siko.sk a u predajcov.

dlažba biela leštená
29,7x60; MEROPE36WH
5
29,59 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
29,7x6
7x 0
60xx60

mm
9,5
5

9,5
9,

m2
1,44
1,44
1,44
1,4
4

ks
8

4

kg
32,50
32,50

le
leš
eššten
ená
en
lešte
ten
ená
en
á

181

nábytok, osvetlenie

dlažba biela leštená
60x60; MEROPE60WH
5
29,59 €/m2

umývadlá, WC

5

E<0.5% GLA

R9 A

25,00 €/m2

5

5

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Fashion

dlažba biela
29,8x59,8; DAKSE622.1
25,00 €/m2 6

dekor biela
29,8x59,8; DDFSE622.1
6
8,50 €/ks

stavebná chémia

5

batérie, sprchy

dlažba šedá
29,8x59,8; DAKSE623.1
25,00 €/m2 6

dekor šedá
29,8x59,8; DDFSE623.1
6
8,50 €/ks
4

doplnky
sedadlá, sifóny

5

cm
mm
2 8x59,8 10
29,

m2
1,0
08

ks
6

Oxford

kg
23
23,
3 20
0

4

dlažba čierna
29,8x59,8; DAKSE624.1
25,00 €/m2 6

dekor čierna
29,8x59,8; DDFSE624.1
6
8,50 €/ks

listela červená
2x59,8; DDRSN971.1
6
20,50 €/ks

listela oranžová
2x59,8; DDRSN970.1
6
20,50 €/ks

mat
a

SIKO exclusive

Novinka

E<0.5% GLA

R9

18,49 €/m2

radiátory

4

Odporúčanie/rada

cm
60x60
60

mm
8,5

2

m
1,44
1,44

ks
4

kg
28,74

Dblizzard

nábytok, osvetlenie

lepidlo CM16
25 kg, CM1625
16,56 €/ks 6

dlažba dust
60x60; OXFDU60
5
18,49 €/m2

mat

Viac info na str. 237 − 241

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

R10

4

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

K tejto sérii odporúčame:

cm
30x60

182

mm
10,2

m2
1,0
1,08

ks
6

kg
25,50
25,50

mat

dlažba šedá
30x60; GT632400R
20,49 €/m2 5

20,49 €/m2
4

dlažba tmavo šedá
30x60; GT632401R
20,49 €/m2 5

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

0,5%<E≤3% GLA

Pure In

Novinka

Ide o glazovanú interiérovú dlažbu. Vďaka nanesenej glazúre je sýtosť bielej a čiernej farby na dlažbe výraznejšia
ako pri neglazovaných materiáloch. Dlažba je vhodná len do interiéru a priestorov s menšou záťažou.
3

dlažba white
60,7x60,7; PURE60WH
5
29,99 €/m2

dlažba black
60,7x60,7; PURE60BK
5
29,99 €/m2

od 29,99 €/m2

cm
mm
60,,7x6
7x60,77 10
1

SIKO exclusive

E<0.5% UGL

m2
1,111

ks
3

kg
24,
2
4 00

lesk
k

Pure Tech

Novinka

Ide o neglazovanú leštenú dlažbu. Dlažba nemá žiadnu glazúru, sýtosť bielej a čiernej farby je tak obmedzená.
Naopak, výhodou oproti glazovanej dlažbe je, že ide o mrazuvzdornú spekanú (gresovú) dlažbu a možno ju
použiť aj do záťažových priestorov (autosalóny, haly, hotelové haly a pod.).
Informácie o špeciﬁckých vlastnostiach LEŠTENEJ dlažby nájdete na www.siko.sk a u predajcov.
5

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

4

kúpeľne, mozaiky

29,99 €/m2

sedadlá, sifóny

doplnky

5

27,69 €/m2

cm
60xx60

dlažba čierna
60x60; PURETECH60BK
5
33,49 €/m2
E<0.5% UGL

m2
1,44

ks
4

kg
32,50

leštená

Polar black

SIKO exclusive

R9

5

mm
10

radiátory

dlažba biela
60x60; PURETECH60WH
5
29,99 €/m2

vane

5

5

dlažba biela
59,7x59,7; POLARBL60WH
5
27,69 €/m2

dlažba čierna
59,7x59,7; POLARBL60BK
5
27,69 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
29 7x59,7
29,7
9,7 10
59,
9 7x5
x5
59,7 10

m2
1,08
1,0
8
1,0
08

ks
6

3

kg
25,00
00
25,00
25,
0
00

mat
matt

183

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

sprchové kúty

dlažba čierna
29,7x59,7; POLARBL36BK
5
27,69 €/m2

dlažba biela
29,7x59,7; POLARBL36WH
5
27,69 €/m2

kúpeľne, mozaiky

Stones

od 29,00 €/m2

R10 A, R10 B (DAR..., DDPSE..., DDM06...)

E<0.5% GLA

5

5

5
5

5

5
5

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

dekor svetlo šedá
29,8x59,8; DDPSE666.1
20,50 €/set 6
dekor béžová
29,8x59,8; DDPSE668.1
6
20,50 €/set
dlažba svetlo šedá , šedá, béžová, dlažba svetlo šedá , svetlo šedá,béžová,
hnedá
hnedá
59,8x59,8;DAK63666.1,667.1,668.1,669.1 59,8x59,8; DAR63666.1, 667.1, 668.1, 669.1
29,00 €/m2 6
33,00 €/m2 6

5

Ku všetkým farbám série ponúkame aj
sokle, schodovky a špeciálne schodovky
použiteľné napr. k bazénom. Dostupné
aj s lapovaným povrchom. Pre použitie k
bazénom dostupné vo formáte 30 x 60,
povrch DAG…

cm
mm
29,
9,8x5
8 9,8
8x5
9 8 10
10
59,8x59,8
8 10

m2
1 08
1,08
1,0
1,08
1,0
8

ks
6

3

kg
23,20
2
3,20
0
24,
4 90
0

rreliéfne
ne
e
matt
ma

Buxy, Golf Pro

5

5

dekor šedá
29,8x59,8; DDPSE667.1
20,50 €/set 6
dekor hnedá
29,8x59,8; DDPSE669.1
6
20,50 €/set
5

5

5
5

5

dlažba svetlo šedá ,
dlažba svetlo šedá , šedá, béžová, hnedá mozaika svetlo šedá , šedá
29,8x59,8; DAKSE666.1, 667.1, 668.1, 669.1 29,8x59,8; DARSE666.1, 667.1, 668.1, 669.1 30x30; DDM06666.1, 667.1
14,90 €/set 6
22,50 €/m2 6
27,00 €/m2 6

SIKO exclusive

mozaika béžová, hnedá
30x30; DDM06668.1, 669.1
14,90 €/set 6

14,99 €/m2

E<0.5% GLA
4

4

vane

radiátory

Výhodná ponuka

cm
60x60

mm
10

m2
1,44

ks
4

kg
32,78
32,78

dlažba cream
60x60; BUX5560
3
14,99 €/m2

mat

Oyster

dlažba šedá
60x60; GOL4760
3
14,99 €/m2

SIKO exclusive

sprchové kúty

E<0.5% GLA

R11

4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

18,49 €/m2

cm
60x60
60x60
60

184

mm
10

m2
1,08

ks
3

kg
24,30
3

mat

dlažba gris
60x60; OYST60GR
18,49 €/m2

dlažba marﬁl
60x60; OYST60MA
18,49 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

Travertino

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

m2
1,08
1,08

ks
6

m
mat

Classico

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

kg
23,55
23,55
5

doplnky

4

4

cm
30x60
60
0
60x6
60
60

dlažba beige
30x60; CLS0230
5
16,69 €/m2

dlažba slonová kosť
29,8x29,8; DAR35030.1
6
14,90 €/m2

dlažba béžová
29,8x29,8; DAR35035.1
6
14,90 €/m2

5

dlažba okrová
29,8x29,8; DAR35034.1
6
14,90 €/m2

5

dlažba slonová kosť
30,3x60,2; DARSA030.1
6
18,50 €/m2

5

dlažba hnedá
29,8x29,8; DAR35037.1
6
14,90 €/m2
5

dlažba okrová
30,3x60,2; DARSA034.1
6
18,50 €/m2
5

dlažba béžová
30,3x60,2; DARSA035.1
6
18,50 €/m2

mat
ma
mat

Travertin

R10 A

5

4

kg
23,55
5
32,78

radiátory

5

ks
6

vane

E<0.5% GLA

10

m2
1,08
1,44

5

dlažba hnedá
30,3x60,2; DARSA037.1
6
18,50 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

od 14,90 €/m2

mm
10

sprchové kúty

dlažba beige
60x60; CLS0260
5
18,49 €/m2

batérie, sprchy

mm
10

cm
mm
30,3x60,2
30,3x6
0,2 10
29,8x2
29,
8x29,8
9,8 8

m2
1,08
1,08
1,18
1,1

ks
6

13
3

kg
24,00
24
21,00
00

reliéfne
reliéf
e
reliéf
rel
iéfne
ne

185

nábytok, osvetlenie

od 16,69 €/m2

cm
30x
0xx60
0x60

sedadlá, sifóny

dlažba noce
59,6x119,4; GMBR663
44,39 €/m2 3

stavebná chémia

dlažba

5

kúpeľne, mozaiky

44,39 €/m2

kúpeľne, mozaiky

Piedra

c

SIKO exclusive

Novinka

12,99 €/m2

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

3

3

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

3

dlažba marron
45x45; PIEDRAMR
5
12,99 €/m2

dlažba beige
45x45; PIEDRABE
5
12,99 €/m2
cm
45x45
45
5

mm
9
9,1

m2
1,42
1,42

ks
7

kg
28,05
28

dlažba marengo
45x45; PIEDRAMG
5
12,99 €/m2

lesk
les
k

Cirene

c

SIKO exclusive

36,99 €/m2

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

doplnky

Na objednávku možno dodať aj obklady s rozmerom 25 x 75 cm.
Viac informácií na www.siko.sk

sedadlá, sifóny

3

radiátory

dlažba beige
50x100; CIRENE50BE
36,99 €/m2 5

sprchové kúty

vane

3

dlažba azul
50x100; CIRENE50AZ
36,99 €/m2 5

K tejto sérii odporúčame:

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Odporúčanie/rada

systém na niveláciu obkladov a dlažby

cm
50xx100
0

186

mm
10

2

m
1,5

ks
3

kg
34,20
34
20

přítlačný adaptér
levelling systém (100ks)
LSADAPT15, 14,79 €/ks
lesk

6

podstavec
levelling systém (100ks)
LSPODST15, 14,79 €/ks

6

kleště levelling systém
LSKLESTE, 18,69 €/ks
Viac na str. 243

6

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

0,5%<E<3,0%

Marmoles Brillo

Novinka

2

stavebná chémia

dlažba

Séria interiérovej dlažby Marmoles Brillo
je vďaka modernej technológii digitálnej
tlače vernou kópiou prírodného mramoru. Môžete si tak dožičiť veľmi luxusný
štýl obývacej izby, chodby či kúpeľne za
prijateľnú cenu. Všetko zdôrazňuje rektiﬁkovaný formát 59 x 59 cm a lesklý povrch.

kúpeľne, mozaiky

25,99 €/m2

dlažba perla
59x59; GSD7850R
5
25,99 €/m2
4

dlažba biela
59x59; GSD7997R
5
25,99 €/m2

dlažba šedá
59x59; GSD7846R
5
25,99 €/m2

18,49 €/m2

cm
59xx59

mm
9

m2
1,4

ks
4

lesk

Marﬁl

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

kg
28,71

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

4

vane

radiátory

4

14,79 €/m2

c

cm
45x45

3

mm
8

m2
1,42

ks
7

lesk
les
k

Foster

SIKO exclusive

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

kg
24,91
24

4

dlažba graﬁto
45x45; FOSTER45GF
3
14,79 €/m2

dlažba gris
45x45; FOSTER45GR
3
14,79 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
45x45

mm
8,8
8,8

m2
1,42
1,42

ks
7

kg
26 30
26,30

lessk

187

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

sprchové kúty

dlažba cream
45x45; GSD6581
18,49 €/m2

Novinka

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

R10

od 29,69 €/m2

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Brick Europe

Série Brick America a Brick Europe sa vyrábajú najmodernejšími technológiami a v rámci každej farby ponúkajú široké
spektrum vzorov jednotlivých kusov dlažby. Vytvoria tak presnú reprodukciu odtieňov tehál, čím vdýchnu život novej
generácii materiálu, ktorá nie je zameraná na púhu reprodukciu priemyselného muriva, ale na rôzne spôsoby použitia.
Série Brick America a Brick Europe možno použiť aj ako fasádne pásiky na dom, dlažbu v exteriéri i interiéri, na obloženie
kozuba a v duchu moderných trendov aj ako obklad v obývacej izbe či v kúpeľni. Je to mrazuvzdorná dlažba s vysokým
stupňom oteruvzodornosti. Dlažba je glazovaná, takže možno ju škárovať klasickým spôsobom bez akýchkoľvek problémov. Súčasťou sérií sú špeciálne prvky, napríklad rohy na obloženie stĺpov a vonkajších rohov.

5

radiátory

pre dlažbu grey

pre ostatné farby dlažby

Pre formáty 6 x 25 cm a 10 x 20 cm odporúčame škáru 10 mm a spotreba škárovacej hmoty pre formát 6 x 25 cm – cca
3,3 kg/m2 a pre formát 10 x 20 cm – cca 2,5 kg/m2
5
5

dlažba sunset
6x25; BRICKEU6SNS
5
36,99 €/m2

dlažba multicolor
6x25; BRICKEU6MC
5
36,99 €/m2

5

5

dlažba grey
6x25; BRICKEU6GR
5
36,99 €/m2

5

5

dlažba sunset roh
6x4x17; RBRICKEU6SNSM
5
9,49 €/ks

dlažba multicolor roh
6x4x17; RBRICKEU6MCM
5
9,49 €/ks

dlažba grey roh
6x4x17; RBRICKEU6GRM
5
9,49 €/ks

škárovacia hmota
škárovacia hmota
manhattan
stredne šedá
5 kg, MAPU110
5 kg, MAPU112
6
17,76 €/ks
17,76 €/ks
6
Viac info na str. 237 − 241

dlažba sunset
13x25; BRICKEU13SNS
5
33,49 €/m2

5

5

dlažba multicolor
13x25; BRICKEU13MC
5
33,49 €/m2

dlažba sunset
30,5x60,5; BRICKEU36SNS
5
29,69 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Odporúčanie/rada

množstvo m2/škatuľa pri formáte 6 x 25 cm zahŕňa škáru 1 cm
cm
mm
30,5x
30,5x6
5x6
x 0,5 9,5
9
13x25
13x
25
5
10
0
6x25
6x2
5
10

188

m2
1
1,1

ks
6

0,52
0
0,5
0
0,58
58

16
32

kg
22,00
22
0
10,,00
9,8
9
9,80
80

mat
m
mat
mat

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

R10 C

Novinka

Brick America

Odporúčanie/rada

K tejto sérii
odporúčame:

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

E<0.5% GLA

kúpeľne, mozaiky

od 36,99 €/m2

4

Viac info na
str. 237 − 241

4

sedadlá, sifóny

4

KŘÍŽKY 10 mm (balenie 30 ks)
6
K10, 0,69 €/bal
4

4

dlažba street
10x20; BRICKAM12ST
5
36,99 €/m2

4

dlažba street hexagon
24x27,7; BRICKAMHEXST
5
44,49 €/m2

dlažba street
40x40; BRICKAM44ST
5
36,99 €/m2
dlažba street
20x20; BRICKAM22ST
5
36,99 €/m2

dlažba street
20x40; BRICKAM24ST
5
36,99 €/m2

dlažba street roh
10x6,5x13,5; RBRICKAM16ST
5
9,49 €/ks
radiátory

škárovacia hmota
stredne šedá
5 kg, MAPU112
6
17,76 €/ks

4
4
4

4

4

vane

4

dlažba old
20x20; BRICKAM22OL
5
36,99 €/m2

dlažba old
20x40; BRICKAM24OL
5
36,99 €/m2

dlažba old
40x40; BRICKAM44OL
5
36,99 €/m2

dlažba old hexagon
24x27,7; BRICKAMHEXOL
5
44,49 €/m2

dlažba old roh
10x6,5x13,5; RBRICKAM16OL
5
9,49 €/ks

viac informácií na www.siko.sk

mm
m2
10,5 0,68
10,5 0,96
10,5 0,96
10,5 1,12
10,5 0,97

ks
34
24
12
7
20

kg
15,
5,20
20
21,
1 50
21,50
50
24,4
24,
40
20,50

mat
mat
ma
mat
mat
mat
att

189

nábytok, osvetlenie

cm
10x20
20x20
20x40
40x40
24x27,7

umývadlá, WC

sprchové kúty

dlažba old
10x20; BRICKAM12OL
5
36,99 €/m2

od 8,99 €/ks

R9

E<0.5% GLA

Predstavujeme vám mrazuvzdornú, spekanú (gresovú), glazovanú dlažbu Monterrey. Dlažba je
dostupná celkovo v 6 farbách. Po jej vyškárovaní získate dokonalý efekt rustikálnej dlažby. Balenie vždy
obsahuje tri odtiene, ktoré po montáži vytvoria neopakovateľný mix. Dlažba Monterrey sa hodí nielen
do interiéru, ale aj do exteriéru. Výhodou je aj jej ľahké čistenie a vysoký stupeň oteruvzdornosti (PEI IV).
K dlažbe ponúkame aj ozdoby a sokle v rovnakom farebnom prevedení. Novinkou sú farby Azzuro, Nero
a Bianco, s ktorými dotvoríte štýlovú atmosféru kuchyne alebo celého interiéru.

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Monterrey

stavebná chémia

4

4

dlažba arancio
30x30; MOY444
5
22,19 €/m2

4

dlažba bruciato
30x30; MOY555
5
22,19 €/m2

dlažba muschio
30x30; MOY777
5
22,19 €/m2
4

batérie, sprchy

4

dlažba arancio
15x30; MOYA41
28,59 €/m2 5

doplnky

4

dlažba arancio
15x15; MOYC40
5
29,59 €/m2

dlažba bruciato
15x15; MOYC50
5
29,59 €/m2

dlažba muschio
15x15; MOYC70
5
29,59 €/m2

sokel arancio
8x30; MOYYUCB40K
5
3,69 €/ks

sokel bruciato
8x30; MOYYUCB50K
5
3,69 €/ks

sokel verde
8x30; MOYBB70K
5
3,69 €/ks

dlažba bruciato
15x30; MOYA51
28,59 €/m2 5

sedadlá, sifóny

4

4

4

4

4

radiátory

dlažba muschio
15x30; MOYA71
28,59 €/m2 5

dekor arancio
15x15; MOYC42K
5
8,99 €/ks

4

dekor bruciato
15x15; MOYC52K
5
8,99 €/ks

dekor muschio (4ks)
15x15; MOYC72K
5
8,99 €/ks

sprchové kúty

vane

Farby azzurro a nero dostupné vo všetkých formátoch, dlažba bianco len vo formáte 15 x
15 cm. Viac informácií na www.siko.sk

azzuro

nero

bianco

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Odporúčaná montáž:

cm
30 30
3
30x
15x30
15x30
15
15x
15x15
15x
15

190

mm
m2
9 1,2
276

9
9

0,768
0
768
8
0,768
0,7
68

ks
14

17
34

kg
19,00
14,75
14,
75
5
14,90
14,
90

mat
mat
ma
mat
at

Formát 30x30 15x30 15x15
% m2 57,14% 28,57% 14,29%

Formát
% m2

30x30
80%

15x15
20%

Formát
% m2

30x30
66,67%

15x30
33,33%

Formát 30x30
% m2
64%

15x30
32%

15x15
4%

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

SIKO exclusive

R10

4

Yucatan

Novinka

kúpeľne, mozaiky

33,49 €/m2

4

dlažba

4

44x44

22x44

22x22

cm
mod
od
dula
ular

E<0.5% GLA

m2
0,87

ks
6

4

4

matt

Cumbria

SIKO exclusive

R9

kg
20
20,
0 711

4

doplnky

33,49 €/m2

mm
11,
15

44x66

22x44

4

4

22x22

radiátory

4

44x44

sedadlá, sifóny

4

dlažba multi
44x66, 44x44, 22x22, 22x44; MCUMBRIAMU
3
33,49 €/m2

batérie, sprchy

44x66

dlažba cotto
44x66, 44x44, 22x22, 22x44; MYUCATANCO
3
33,49 €/m2

stavebná chémia

4

vane

4

44x44

Dostupné aj v samostatných formátoch 44 × 66 od 29,59 €/m2

Náš tip

22x44

22x22
cm
modula
ar

mm
11

m2
0,87

ks
6

kg
20,711
20,71

mat

sprchové kúty

44x66

Výhodou modulárnej dlažby Yucatan a Cumbria je, že všetky formáty sú v jednej škatuli. Netreba tak zložito počítať, koľko ktorého
formátu na plochu potrebujete.

umývadlá, WC

Odporúčaná montáž:
Balenie obsahuje: 6 ks
všetky formáty v jednom balenie

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

dlažba white
44x66, 44x44, 22x22, 22x44; MCUMBRIAWH
3
33,49 €/m2

E<0.5% GLA

od 20,50 €/m2

R9, R9 A (DDP44...)

5

4

4

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Siena

dlažba svetlo béžová
44,5x44,5; DAR44663.1
20,50 €/m2 6

dlažba hnedá
44,5x44,5; DAR44664.1
20,50 €/m2 6

dlažba tehlová
44,5x44,5; DAR44665.1
20,50 €/m2 6

batérie, sprchy

5

doplnky

dlažba svetlo béžová
22,1x44,5; DARPP663.1
25,00 €/m2 6

4

dlažba hnedá
22,1x44,5; DARPP664.1
25,00 €/m2 6

4

dlažba tehlová
22,1x44,5; DARPP665.1
25,00 €/m2 6

5

4

4

dlažba svetlo béžová
22,1x22,1; DAR2W663.1
25,00 €/m2 6

dlažba hnedá
22,1x22,1; DAR2W664.1
25,00 €/m2 6

dlažba tehlová
22,1x22,1; DAR2W665.1
25,00 €/m2 6

5

4

radiátory

sedadlá, sifóny

4

cm
mm
22,
22
2,1x4
1x44
1x4
44,5
4,5 10
0
22,
22,1x2
2,1x22,1
1x2
22,1
2,1 10
0
44
4,5
4,5x4
5x4
44,5
4,
10
0

m2
1,11
1,11
1,2
22
1,21
1,2

ks
111

2
24
6

kg
22
22,
2,9
90
90
25,20
25,
5,20
2
25
5,00

mat
mat
m
mat
ma

dekor svetlo béžová
44,5x44,5; DDP44663.1
14,90 €/set 6

Antik

dekor hnedá
44,5x44,5; DDP44664.1
14,90 €/set 6

dekor tehlová
44,5x44,5; DDP44665.1
14,90 €/set 6
E<0.5% GLA

sprchové kúty

vane

5

dlažba ružová
29,8x29,8; DAR35090.1
6
10,50 €/m2

dlažba tehlová
29,8x29,8; DAR35094.1
6
10,50 €/m2
5

10,50 €/m2
5

dlažba hnedá
29,8x29,8; DAR35095.1
6
10,50 €/m2
5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

5

R9

schodovka ružová *
29,8x29,8; DCP35090.1
6
4,50 €/ks
cm
mm
29, x29,8
29,8x2
9,8 8

192

m2
1,118

ks
13

kg
21,00

mat

*dostupnosť od mája 2016
** do vypredania zásob

schodovka tehlová **
29,8x29,8; DCA35094.1
6
49,50 €/m2
schodovka tehlová *
29,8x29,8; DCP35094.1
6
4,50 €/ks

schodovka hnedá **
29,8x29,8; DCA35095.1
6
49,50 €/m2
schodovka hnedá *
29,8x29,8; DCP35095.1
6
4,50 €/ks

maloobchodné ceny s DPH

5

dlažba červenohnedá
14,8x29,8; FINEZA47434
6
27,00 €/m2

4

dlažba svetlo béžová
29,8x29,8; FINEZA45362
6
18,50 €/m2

4

dlažba šedá
29,8x29,8; FINEZA45379
6
18,50 €/m2

5

dekor šedá
21x37; FINEZA46628
6
16,50 €/set

16,59 €/m2

E<0.5% GLA

4

mozaika červenohnedá
30x30; FINEZA46512
6
14,90 €/set

4

dekor svetlo béžová
21x37; FINEZA46611
6
16,50 €/set

dlažba hnedá
29,8x29,8; FINEZA45393
6
18,50 €/m2

4

mozaika šedá
30x30; FINEZA46505
6
14,90 €/set

5

kúpeľne, mozaiky

4

dlažba červenohnedá
29,8x29,8; FINEZA45386
6
18,50 €/m2

4

mozaika svetlo béžová
30x30; FINEZA46499
6
14,90 €/set

dlažba hnedá
14,8x29,8; FINEZA47441
6
27,00 €/m2

dlažba

dlažba šedá
14,8x29,8; FINEZA47427
6
27,00 €/m2

stavebná chémia

dlažba svetlo béžová
14,8x29,8; FINEZA47410
6
27,00 €/m2

4

4

batérie, sprchy

4

Via

Novinka

mozaika hnedá
30x30; FINEZA46529
6
14,90 €/set

4

doplnky

5

R9 A, R10 B (mozaika)

4

dekor červenohnedá
21x37; FINEZA46635
6
16,50 €/set

dekor hnedá
21x37; FINEZA46642
6
16,50 €/set

cm
mm
29,8x29,8
8 8
14,8x29,8
8 8

m2
1,18
0,72

ks
13

16
16

4

dlažba crema
45,2x45,2; GEOLOGIA45CR
3
16,59 €/m2

cm
mm
45,
45
5 2x4
x45,2
5,2 9,5

dlažba rojo
45,2x45,2; GEOLOGIA45RO
3
16,59 €/m2

13,69 €/m2

m2
1,43
1,43

ks
7

kg
30,22

mat
att

Ordesa

SIKO exclusive

sprchové kúty

vane

4

m
mat
mat
at

Geologia

SIKO exclusive

R9

kg
21,00
21,
0
12,
2,,80

sedadlá, sifóny

E<0.5% GLA

radiátory

od 18,50 €/m2

dlažba cotto
33,3x33,3; ORDESACO
5
13,69 €/m2

listela cotto
15x33,3; CMONTE
5
6,29 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

4

roh cotto
15x15; TMONTE
5
4,39 €/ks

cm
mm
33,3x3
33,3x3
x33,3
x3
3,3 9
3,3

m2
1,45
1,45

ks
13
3

kg
26,08
08

ma
mat

193

nábytok, osvetlenie

4

umývadlá, WC

4

Villeroy&Boch je prémiová značka, hlboko zakorenená v európskej kultúre už od roku 1748, teda s takmer 270-ročnou tradíciou. Na poli obkladov a dlažby
predstavuje Villeroy&Boch kvalitu a autentickosť, ktorá je umocnená inováciami, štýlom a dizajnom, čo spotrebiteľom umožňuje dostatočnú inšpiráciu i slobodu
navrhnúť si vlastný štýl podľa svojich predstáv.
Sortiment obkladov a dlažby Villeroy&Boch je veľmi rozsiahly a umožňuje tak široký výber koncovému zákazníkovi aj investorom a architektom pre rôzne projekty,
od bytovej sféry po verejný sektor, bazény a pod.
Kompletný sortiment obkladov a dlažby Villeroy&Boch na požiadanie v predajniach SIKO.

Bernina

6

Celosvetovo najúspešnejšia a najobľúbenejšia séria Villeroy&Boch
so širokými možnosťami použitia.
6 farieb (beige, creme, grey, greige, brown, anthracite)
2 povrchy (matný, lapovaný)
11 formátov (10 x 30, 30 x 30, 45 x 45, 7,5 x 60, 15 x 60, 30 x 60, 35 x 70,
75 x 75, 45 x 90, 60 x 60, 60 x 120)
Doplnené o dekorácie, mozaiku
Protišmykovosť triedy R9, R9/A a R10 podľa vybranej dlažby
Rektiﬁkovaná, oteruvzdornosť PEI 5, mrazuvzdorná

kúpeľne, mozaiky
sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Villeroy & Boch

radiátory

Novinka

Slinutá dlaždička

Formát 60 x 60 aj s hrúbkou 2 cm
cena od 44,39 €/m2

(platí pre formát 60 x 60,
farby Creme, Grey)

Lodge
vane

Séria predstavuje dokonalú imitáciu dreva.
5 farieb (beige, grey, greige, brown, dark brown)
5 formátov (11,3 x 90, 22,5 x 90, 10 x 120, 20 x 120, 30 x 120)
Doplnené o dekorácie, mozaiku
Rektiﬁkovaná, trieda protišmykovosti R9, oteruvzdornosť PEI 5,
mrazuvzdorná
Novinka

Formát 60 x 60 aj s hrúbkou 2 cm

sprchové kúty

Slinutá dlaždička

cena od 46,99 €/m2
(platí pre formát 22 x 90)
6

My Earth

umývadlá, WC

4 farby (light beige, beige multicolour, grey multicolour, anthracite multicolour)
6 formátov (30 x 30, 10 x 60, 20 x 60, 30 x 60, 60 x 60, 75 x 75)
Doplnené o dekorácie, mozaiku
Trieda protišmykovosti R9, R11/B
Rektiﬁkovaná, oteruvzdornosť PEI 5, mrazuvzdorná

Novinka
nábytok, osvetlenie

6

Formát 60 x 60 aj s hrúbkou 2 cm
Slinutá dlaždička

cena od 42,19 €/m2
(platí pre formát 60 x 60)

194

maloobchodné ceny s DPH

FS Faenza

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

4

4

29,59 €/m2

dlažba blanco
33x33; FSMANISESB
5
31,49 €/m2

c

dlažba azul
33x33; FSFAENZAA
5
33,29 €/m2

cm
33x
3x33
33

mm
10

m2
1,09
1,0
9

ks
10

kg
21,72
21,
21,72
72

matt

Manises

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

4

dlažba vintage mix
60x60; VINTAGE60MIX
5
29,59 €/m2

sedadlá, sifóny

doplnky

4

batérie, sprchy

dlažba negro
33x33; FSFAENZAN
5
33,29 €/m2

stavebná chémia

dlažba

4

kúpeľne, mozaiky

c

od 31,49 €/m2

dlažba vintage negro
60x60; VINTAGE60NE
5
29,59 €/m2
4

vane

radiátory

4

18,49 €/m2

dlažba ﬂow
60x60; FLOW60
5
29,59 €/m2

c

cm
60x
60
0x60
0

SIKO exclusive

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

Novinka

m2
1,44
1,44

ks
4

kg
32 50
32,50
32,

mat

Boulevard

4

dlažba beige
45x45; BOULEVARDBE
5
18,49 €/m2

dlažba negro
45x45; BOULEVARDNE
5
18,49 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

195

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

mm
11

sprchové kúty

dlažba negro
60x60; MANISES60
5
29,59 €/m2

od 36,99 €/m2

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Just Beige, Just Grey

5

Série Just Beige a Just Grey od nemeckého výrobcu Porcelaingres sú šité na mieru potrebám soﬁstikovanej architektúry. Ide o plne prefarbenú, spekanú, rektiﬁkovanú dlažbu.
Sivá nie je nikdy iba sivá, béžová nie je nikdy iba béžová. V sériách Just Beige a Just Grey nájdete 8 odtieňov sivej – od čistobielej po tmavočiernu a 8 odtieňov béžovej –
od svetlej béžovej až po tmavohnedú. Tento obrovský výber poskytuje architektom a interiérovým dizajnérom sebestačnú sériu spekanej dlažby najvyššej kvality pre komerčné
využitie. Série vo všetkých 16 farebných odtieňoch sa ponúkajú v 5 formátoch a v 3 povrchových úpravách – s matným, pololesklým/lapovaným a protišmykovým povrchom.
Základný matný povrch spĺňa protišmykovosť triedy R10 A, protišmykový povrch protišmykovosť triedy R11 C. Dostupný lapovaný povrch ponúka rôzne možnosti v interiéri.
Okrem základných formátov 30 x 60, 60 x 60, 15 x 120, 30 x 120 a 60 x 120 sú v kompletnej farebnej škále dostupné aj funkčné tvarovky ako schodovky, sokle a mozaika. Navyše
všetko v monokalibre a s hrúbkou dlažby 1 cm.
Viac informácií na www.siko.sk

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Cena od 36,99/m2 (platí pre formát 30 x 60 v matnom prevedení)

Just Beige

light

gold

beige

light brown

mid brown

brown

dark brown

super brown

white

light grey

mid grey

grey

dark grey

black

super black

Just Grey

super white

sprchové kúty

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame:

systém na niveláciu obkladov a dlažby
Viac na str. 243

povrchy
R10 A

BRUSHED

SLATE

R11 C

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

NATURAL

dostupné vo všetkých farebných prevedeniach

1206x0

196

120x30

120x15

60x60

60x30

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

5

Monoporcelain

5

5

kúpeľne, mozaiky

od 25,99 €/m2
5
5

dlažba

5

dlažba mega white leštená
dlažba super white leštená
dlažba anthracite leštená dlažba grey leštená
29,7x59,6; GPV083
29,7x59,6; GPV072
29,7x59,6; GPV070
29,7x59,6; GPV044
55,49 €/m2 5
36,99 €/m2 5
36,99 €/m2 5
36,99 €/m2 5

dlažba black mat
29,7x59,6; GMV082
5
33,49 €/m2

stavebná chémia

dlažba grey mat
dlažba bone mat
29,7x59,6; GMV044 29,7x59,6; GMV754
5
5
25,99 €/m2
25,99 €/m2

dlažba bone leštená dlažba black leštená
29,7x59,6; GPV754 29,7x59,6; GPV082
5
33,49 €/m2
44,49 €/m2 5

5

5

5

Spoločnosť SIKO použila sériu Monoporcelain
pri rekonštrukcii Zimného štadióna O. Nepelu
v Bratislave.

5
5

dlažba bone mat
59,6x59,6; GMU754
5
25,99 €/m2

dlažba black mat
59,6x59,6; GMU082
5
33,49 €/m2
dlažba bone leštená dlažba black leštená
59,6x59,6; GPU754 59,6x59,6; GPU082
5
47,99 €/m2
5
35,49 €/m2

radiátory

dlažba mega white matdlažba super white matdlažba anthracite mat dlažba grey mat
59,6x59,6; GMU083 59,6x59,6; GMU782 59,6x59,6; GMU672
59,6x59,6; GMU102
5
5
5
42,69 €/m2 5
27,69 €/m2
27,69 €/m2
25,99 €/m2
dlažba mega white leštená
dlažba super white leštená
dlažba anthracite leštená dlažba grey leštená
59,6x59,6; GPU083
59,6x59,6; GPU782 59,6x59,6; GPU672
59,6x59,6; GPU102
59,49 €/m2 5
36,99 €/m2 5
36,99 €/m2 5
36,99 €/m2 5

sedadlá, sifóny

doplnky

5

batérie, sprchy

dlažba mega white matdlažba super white matdlažba anthracite mat
29,7x59,6; GMV083 29,7x59,6; GMV072 29,7x59,6; GMV070
5
5
44,49 €/m2 5
27,69 €/m2
27,69 €/m2

5
5
5

vane

5
5

dlažba mega white mat dlažba super white mat dlažba anthracite mat dlažba grey mat
dlažba bone
dlažba black mat
59,6x119,4; GMR672
59,6x119,4; GMR044 59,6x119,4; GMR754 59,6x119,4; GMR082
59,6x119,4; GMR083
59,6x119,4; GMR072
5
5
5
5
5
47,99 €/m2
47,99 €/m2
59,49 €/m2 5
47,99 €/m2
47,99 €/m2
51,99 €/m2
dlažba mega white leštenádlažba super white leštenádlažba anthracite leštená dlažba grey leštená dlažba bone leštená dlažba black leštená
59,6x119,4; GPR083
59,6x119,4; GPR072
59,6x119,4; GPR672
59,6x119,4; GPR044 59,6x119,4; GPR754 59,6x119,4; GPR082
5
51,99 €/m2
5
5
5
73,99 €/m2
55,49 €/m2 5
51,99 €/m2
51,99 €/m2
55,49 €/m2 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
59,6x119,4 10
10
59,6x59,6 10
0
29,7x59,6 10

m2
1,4
,44
4
1 4
1,4
1,44

ks
2

4
8

kg
42,84
29,50
32,10

ma
at
ma
at
at
mat
at
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

5

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Graniti Fiandre patrí k najväčším a najznámejším spoločnostiam na svete, ktoré sa zaoberajú výrobou
spekanej (gresovej) dlažby. S vyše 50-ročnou tradíciou a zastúpením vo viac než 100 krajinách po celom
svete sa zaraďuje k absolútnym lídrom a špičke vo svojej oblasti. Portfólio Graniti Fiandre obsahuje širokú
ponuku riešení pre všetky možné projekty. Už od začiatku bolo Graniti Fiandre silne motivované inováciami
a najmodernejšími technológiami. Pri výrobe sa Graniti Fiandre zameriava aj na ochranu životného
prostredia. V portfóliu výrobkov nájdeme materiály vhodné do komerčných priestorov a projektov, ako sú
obchodné centrá, letiská, hotely, wellness centrá a pod. Ponúka však obrovské možnosti aj pre rezidenčné
projekty a interiéry domov a bytov. Práve vďaka už spomínaným najmodernejším technológiám je Graniti
Fiandre schopné vyrobiť aj doteraz jednu z najväčšej dlažby na svete vo formáte 150 x 300 cm. Práve
preto je SIKO pyšné, že sa stalo výhradným dovozcom materiálov Graniti Fiandre pre Českú a Slovenskú
republiku.

Core Shade
stavebná chémia

SIKO exclusive

E<0.5% UGL

R9, R11 C - strutturato

od 36,99 €/m2

batérie, sprchy

Séria Core Shade je výsledkom nikdy nekončiaceho technologického pokroku výrobcu
Graniti Fiandre. Viac než len séria – ide o systém na integráciu farieb, formátov, povrchov
a hrúbky v rôznych kombináciách. Najväčšie formáty 75 x 150 a 75 x 75 cm majú
pololesklý povrch a sú dostupné v hrúbke 8 mm, kým bežnejšie formáty 60 x 120, 60
x 60 a 30 x 60 cm sú k dispozícii v hrúbke 11 mm a sú dostupné aj v protišmykovom
prevedení R11. Pololesklý povrch je univerzálny a vždy moderný. Core Shade je dostupná
v 6 farebných odtieňoch. Vďaka technológii výroby je každý kus originál a po položení
vznikne jedinečná plocha. Viac informácií na www.siko.sk
5

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

5

dlažba fawn core
59,6x119,6; A174R964
3
64,32 €/m2

vane

5

dlažba fawn core
74,9x150; AS174715
3
78,00 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

5

dlažba fawn core
29,6x59,6; A174R936
3
36,99 €/m2
5

Ashy Core

Plain Core

198

Cloudy Core

Sharp Core

Fawn Core

Snug Core

dlažba fawn core
74,9x74,9; AS17477
3
62,34 €/m2

dlažba fawn core
59,6x59,6; A174R960
3
44,39 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

Maximum

Evolúcia keramiky sa posúva do nadmerných formátov. Graniti Fiandre, svetový líder vo výrobe high-tech portfólia týchto materiálov, predstavuje sériu MAXIMUM –
veľké porcelánové dosky vyrobené vďaka najnovším technológiám. Vďaka novému výrobnému systému a pokročilým technológiám je séria MAXIMUM odpoveďou
na celosvetové požiadavky modernej architektúry, čo je oblasť, kde dizajnéri potrebujú širokú škálu možností, navyše šetrných voči životnému prostrediu. V sérii
Maximum nájdete vzory od monofarieb (Maximum DataUni) cez imitácie prírodných materiálov (Maximum Megalith, Maximum Quietstones) až po imitácie
mramoru (Maximum Marmi).

sedadlá, sifóny

MAXIMUM v inovatívnom rozmere 150 x 300 cm je materiál, ktorý kombinuje klasické a dobre známe vlastnosti keramiky s novými vlastnosťami ako pevnosť, ľahkosť
a adaptabilita. Okrem výnimočnej veľkosti séria MAXIMUM ponúka aj novinku s minimálnou hrúbkou a jasnosť a čistotu povrchu. Dostupná technológia umožňuje
výrobu s hrúbkou 6 mm. Vďaka veľkej ploche keramiky sa znížil počet škár a rôzne povrchové úpravy vytvoria ozaj unikátnu plochu so živými farbami, od ktorej sa odráža
svetlo, čo zvyšuje estetickú hodnotu použitého materiálu. Širokú variabilitu série zaisťujú aj formáty 150 x 300, 150 x 150, 75 x 150, 75 x 75, 37,5 x 75 cm. Veľmi praktickým
a moderným sa stáva rozmer 100 x 100 cm (1 x 1 m), ktorý je v sérii MAXIMUM tiež dostupný.
Viac informácií na www.siko.sk
Cena od 73,99 €/m2 (platí pre formát 100 x 100 cm, vzor Megalith)
Marmi Maximum

doplnky

Myslite vo veľkom!

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

3

Marmi Maximum

Calacatta Statuario

Imperial White

Gold Onyx

Nero Supremo

Travertino

Megablack

Megabrown

Megagreige

Megagrey

Megawhite

vane

Bright Onyx

radiátory

100×100

Odporúčanie/rada

K tejto sérii
odporúčame:

lepidlo Keraﬂex Maxi S1
Low Dust
25 kg, KERAFLEXMAXI
35,56 €/ks 6

Viac info na str. 237 − 241

lepidlo Ultralite S1 Quick
15 kg, ULTRALITES1Q
6
60,30 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

199

nábytok, osvetlenie

Calacatta

umývadlá, WC

sprchové kúty

Megalith Maximum

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Fahrenheit

200

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

R10 A, R11 C strutturato

Fahrenheit

Tie pravé odtiene a farby pre váš domovy – to je séria Fahrenheit. Farba je
jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú celkový štýl prostredia, výber
doplnkov a nábytku pre dokonalý farebný súlad. Séria Fahrenheit od výrobcu
Graniti Fiandre ponúka starostlivo vybrané farby a moderné povrchy. Táto
kolekcia obsahuje širokú škálu odtieňov rozdelenú podľa stupňov teploty –
tri teplé odtiene „Heat“ a tri studené odtiene „Frost“. Teplo a mráz sú potom
spojené elegantnou medzifarbou „Cool“. Minimalistické odtiene umožňujú sérii
Fahrenheit vytvoriť odvážne kontrasty a dosiahnuť exkluzívnu eleganciu. Sila
série Fahrenheit sa prejavuje nielen v postupných odtieňoch, ale aj vo veľkom
množstve dostupných formátov – od základných 10 x 60, 15 x 60, 30 x 60, 60 x
60 a 60 x 120, ktoré sú dostupné aj s pololeskom R10 aj s reliéfnym povrchom
R11, až po veľké formáty 75 x 75 a 75 x 150 cm, ktoré sú dostupné s pololeskom
R10. Obrovskou výhodou, ktorú bolo možné dosiahnuť vďaka technologickým
investíciám vo výrobe, je aj jednotná hrúbka všetkých rozmerov, a to 8 mm.
Uvedené ceny sú rovnaké pre všetky farebné prevedenia.

5

sedadlá, sifóny

doplnky

5

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

E<0.5% UGL

kúpeľne, mozaiky

od 32,99 €/m2

radiátory

Ďalšie farebné varianty:

0°F COOL

350°F FROST

dlažba 250°F Frost
59,6x119,6; AS181R10X864
3
51,99 €/m2

500°F FROST

vane

5

dlažba 250°F Frost
74,9x150; AS181R10X8715
3
73,99 €/m2

300°F FROST

400°F FROST

450°F HEAT

dlažba 250°F Frost
29,6x59,6; AS181R10X836
3
32,99 €/m2

sprchové kúty

5

dlažba 250°F Frost
74,9x74,9; AS181R10X877
3
54,99 €/m2

viac informácií na www.siko.sk

dlažba 250°F Frost
59,6x59,6; AS181R10X860
3
36,99 €/m2

201

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Kalesinterﬂex

6

Revolučná, až 3 mm TENKÁ DOSKA (mrazuvzdorná). Nová perspektíva pre architektúru a stavebné technológie, ktorá umožňuje realizovať nové nápady a tak
vytvoriť moderné bývanie.

sedadlá, sifóny

doplnky

Maximálny formát 100 × 300 cm (matný povrch) a 66 × 300 cm (leštený povrch). Možno narezať na ľubovoľný menší formát.
Kalesinterﬂex je NAJĽAHŠIA leštená dlažba na svete (12 kg/). Leštený povrch dostupný v hrúbke 5 mm.
Dostupné v hrúbkach 3 mm a 5 mm – v prípade potreby (záťažové priestory) s lamino podlepením.
100

Séria Kalesinterﬂex je k dispozícii vo veľmi širokej škále farieb a vzorov. Od unifarieb (matné aj leštené
prevedenie) až k imitáciám kameňa, dreva, betónu, cementu, plechu atď. (v matnom prevedení). Vhodné
nielen pre projekty (podlahy, steny, fasády, schodiská..), ale aj do domácností (chodby, obývacie izby,
kúpeľne…).
Výsledok možno vidieť napr. v predajni SIKO Praha Zličín.
Viac info na www.siko.sk

50

0

NAJĽAHŠIE
dlaždičky na svete

Cena od 68,00 €/m2.

sprchové kúty

Oxido
150

vane

radiátory

75

100×300

Innovation

C_Stone

Odporúčanie/rada

K sériám Kalesinterﬂex
a Just Great odporúčame:

Natural Stones
lepidlo Ultralite S1 Quick
15 kg, ULTRALITES1Q
6
60,30 €/ks
Viac info na str. 237 − 241

202

300

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Lux.Cement

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Just Great Metals

150

*K cene základu treba pripočítať cenu špeciálnych paliet, na ktorých sa materiál dodáva.
75

37,5

Great metals

Just great

Zinc Titanium

Super Black

Steel

Super White

150

vane

radiátory

75

150×300

0

sedadlá, sifóny

Ceny od 93,60 €/m2 (platí pre formát 75 x 150)*

doplnky

Jedny z najväčších dlaždičiek na svete – s veľkosťou od 75 x 75 cm až do rozprávkového rozmeru 150 x 300 cm – to je séria Just Great! Veľké rozmery, menšia
hrúbka 6 mm a mnoho ďalších možností a vlastností ponúka tento materiál. V niekoľkých vzoroch (od jednofarebných po metalické) ponúka séria Just Great široké
možnosti nielen pre architektonické a dizajnérske využitie, ale aj úplne novú dimenziu v práci s veľkými formátmi – 1 dlažba 150 x 300 cm = 4,5 m2 plochy. Práve
vďaka formátom nie je použitie dlažby obmedzené len na „klasické“ podlahy/steny, ale možno ju použiť aj ako pracovnú dosku v kuchyni, na stole, v bare atď.
Séria je dostupná v megaformátoch 150 x 300, 75 x 300 a 150 x 150 cm, aj v bežnejších formátoch 75 x 150, 75 x 75 a 37,5 x 75 cm. Viac info na www.siko.sk

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

sprchové kúty

Oxidum

K sériám Kalesinterﬂex a Just Great odporúčame:

3010 mm

300

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

3 mm

Slim cutter - rezačka proﬁ na tenké formáty
3
R18911, 388,80 €/ks
Slim Easy trans - nosič na tenkú dlažbu
R18910, 551,00 €/ks 3

Tile level quick - systém na niveláciu
veľkoformátových obkladov a dlažby
obsahuje prítlačný adaptér 100ks, podstavec 100ks a nivelačné kliešte
R02941, 47,60 €/ks 3
Viac na str. 242

203

nábytok, osvetlenie

Odporúčanie/rada

umývadlá, WC

White Iron

kúpeľne, mozaiky

Trend

od 16,50 €/m2

R9 (dec.), R9 A (DAK...), R10 A (DDM06...), R10 B (DDM0U...)

E<0.5% GLA

4

4

5

4

5

4
5

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

dlažba slonová kosť, svetlo šedá , šedá, čierna
59,8x59,8; DAK63652.1, 653.1, 654.1, 685.1
25,00 €/m2 6
5

4
5

4

4

4
4

K dispozícii aj sokle
a schodovky.

sedadlá, sifóny

doplnky

5

5

dlažba svetlo béžová , béžovošedá , hnedošedá, tmavo šedá
59,8x59,8; DAK63658.1, 656.1, 657.1, 655.1
25,00 €/m2 6

dlažba slonová kosť, svetlo šedá , šedá, čierna
44,5x44,5; DAK44652.1, 653.1, 654.1, 685.1
16,50 €/m2
6

dlažba svetlo béžová , béžovošedá, hnedošedá, tmavo šedá
44,5x44,5; DAK44658.1. 656.1, 657.1, 655.1
16,50 €/m2
6

dekor mix farieb
44,5x44,5; DAK44659.1
16,50 €/ks
6

4

4
4

5
4

5
5

radiátory

5

dlažba svetlo béžová , béžovošedá , hnedošedá, tmavo šedá
29,8x59,8; DAKSE658.1, 656.1, 657.1, 655.1
20,50 €/m2 6

5

5

5

mozaika slonová kosť
30x30; DDM06652.1
14,90 €/set 6

mozaika svetlo šedá
30x30; DDM06653.1
14,90 €/set 6

mozaika šedá
30x30; DDM06654.1
14,90 €/set 6

4

4

4

5

mozaika svetlo béžová
30x30; DDM06658.1
14,90 €/set 6

4

mozaika čierna
30x30; DDM06685.1
14,90 €/set 6

4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

dlažba slonová kosť, svetlo šedá , šedá, čierna
29,8x59,8; DAKSE652.1, 653.1, 654.1, 685.1
20,50 €/m2 6

4

cm
mm
44,5x44,5 10
59,8x59,8 10
29,8x5
29,
8x59,8
9,8 10

204

m2
1,2
21
1,08
1,0
8
1,08

ks
6

3
6

kg
25,00
0
24,90
24,
90
23,20

mat
mat
mat

mozaika béžovošedá
30x30; DDM06656.1
14,90 €/set 6

mozaika hnedošedá
30x30; DDM06657.1
14,90 €/set 6

mozaika tmavo šedá
30x30; DDM06655.1
14,90 €/set 6

mozaika mix farieb
30x30; DDM0U001.1
25,00 €/set 6

dekor mix farieb
14,8x44,5; DDPPD659.1
8,50 €/ks
6

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA
4

4

4

dlažba

4

Tahiti

SIKO exclusive

R9

kúpeľne, mozaiky

od 8,99 €/m2

dlažba hnedá
33,3x33,3; DAA3B518.1
5
8,99 €/m2
4

4

dlažba svetlo šedá
33,3x33,3; DAA3B513.1
5
8,99 €/m2

dlažba šedá
33,3x33,3; DAA3B514.1
5
8,99 €/m2

4

4

4

4

schodovka cotto
33,3x33,3; DCP3B512.1
5
3,70 €/ks

dekor béžová
8,1x33,3; DDPL4512.1
5
7,39 €/ks

dekor šedá
8,1x33,3; DDPL4514.1
5
7,39 €/ks

4

dekor šedá
5x59,8; DDPVD514.1
5
10,99 €/ks
4

radiátory

mozaika mix farieb
30x30; DDM06514.1
10,99 €/set 5

Viac informácií o schodových
tvarovkách (torelách) na str. 228

dekor hnedá *
5x59,8; DDPVD518.1
0
10,99 €/ks
1,79 €/ks
* do vypredania zásob

4

4

4

4
4

dlažba béžová, okrová, cotto, hnedá
30,3x60,2; DAASE510.1, 511.1, 512.1, 518.1
5
13,69 €/m2

sprchové kúty

4

dlažba biela, svetlo šedá, tmavo šedá
30,3x60,2; DAASE519.1, 513.1, 514.1
5
13,69 €/m2
4

4
4

schodovka svetlo šedá schodovka tmavo šedá
29,8x59,8; DCPSE513.1 29,8x59,8; DCPSE514.1
5
5
9,20 €/ks
9,20 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

4

dekor svetlo šedá
30,3x60,2; DDFSE513.1
5
8,49 €/ks

dekor tmavo šedá
30,3x60,2; DDFSE514.1
5
8,49 €/ks

umývadlá, WC

mozaika mix farieb
30x30; DDM06512.1
10,99 €/set 5

schodovka tmavo šedá
33,3x33,3; DCP3B514.1
5
3,70 €/ks

vane

4

schodovka svetlo šedá
33,3x33,3; DCP3B513.1
5
3,70 €/ks

cm
mm
33,3x
33,
3x 3,3
3x3
3
8
30,3x6
3x60,2
0,2
2 9,5

m2
1,33
1,33
11,0
08

ks
12
2

6

kg
23,60
23,20

mat
mat

205

nábytok, osvetlenie

schodovka béžová
33,3x33,3; DCP3B510.1
5
3,70 €/ks

sedadlá, sifóny

doplnky

dlažba biela
33,3x33,3; DAA3B519.1
5
8,99 €/m2

batérie, sprchy

4

dlažba cotto
33,3x33,3; DAA3B512.1
5
8,99 €/m2

stavebná chémia

dlažba okrová
33,3x33,3; DAA3B511.1
5
8,99 €/m2

dlažba béžová
33,3x33,3; DAA3B510.1
5
8,99 €/m2

kúpeľne, mozaiky

Clay

od 25,00 €/m2

R9, R10 A (DDM0...)

E<0.5% GLA
4

4

5

4
4

stavebná chémia

dlažba

5

batérie, sprchy

dlažba biela, svetlo béžová , šedobéžová
59,8x59,8; DAR63638.1, 639.1, 640.1
29,00 €/m2 6

dlažba hnedá, tmavo šedá, čierna
59,8x59,8; DAR63641.1, 642.1, 643.1
29,00 €/m2 6

4

4

5

4

5

doplnky

4

sedadlá, sifóny

dlažba biela, svetlo béžová , šedobéžová
29,8x59,8; DARSE638.1, 639.1, 640.1
25,00 €/m2 6

dlažba hnedá, tmavo šedá, čierna
29,8x59,8; DARSE641.1, 642.1, 643.1
25,00 €/m2 6

4

4

K dispozícii aj sokle a schodovky.

5

4
4

radiátory

5

dekor hnedá, tmavo šedá, čierna
29,8x59,8; DDVSE641.1, 642.1, 643.1
6
16,50 €/ks

vane

dekor biela, svetlo béžová , šedobéžová
29,8x59,8; DDVSE638.1, 639.1, 640.1
6
16,50 €/ks

sprchové kúty

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

mozaika biela
30x30; DDM06638.1
14,90 €/set 6

cm
mm
29,8x59,8
29
,8 10
59,8x5
59,
8x59
9,8
8 10

206

m2
1,0
,08
,0
8
11,0
08

ks
6

3

kg
23,20
24,
4,90
9

mat
mat

5

mozaika svetlo béžová
30x30; DDM06639.1
14,90 €/set 6

4

mozaika šedobéžová
30x30; DDM06640.1
14,90 €/set 6

4

4

4

mozaika hnedá
30x30; DDM06641.1
14,90 €/set 6

mozaika tmavo šedá
30x30; DDM06642.1
14,90 €/set 6

mozaika čierna
30x30; DDM06643.1
14,90 €/set 6

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

Cemento

R9, R10 A (DDPSE), R10 B (DAR,DDM)

5

4

5

kúpeľne, mozaiky

od 20,50 €/m2

stavebná chémia

dlažba

5

dekor mix farieb
59,8x59,8; DAK63659.1
6
20,50 €/ks

dlažba svetlo šedá , šedá, béžová
59,8x59,8; DAK63660.1, 661.1, 662.1
25,00 €/m2 6
dlažba svetlo šedá , šedá, béžová R10B
59,8x59,8; DAR63660.1, 661.1, 662.1
29,00 €/m2 6

batérie, sprchy

4

dekor mix farieb
14,8x59,8; DDPSU659.1
6
10,50 €/ks

5
5

doplnky

5

5
5

dekor svetlo šedá , šedá, béžová
29,8x59,8; DDPSE660.1, 661.1, 662.1
6
12,50 €/ks

5

5

K dispozícii aj sokle
a schodovky.

mozaika šedá
30x30; DDM06661.1
14,90 €/set 6

od 25,89 €/m2

E<0.5% GLA

mozaika béžová
30x30; DDM06662.1
14,90 €/set 6

m2
1,0
, 8
,0
1,08
1,0
08
1,08

6
3
3

kg
23,20
23,20
0
24,90
24,
90
0
24,90

mat
reliéfne
mat
reliéfne

Cementum

SIKO exclusive

R10

ks
6

4

dlažba béžová
59,7x59,7; CEMENTUM60BE
25,89 €/m2 5

dlažba šedá
59,7x59,7; CEMENTUM60GR
25,89 €/m2 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
59,7x59,7
59,7x5
9,7 10

m2
1,0
,0
08

ks
3

kg
25,00

mat

207

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

sprchové kúty

mozaika svetlo šedá
30x30; DDM06660.1
14,90 €/set 6

cm
mm
29,
9 8x5
8x59
9 8 10
9,8
0
2 8x5
29,
x59,8
9,8 10
9,8
59,8
8x59,8 10
59,8
8x59,8 10

radiátory

5

vane

dlažba svetlo šedá , šedá, béžová
29,8x59,8; DAKSE660.1, 661.1, 662.1
20,50 €/m2 6
dlažba svetlo šedá , šedá, béžová R10B
29,8x59,8; DARSE660.1, 661.1, 662.1
25,00 €/m2 6

sedadlá, sifóny

5

SIKO exclusive

E<0.5% UGL

R9

od 22,49 €/m2

5

5

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Portland

dlažba beige
dlažba beige rec.
30x60,4; PORTLAND5328 29,6x59,5; PORTLAND5615
5
5
22,49 €/m2
25,99 €/m2

dlažba bianco
dlažba bianco rec.
30x60,4; PORTLAND5326 29,6x59,5; PORTLAND5616
5
5
22,49 €/m2
25,99 €/m2
stavebná chémia

5

5

batérie, sprchy

dlažba grigio
dlažba grigio rec.
30x60,4; PORTLAND5332 29,6x59,5; PORTLAND5618
5
5
22,49 €/m2
25,99 €/m2

dlažba fumo
dlažba fumo rec.
30x60,4; PORTLAND5330 29,6x59,5; PORTLAND5617
5
5
22,49 €/m2
25,99 €/m2
5
5

5
5

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

5

dlažba bianco, grigio , fumo
60,4x60,4; PORTLAND5322, 325, 324
5
23,99 €/m2
dlažba bianco, grigio , fumo
59,5x59,5; PORTLAND5371, 374, 373
5
27,69 €/m2

dlažba beige, tabacco
60,4x60,4; PORTLAND5323, 940
5
23,99 €/m2
dlažba beige, tabacco
59,5x59,5; PORTLAND5372, 941
5
27,69 €/m2
5

vane

5

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

5

cm
mm
60,
0 4x6
4x60,4
04 9
30x60,4
9
59,5x59,5 9
80,2x80,2 10
29,6x59,5
5 9

208

m2
1,46
1,4
6
1,27
1,27
1,2
1,44
1,29
1,26

ks
4

7
4
2
7

kg
25,55
22,23
25,20
24,51
22,05

mat
mat
mat
mat
mat

dlažba grigio
80,2x80,2; PORTLAND5430
5
36,99 €/m2

dlažba fumo
80,2x80,2; PORTLAND5431
36,99 €/m2 5

dlažba beige
80,2x80,2; PORTLAND5429
36,99 €/m2 5

dlažba tabacco
80,2x80,2; PORTLAND6008
36,99 €/m2 5

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% UGL

Concrete

SIKO exclusive

R10

5

5

kúpeľne, mozaiky

od 36,99 €/m2

dlažba white
44,7x89,7; AVEBO459600
36,99 €/m2 5

dlažba grey
44,7x89,7; AVEBO459640
36,99 €/m2 5

stavebná chémia

dlažba

5

dlažba black
44,7x89,7; AVEBO459670
36,99 €/m2 5
5

doplnky

batérie, sprchy

5

sedadlá, sifóny

dlažba brown
44,7x89,7; AVEBO459630
36,99 €/m2 5
K tejto sérii odporúčame:

Odporúčanie/rada

systém na niveláciu obkladov a dlažby

přítlačný adaptér
levelling systém (100ks)
LSADAPT15, 14,79 €/ks

6

podstavec
levelling systém (100ks)
LSPODST15, 14,79 €/ks

od 25,89 €/m2

6

kleště levelling systém
LSKLESTE, 18,69 €/ks
Viac na str. 243

6

cm
mm
44,7x8
44
7x 9,7 10

ks
3

kg
26,
2
6,00

mat
ma
a

Cementi Style

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

m2
11,215
1,2
215

radiátory

dlažba beige
44,7x89,7; AVEBO459610
36,99 €/m2 5

4

vane

4

4

dlažba hnedá
dlažba béžová
60x60; CEMSTYLE60BR 60x60; CEMSTYLE60BE
25,89 €/m2 5
25,89 €/m2 5

dlažba čierna
60x60; CEMSTYLE60BK
25,89 €/m2 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

dlažba šedá
60x60; CEMSTYLE60GR
25,89 €/m2 5

cm
60x60

mm
9

m2
1,44

ks
4

kg
32,50

mat

209

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

3

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

4

22,49 €/m2

R10

4

4

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Beton

dlažba ocra
50,2x50,2; DBT502C
22,49 €/m2 5

dlažba blanco
50,2x50,2; DBT501C
5
22,49 €/m2

dlažba rouge
50,2x50,2; DBT506C
5
22,49 €/m2
5

doplnky

batérie, sprchy

5

m
1,5
,512
2

ks
6

Shark

kg
31,00
31,00

dlažba perle
50,2x50,2; DBT540
22,49 €/m2 5

dlažba fonte
50,2x50,2; DBT570
22,49 €/m2 5

mat

SIKO exclusive

Novinka

E<0.5% GLA

4

36,99 €/m2
4

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

cm
mm
50,2x50,2 10

2

dlažba silver
60,7x60,7; SHARKS60LR
5
36,99 €/m2

dlažba negro
60,7x60,7; SHARKN60LR
5
36,99 €/m2
4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

3

cm
mm
60,7x6
60,
7 0,77 10

210

m2
1,111
1,1

ks
3

kg
24,00
24
24,
00

lappato

dekor silver
60,7x60,7; DSHARKS60LR
5
39,99 €/m2

dekor negro
60,7x60,7; DSHARKN60LR
5
39,99 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

Mumble

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

dlažba

4

kúpeľne, mozaiky

44,39 €/m2

dlažba blanco
20x122,5; MUMBLEB
44,39 €/m2 5

dlažba caramel
20x122,5; MUMBLEC
44,39 €/m2 5

stavebná chémia

3

batérie, sprchy

3

dlažba hueso
20x122,5; MUMBLEH
44,39 €/m2 5

doplnky

3

dlažba tabaco
20x122,5; MUMBLET
44,39 €/m2 5

od 36,99 €/m2

E<0.5% GLA

5

m2
0,74
0,74

5

5

ks
3

kg
19,03
9

mat

Logwood

5

5

dlažba taupe
16,4x99,8; DLO1660
36,99 €/m2 5

dlažba brown
16,4x99,8; DLO1670
36,99 €/m2 5

dlažba beige
16,4x99,8; DLO1680
36,99 €/m2 5

dlažba cream
24,8x99,8; DLO2520
5
40,69 €/m2

dlažba taupe
24,8x99,8; DLO2560
40,69 €/m2 5

dlažba brown
24,8x99,8; DLO2570
40,69 €/m2 5

dlažba beige
24,8x99,8; DLO2580
40,69 €/m2 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
m2
16,4x99,8 10,
16,4x9
10 5 0,98
0,9
24,8x9
24
x99,8 10,5
1

ks
6

4

kg
22,
2 40
22,86

mat
mat

211

nábytok, osvetlenie

dlažba cream
16,4x99,8; DLO1620
36,99 €/m2 5

Ke všem barvám série k dostání také
sokly v rozměru 8x99,8 cm.

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

5

mm
12

SIKO exclusive

R10 B

5

5

cm
20x12 ,5
20x122
5

radiátory

dekor mix farieb
20,5x20,5; TBARCELOS
5
7,39 €/ks

sedadlá, sifóny

Existuje 30 rôznych vzorov v štýle patchworku, pre predstavu uvádzame niekoľko z nich. Škatuľa obsahuje náhodný mix, nie je možné dodať konkrétny vzor.

kúpeľne, mozaiky

Timber Design

Novinka

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

R10

od 44,39 €/m2
5

dlažba moonlight
10x120; TIMDE1012ML
5
51,99 €/m2
dlažba

5

stavebná chémia

dlažba moonlight
20x120; TIMDE2012ML
5
44,39 €/m2

batérie, sprchy

5

dlažba moonlight
30x120; TIMDE3012ML
5
44,39 €/m2

doplnky

5

dlažba stonewash
10x120; TIMDE1012SW
5
51,99 €/m2

sedadlá, sifóny

5

dlažba stonewash
20x120; TIMDE2012SW
5
44,39 €/m2

radiátory

5

dlažba stonewash
30x120; TIMDE3012SW
5
44,39 €/m2
vane

5

dlažba ambra
10x120; TIMDE1012AM
5
51,99 €/m2

Ukážka možného zloženia
sprchové kúty

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

dlažba ambra
20x120; TIMDE2012AM
5
44,39 €/m2
5

cm
10x120
10x
120
0
20x120
20x
30x120
30x
120
2

212

mm
10 5
10,
10,
0,5
5
10 5
10,

m2
1,08
1,08
0 96
0,96
0,9
1 08
1,0
8

ks
9

4
3

kg
25,
2
25
5,50
50
0
22,10
22,
10
0
2 20
25,
2

m
mat
matt
mat

dlažba ambra
30x120; TIMDE3012AM
5
44,39 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

SIKO exclusive

R10

Novinka

Timber Natural

4

dlažba

dlažba beige medio
14,8x119,8; TIMNA1512BM
5
47,99 €/m2

kúpeľne, mozaiky

od 36,99 €/m2

stavebná chémia

4

dlažba beige medio
19,8x119,8; TIMNA2012BM
5
44,49 €/m2

batérie, sprchy

4

dlažba beige medio
29,8x119,8; TIMNA3012BM
36,99 €/m2
5

doplnky

4

dlažba noce scuro
14,8x119,8; TIMNA1512NS
5
47,99 €/m2

sedadlá, sifóny

4

Súčasťou série Timber Natural je aj luxusný formát 26,5 x 180 cm.

dlažba noce scuro
19,8x119,8; TIMNA2012NS
5
44,49 €/m2

radiátory

4

dlažba noce scuro
29,8x119,8; TIMNA3012NS
5
36,99 €/m2
vane

4

dlažba grigio
14,8x119,8; TIMNA1512GR
5
47,99 €/m2
sprchové kúty

4

dlažba grigio
19,8x119,8; TIMNA2012GR
5
44,49 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
14,
4,8x1
8x119,
8x1
19,8
8
19,
9,8x1
8x1
x119,
19 8
26,4x1
26,
4x179,
79,8
79,
8
2 8x1119,
29
29,
19,8
8

mm
m2
10,5 1,0
10,5
,08
8
10,5 0,9
10
10,
0,96
6
10,
0 5 0,954
0,954
10,5
10,
5 1,0
08

ks
6

4
4
4

kg
26 67
26,67
23,
23
3,70
70
23,
3,00
00
26,
6 67
6

mat
ma
mat
m
mat
ma
mat
at

213

nábytok, osvetlenie

dlažba grigio
29,8x119,8; TIMNA3012GR
5
36,99 €/m2

umývadlá, WC

4

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

1

Výhody sérií Alhamar a Natura
Vysoká povrchová tvrdosť a mechanická odolnosť, vysoká
Vhodné pre schodiská, terasy, okolie bazéna atď.
4 odolnosť voči chemickým látkam

2

Široká ponuka schodoviek, sokle rovné i schodové,
prelivové hrany k bazénom atď.

5

Digitálna tlač umožňuje verne imitovať vybraný vzor povrchu

3

Tvarovky sú z jedného kusa − bez spojovacej škáry

6

Mrazuvzdorná, odolná voči tepelným zmenám

Alhamar
SIKO exclusive

Natura

Novinka
0,5%<E<3,0%

Novinka

SIKO exclusive

R9
4

4

4

dlažba blanco
33x33; ALHAMAR33BL
5
27,79 €/m2

dlažba paja
33x33; ALHAMAR33PA
5
27,79 €/m2

dlažba salmon
33x33; ALHAMAR33SA
5
27,79 €/m2

dlažba rojo
33x33; ALHAMAR33RO
5
27,79 €/m2

4

4

4

4

0,5%<E<3,0%

4

R10

4

4

dlažba creta, etna, kenia
16,25x66,5; NATURA16CR, ET, KE
5
33,59 €/m2
/

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

4

dekor blanco
33x33; DALHAMAR33BL
5
5,59 €/ks

dekor salmon
33x33; DALHAMAR33SA
5
5,59 €/ks

dekor rojo
33x33; DALHAMAR33RO
5
5,59 €/ks

4

sprchové kúty

4
4
4

schodo salmon
schodovka
33x33; ALHAMARCFSA
5
35,49 €/ks

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

dekor paja
33x33; DALHAMAR33PA
5
5,59 €/ks

schodovka blanco
33x33; ALHAMARPFBL
5
11,89 €/ks

hrana prelivová etna
16,25x66,5; NATURABPET
5
36,99 €/ks
schodovka etna
16,25x66,5; NATURAPFET
5
12,59 €/ks

Schodové prvky sérií Alhamar a Natura ponúkame vo všetkých odtieňoch. Viac info na www.siko.sk

214

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

Cover

Novinka

dlažba

4

kúpeľne, mozaiky

36,99 €/m2

dlažba natural
19,7x119,7; COVERNA
5
36,99 €/m2

stavebná chémia

4

mm
cm
19,7x119,7 10

44,39 €/m2

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

m2
1,17

ks
5

kg
31,70
31

m
ma
mat

Burn

Novinka

batérie, sprchy

dlažba honey
19,7x119,7; COVERHO
5
36,99 €/m2

dlažba negro
20x122,5; BURNNE
5
44,39 €/m2
cm
20x122
122
2,5

36,99 €/m2

E<0.5% GLA

SIKO exclusive

R10 A

mm
11 5
11,

Novinka

m2
0,74
0

ks
3

kg
19,,03

mat
a

sedadlá, sifóny

doplnky

3

Barn Wood
radiátory

Dlažba sa vyznačuje vysokým stupňom odtieňového kolísania, čo dokonale imituje drevo.
Súčasťou vzoru dlažby sú aj meniace sa kresby rezu. Výsledný vzhľad je originálny a jedinečný. Každý kus dlažby má originálnu kresbu a vzhľad. Kúzlo série spočíva v samotnej
kresbe jednotlivých detailov.
5

vane

dlažba beige
16,4x99,8; DBW1620
5
36,99 €/m2
5

dlažba grey
16,4x99,8; DBW1640
5
36,99 €/m2
sprchové kúty

5

dlažba brown
16,4x99,8; DBW1660
5
36,99 €/m2
5

5

dlažba grey hexagon
35x37,5; DBWEM40
5
22,49 €/ks

dlažba beige hexagon
35x37,5; DBWEM20
5
22,49 €/ks

dlažba brown hexagon
35x37,5; DBWEM60
5
22,49 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
m2
35 37,
35x
7 5 10,
1 5
1
16,,4x9
4x99,8
4x
9
9,8
10,5
10
5 0,9
98

ks
4

6

kg
1,95
1,9
5
22,40
22,
40
40

mat
at
mat
mat

215

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

Novinka

SIKO exclusive

32,99 €/m2

E<0.5% GLA

4

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Tronco

dlažba roble
23x120; TRONCORO
5
32,99 €/m2

batérie, sprchy

stavebná chémia

4

cm
23x120
23x
120

mm
10,5
10,
5

m2
1,12
1,1
2

ks
4

kg
25,00
25,
00

dlažba viejo
23x120; TRONCOVI
5
32,99 €/m2
matt

Grove Wood

E<0.5% GLA

R10 A

od 39,99 €/m2

5

doplnky

5

dlažba ice
15x90; X915201
43,99 €/m2 5
dlažba ice
22,5x90; X922201
39,99 €/m2 5

sedadlá, sifóny

5

5

dlažba grey
15x90; X915202
43,99 €/m2 5
dlažba grey
22,5x90; X922202
39,99 €/m2 5

radiátory

5

5

dlažba birch
15x90; X915207
43,99 €/m2 5
dlažba birch
22,5x90; X922207
39,99 €/m2 5

vane

5

sprchové kúty

5

5

dlažba rust
15x90; X915204
43,99 €/m2 5
dlažba rust
22,5x90; X922204
39,99 €/m2 5

umývadlá, WC

5

5

5

nábytok, osvetlenie

dlažba honey
15x90; X915203
43,99 €/m2 5
dlažba honey
22,5x90; X922203
39,99 €/m2 5

cm
22 5x9
22,
5x90
15x90
15x
90

216

mm
10

10

m2
1,215
1,2
,215
1,215
1,2
15

ks
6

9

kg
25,42
25,
42
2 42
25,

mat
a
mat

dlažba choco
15x90; X915206
43,99 €/m2 5
dlažba choco
22,5x90; X922206
39,99 €/m2 5

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

Board

R9 A (DAKV..., DDTV...), R10 A (DDM06..., DDPSE...)
5

5

kúpeľne, mozaiky

52,00 €/m2

dlažba svetlo béžová
19,7x119,8; DAKVG141.1
52,00 €/m2 6

mozaika svetlo šedá
30x30; DDM06140.1
6
14,90 €/set

dlažba svetlo béžová
29,8x119,8; DAKVF141.1
52,00 €/m2 6

5

4

stavebná chémia

dlažba svetlo šedá
29,8x119,8; DAKVF140.1
52,00 €/m2 6

4

dlažba béžová
29,8x119,8; DAKVF142.1
52,00 €/m2 6

dlažba hnedá
19,7x119,8; DAKVG143.1
52,00 €/m2 6

dlažba hnedá
29,8x119,8; DAKVF143.1
52,00 €/m2 6

mozaika svetlo béžová
30x30; DDM06141.1
6
14,90 €/set

batérie, sprchy

dlažba béžová
19,7x119,8; DAKVG142.1
52,00 €/m2 6

4

dlažba tmavo hnedá
29,8x119,8; DAKVF144.1
52,00 €/m2 6
4

mozaika béžová
30x30; DDM06142.1
6
14,90 €/set
4

Ukážka možného zloženia

sedadlá, sifóny

dlažba tmavo hnedá
19,7x119,8; DAKVG144.1
52,00 €/m2 6

doplnky

4

4

dekor bielobéžová
19,7x119,8; DDTVG023.1
6
61,00 €/ks

dekor béžovotyrkysová
19,7x119,8; DDTVG467.1
6
61,00 €/ks

mozaika hnedá
30x30; DDM06143.1
6
14,90 €/set

4
4

4

Pred montážou odporúčame jednotlivé dlaždičky vybrať z niekoľkých kartónov a výslednú plochu zložiť podľa inšpirujúcej fotodokumentácie
na stránkach www.siko.sk. Žiaduca je kombinácia
všetkých jednotlivých vzorov dlaždičiek na dosiahnutie optimálneho vyváženého vzhľadu obkladanej plochy.

vane

4

Odporúčanie/rada
radiátory

dlažba svetlo šedá
19,7x119,8; DAKVG140.1
52,00 €/m2 6

dlažba

5

SIKO exclusive

R9
4

cm
mm
29,8x
29
29,8
29,
9 8x1
x1 9,8
x119,
8 10
10
19,77xx1119,
19,
19,8
8 10
10

Novinka

m2
11,08
0,9
0,
,96

ks
3

4

kg
24
24,
2
4,00
21,30
21,
2
1,30
0

mat
at
mat

Doha, Bergen

4

dlažba cherry
15,5x67,7; DOHACH
3
16,59 €/m2

dlažba beige
15,5x67,7; DOHABE
3
16,59 €/m2
4

dlažba nut
15,5x67,7; BERGENNU
3
16,59 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

mozaika tmavo hnedá
30x30; DDM06144.1
6
14,90 €/set

umývadlá, WC

16,59 €/m2

mozaika viacfarebná
30x30; DDM06145.1
6
14,90 €/set

dekor viacfarebná
29,8x59,8; DDPSE023.1
6
25,00 €/ks

cm
mm
15,5x67,7 9,1

m2
1,36

ks
13

kg
27,40
27,40

mat

217

nábytok, osvetlenie

dekor viacfarebná
29,8x59,8; DDPSE467.1
6
25,00 €/ks

kúpeľne, mozaiky

Timber

SIKO exclusive

47,99 €/m2

R11 B

E<0.5% GLA

Dokonalá imitácia dreva. Je to plne prefarbený črep s triedou protišmykovosti R11 B, vhodný napr. aj k bazénom.

dlažba

5

dlažba albus
20x120; GMBO071
3
47,99 €/m2
stavebná chémia

5

dlažba honey
20x120; GMBO072
3
47,99 €/m2

batérie, sprchy

5

doplnky

cm
20x120
20x

mm
10
0

m2
0,72

ks
3

kg
19,00
0

dlažba nogal
20x120; GMBO075
3
47,99 €/m2

mat

Wood

E<0.5% GLA

29,00 €/m2

R9, R10 B (DDV)

4

sedadlá, sifóny

4

dlažba tmavo hnedá
14,8x59,8; DAKSU621.1
29,00 €/m2 6

dlažba hnedá
14,8x59,8; DAKSU620.1
29,00 €/m2 6
4

5

radiátory

dlažba béžová
14,8x59,8; DAKSU619.1
29,00 €/m2 6
4

4

4

vane

5

dlažba biela
14,8x59,8; DAKSU618.1
29,00 €/m2
6

Era

m2
0,9
0
9

ks
10

kg
19,40

mat

mozaika biela
30x30; DDV1V618.1
14,90 €/set 6

mozaika tmavo hnedá
30x30; DDV1V621.1
14,90 €/set 6

mozaika béžová
30x30; DDV1V619.1
14,90 €/set 6

mozaika hnedá
30x30; DDV1V620.1
14,90 €/set 6
R9 A

E<0.5% GLA

Novinka

14,90 €/m2

5

4

4

4

dlažba biela
33,3x33,3; FINEZA45720
6
14,90 €/m2

dlažba béžová
33,3x33,3; FINEZA45737
6
14,90 €/m2

dlažba červenohnedá
33,3x33,3; FINEZA45744
6
14,90 €/m2

dlažba hnedá
33,3x33,3; FINEZA45751
6
14,90 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

cm
mm
14,8x5
14,
8 59,8
8x5
9,8 10
1

cm
mm
33 3x3
33,
3x33,3
3,3 8

218

m2
1,3
,33
3

ks
12

kg
23,60
23,
60

re iéffne
rel
n

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

Chakra, Forest , Country

4

kúpeľne, mozaiky

27,99 €/m2

dlažba whitewood
15x90; GSN5032
27,99 €/m2
5
dlažba

3

dlažba walnut
15x90; GSN5034
5
27,99 €/m2

stavebná chémia

3

dlažba black pine
15x90; GSN5003
5
27,99 €/m2
4

batérie, sprchy

dlažba honey
15x90; GSN5004
5
27,99 €/m2
3

33,49 €/m2

E<0.5% GLA

cm
15x90

SIKO exclusive

R9

mm
9

m2
1,0
1,08

ks
8

kg
24,00
00

mat
a

Maryland, Pasadena, Tavola

4

dlažba gris
20x114; MARYLANDGR
5
33,49 €/m2

sedadlá, sifóny

Siko exclusive

doplnky

dlažba khaki
15x90; GSN5005
5
27,99 €/m2

3

dlažba natural
20x114; MARYLANDNA
5
33,49 €/m2

radiátory

3

dlažba roble
20x114; PASADENARO
5
33,49 €/m2

dlažba roble
20x114; TAVOLARO
5
33,49 €/m2
E<0.5% GLA

mm
111

m2
1,14
4

ks
5

mat

Vintage

SIKO exclusive

R10 A

kg
33,00
33,00

sprchové kúty

Vďaka digitálnej tlači rôzne jednotlivé kusy na ploche vytvoria unikátnu kresbu.
Každý kus je originál. Séria sa vyznačuje dômyselným výrazným kolísaním odtieňov.

4

umývadlá, WC

dlažba hnedá
15x60; GSD3659
5
23,99 €/m2
4

dlažba hnedá
15x90; GSN5036
29,69 €/m2 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Ukážka mixu rôznych dlaždičiek

cm
15xx60
0
1 90
15x

mm
10
0

10
0

m2
1,2
1,26
1 8
1,
1,0

ks
14
4

8

kg
24,92
2
24 00
24,

mat
m
at
mat

219

nábytok, osvetlenie

od 23,99 €/m2

cm
20x114
20
4

vane

3

kúpeľne, mozaiky

Petriﬁed Forest

SIKO exclusive

29,59 €/m2

R9

E<0.5% GLA

Dlažba je určená najmä do interiéru a jej vzor vytvára prírodný a exkluzívny dojem. Ďalšími prednosťami
sú mrazuvzdornosť a vysoký stupeň oteruvzdornosti.
Všetky balenia dekorácií obsahujú náhodný mix zobrazených vzorov.

dlažba

4

dlažba golden beige
14,6x66; PETRIFIEDFGB
3
29,59 €/m2

4

dekor beige
7x14; CFPETRIFIEDFBE
3
1,79 €/ks
4

stavebná chémia

4

dlažba golden blue
14,6x66; PETRIFIEDFGBL
3
29,59 €/m2

dekor blue
7x14; CFPETRIFIEDFBL
3
1,79 €/ks
4

doplnky

batérie, sprchy

4

dlažba golden cherry
14,6x66; PETRIFIEDFGCH
3
29,59 €/m2

dekor cherry
7x14; CFPETRIFIEDFCH
3
1,79 €/ks
4

cm
14,
4,6x6
6x 6
6x6

mm
1
11

m2
1,06
1,0
,06

ks
11
11

kg
24,
24
4,99
9

dlažba golden brown
14,6x66; PETRIFIEDFGBR
3
29,59 €/m2

mat
a

Taiga R

SIKO exclusive

4

dekor brown
7x14; CFPETRIFIEDFBR
3
1,79 €/ks

E<0.5% GLA

R9

29,59 €/m2

sedadlá, sifóny

Imitácia moreného dreva, vďaka digitálnej potlači vytvorí rozličný tvar jednotlivých kusov,
jedinečný dojem celku v obľúbenom štýle Provence.
4

dlažba nut
15x90; TAIGARNU
3
29,59 €/m2

radiátory

4

dlažba beige
15x90; TAIGARBE
3
29,59 €/m2
5

vane

dlažba white
15x90; TAIGARWH
3
29,59 €/m2
5

sprchové kúty

dlažba grey
15x90; TAIGARGR
3
29,59 €/m2
4

dlažba anthracite
15x90; TAIGARAN
3
29,59 €/m2

umývadlá, WC

Náhodný mix (6 rôznych vzorov).
4

dekor white
15x90; DTAIGARWH
44,39 €/m2 3

nábytok, osvetlenie

4

cm
15x90

220

mm
11

m2
0,95

ks
7

kg
23,80

mat

dekor beige
15x90; DTAIGARBE
44,39 €/m2 3

maloobchodné ceny s DPH

Meranti

SIKO exclusive

dlažba

4

kúpeľne, mozaiky

22,19 €/m2

cm
24x 5
24x95

16,59 €/m2

SIKO exclusive

mm
9

m2
1,377
1,3

ks
6

kg
32,00
32

mat

Alamo, Ebano, Nobile, Tivoli

batérie, sprchy

4

4

dlažba miel
20,5x61,5; EBANOMI
5
16,59 €/m2

dlažba siena
20,5x61,5; NOBILESI
5
16,59 €/m2
4

4

sedadlá, sifóny

dlažba miel
20,5x61,5; NOBILEMI
5
16,59 €/m2

4

doplnky

4

dlažba ambar
20,5x61,5; TIVOLIAM
5
16,59 €/m2

dlažba natural
20,5x61,5; TIVOLINA
5
16,59 €/m2

cm
mm
20,5x6
20,5x6
x6
61,5
1
10
10

Na objednávku možno k tejto dlažbe dodať sokle v rozmere 10,5 x 61,5 cm.

14,99 €/m2

m2
1,1
,1135
5

kg
24,
4,14
,14

mat
ma
at

Dolomita

SIKO exclusive

4

ks
9

radiátory

dlažba miel
20,5x61,5; ALAMOMI
5
16,59 €/m2

stavebná chémia

dlažba roble
24x95; MERANTIRO
5
22,19 €/m2

dlažba smoke
20,5x61,5; DOLOMITASM
5
14,99 €/m2

sokel miel
8x45; SKDOLOMITAMI
5
2,19 €/ks

sokel smoke
8x45; SKDOLOMITASM
5
2,19 €/ks

cm
mm
20,,5x61,5
,
10

14,79 €/m2

ks
9

dlažba béžová
16,07x42,57; CAPRIBE
3
14,79 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

mat

umývadlá, WC

3

kg
24,14

Capri

SIKO exclusive

3

dlažba šedá
16,07x42,57; CAPRISZ
3
14,79 €/m2

m2
1,1
, 35

3

dlažba okrová
16,07x42,57; CAPRIOC
3
14,79 €/m2

cm
mm
16,07
16,
07x42,
42 57 8,5

m2
1,1

ks
16

kg
17,
117
7,00
7,
00

mat

221

nábytok, osvetlenie

dlažba miel
20,5x61,5; DOLOMITAMI
5
14,99 €/m2

sprchové kúty

vane

4

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

R10 C

4

18,49 €/m2
4

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Deck

cm
45x45
45x
45

mm
8

m2
1 42
1,4

ks
7

kg
24,91
24,

dlažba walnut
45x45; GSN6070
5
18,49 €/m2

ma
mat

Hollywood

dlažba cherry
45x45; GSN6071
5
18,49 €/m2

SIKO exclusive

batérie, sprchy

3

Odporúčanie/rada

K tejto sérii odporúčame:

systém na niveláciu
obkladov a dlažby

doplnky
sedadlá, sifóny

29,59 €/m2

E<0.5% GLA

Viac na str. 243

cm
60x60
60x
60

mm
1
10

m2
1,4
,44
4

ks
4

kg
3 50
32,
32
0

dlažba hnedá
60x60; HOLLYWOOD60BR
5
29,59 €/m2

mat
at

Mixwood

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

R9

16,59 €/m2

radiátory

Ukážka štyroch možných vzorov. V jednom balenie je náhodný mix týchto dlaždičiek. Pred
montážou odporúčame dlaždičky vybrať a položiť na sucho vrátane ich rôzneho pootočenia na
dosiahnutie optimálneho vzhľadu obkladanej plochy.

vane

4

m2
1,2
,2
21

ks
6

Tudela

kg
25,00
25,00

dlažba mix farieb
44,8x44,8; DAA44597.1
5
16,59 €/m2

m
mat

Novinka

SIKO exclusive

c

Táto dlažba je vhodná len do interiéru

10,99 €/m2

3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

cm
mm
44,8x4
44,
8 44,
8x
4,8
8 10
0

cm
45x45
45x
45

222

mm
9,1

m2
1,42
1,4
2

ks
7

kg
28,
28,00
8 00
8,

polole
lesk
sk
k

dlažba haya
45x45; TUDELAHA
5
10,99 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

K tejto sérii odporúčame:

dlažba

Odporúčanie/rada

Calzada

SIKO exclusive

R13

4

škárovacia hmota cementovo šedá škárovacia hmota antracite
5 kg, CE40513
5 kg, MAPU113
6
6
14,64 €/ks
17,76 €/ks

od 19,99 €/m2

E<0.5% GLA

5

E<0.5% GLA

m2
1,2
25

ks
10
0

kg
24,4
24,43

matt

Antares

K tejto sérii odporúčame:

škárovacia hmota cementovo šedá škárovacia hmota antracite
5 kg, CE40513
5 kg, MAPU113
6
6
14,64 €/ks
17,76 €/ks

dlažba hnedá
40x40; ANTARES
5
19,99 €/m2

mm
10

SIKO exclusive

R11

Odporúčanie/rada

19,99 €/m2

cm
35x35
35x35

batérie, sprchy

dlažba beige
35x35; CALZADABE
20,99 €/m2 5

cm
40xx40

SIKO exclusive

R10

stavebná chémia

E<0.5% GLA

mm
10

m2
1,1

ks
7

kg
24,00
24,
0

ma
mat

doplnky

od 20,99 €/m2

kúpeľne, mozaiky

Predstavujeme vám unikátnu dlažbu imitujúcu kameň. Vďaka špeciálnej výrobnej technológii (tzv. digitálnej potlači) sa od skutočných kameňov takmer nerozozná. Jedinečný je najmä netypický tvar jednotlivých dlaždičiek. Tento tvar umožňuje nadviazať jednotlivé dlaždičky tak, že po položení dlažby len ťažko nájdete škáru. Vďaka dlažbe
zo série Calzada docielite jedinečný efekt dláždenej ulice. Zo sérií Antares vďaka ich „šesťhranu“ vytvoríte jedinečnú súvislú plochu bez viditeľných škár. Aby výsledný efekt
bol čo najlepší, k jednotlivým dlažbám odporúčame škárovaciu hmotu, ktorá sa k nim najviac hodí svojou farebnosťou.

Rustica

Novinka

4

dlažba Covadonga
32,5x32,5; RUSTICACO
5
19,99 €/m2

škárovacia hmota stredne šedá
5 kg, MAPU112
6
17,76 €/ks

19,99 €/m2

E<0.5% UGL

sedadlá, sifóny

K tejto sérii odporúčame:

škárovacia hmota antracite
5 kg, CE40513
6
14,64 €/ks

cm
mm
32,5x32,5
32,5x3
2,5 10
0

SIKO exclusive

R10

4

ks
13

kg
23,00
23,00

protiš
pro
tiš
išmyk
m
myk

Arrecife

Novinka

K tejto sérii odporúčame:

škárovacia hmota cementovo šedá škárovacia hmota antracite
5 kg, CE40513
5 kg, MAPU113
6
6
14,64 €/ks
17,76 €/ks

od 25,89 €/m2

E<0.5% GLA

m2
1,2
25

ks
1
13

kg
23,
3,00
00
0
0

protiš
pro
tišmyk
tiš
myk
myk

Tera

SIKO exclusive

R10

4

cm
mm
32,
2 5x3
5x32,5
2,5
5 10
0

Odporúčanie/rada

dlažba mix farieb
45,6x67,5; TERA
25,89 €/m2 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

škárovacia hmota sopečný piesok
5 kg, MAPU149
6
17,76 €/ks

umývadlá, WC

K tejto sérii odporúčame:

cm
mm
45 6x67
45,
6x 7,5
6x6
7,5 110,
0,5

m2
0,92

ks
3

kg
23,,79
23

mat
at

223

nábytok, osvetlenie

dlažba Luna
32,5x32,5; ARRECIFELU
5
19,99 €/m2

sprchové kúty

vane

Odporúčanie/rada

m2
1,25
1,25

radiátory

Odporúčanie/rada

kúpeľne, mozaiky

Khadi

SIKO exclusive

E<0.5% GLA

od 23,99 €/m2

R10

4

4

dlažba

4

stavebná chémia

4

dlažba beige
50,2x50,2; DKH520
5
25,99 €/m2

dlažba beige
33,3x33,3; DKH020
5
23,99 €/m2

dlažba beige rec.
16,4x16,4; DKH200
29,69 €/m2 5

mozaika beige
33,3x33,3; DKHX20
5
12,99 €/ks

4

batérie, sprchy

4

4

4

doplnky

dlažba grey
50,2x50,2; DKH540
5
25,99 €/m2

dlažba grey
33,3x33,3; DKH040
5
23,99 €/m2

dlažba grey rec.
16,4x16,4; DKH400
29,69 €/m2 5

mozaika grey
33,3x33,3; DKHX40
5
12,99 €/ks

4

sedadlá, sifóny

4

4

4

radiátory

dlažba oil
50,2x50,2; DKH590
5
25,99 €/m2

dlažba oil
33,3x33,3; DKH090
5
23,99 €/m2

dlažba oil rec.
16,4x16,4; DKH900
29,69 €/m2 5

mozaika oil
33,3x33,3; DKHX90
5
12,99 €/ks

4

vane

4

4

4

sprchové kúty

dlažba red
50,2x50,2; DKH550
5
25,99 €/m2

dlažba red
33,3x33,3; DKH050
5
23,99 €/m2

dlažba red rec.
16,4x16,4; DKH500
29,69 €/m2 5

mozaika red
33,3x33,3; DKHX50
5
12,99 €/ks

4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

4

4

4

cm
mm
m2
33,3x3
33
3x33,3
33,3
3 3 10 1,3
1 332
32
16,4x1
16,
4x16,4
6,4 10 1,1183
50,2x5
50,
2x50,2
0,2 10 1,5
1,512
12

224

ks
12

44
6

kg
27,00
27,
00
2 70
23,
0
3 00
31,
0

mat
a
mat
at
mat
mat

dlažba white
50,2x50,2; DKH510
5
25,99 €/m2

dlažba white
33,3x33,3; DKH010
5
23,99 €/m2

dlažba white rec.
16,4x16,4; DKH100
29,69 €/m2 5

mozaika white
33,3x33,3; DKHX10
5
12,99 €/ks

maloobchodné ceny s DPH

Náš tip

E<0.5% GLA

Canvas

SIKO exclusive

R10

ČISTENIE ŠPECIÁLNYCH POVRCHOV:
metalický povrch – tento povrch vyžaduje zvýšenú pozornosť pri čistení. Najprv namočiť vodou, potom odmastiť
zriedeným čističom RAKO SYSTEM - LBCL810, neutralizovať vodou, vyčistiť prostriedkom RAKO SYSTEM
- LBCL801 a omyť čistou vodou. Kombináciu možno niekoľkokrát opakovať pre dokonalé vyčistenie. Viac
informácií na str. 234
4

kúpeľne, mozaiky

od 29,69 €/m2

dlažba

4

dlažba beige
16,4x49,6; DCA1620R
5
33,49 €/m2

dlažba grey
16,4x49,6; DCA1640R
5
33,49 €/m2
4

dlažba cream
16,4x49,6; DCA1610R
5
33,49 €/m2

stavebná chémia

4

dlažba red
16,4x49,6; DCA1650R
36,99 €/m2 5
4

dlažba gold
16,4x49,6; DCA1680R
36,99 €/m2 5

batérie, sprchy

4

dlažba black
16,4x49,6; DCA1670R
36,99 €/m2 5
4

4

4

4

doplnky

4

sedadlá, sifóny

4

4

mozaika red/gold
33,3x33,3; DCAM58
5
12,99 €/ks

29,00 €/m2

E<0.5% GLA

cm
mm
m2
16,
6,4x4
6,4x4
4 9,6
4x
9 6 10
0 0,976
0,976
49
49,
9,6x4
6x4
6x49,6
49,6 10 1,4
1,476
76

mozaika grey/black
33,3x33,3; DCAM47
5
12,99 €/ks

ks
12

6

kg
21,
1,00
00
29,20
29,
2
20

mat
mat
a

Spirit R

R9

4

sprchové kúty

mozaika cream/beige
33,3x33,3; DCAM12
5
12,99 €/ks

4

radiátory

4

dlažba grey
dlažba red
dlažba black
49,6x49,6; DCA540R 49,6x49,6; DCA550R 49,6x49,6; DCA570R
5
5
29,69 €/m2 5
33,49 €/m2
33,49 €/m2

vane

dlažba beige
dlažba cream
dlažba gold
49,6x49,6; DCA520R 49,6x49,6; DCA510R 49,6x49,6; DCA580R
5
29,69 €/m2 5
29,69 €/m2 5
33,49 €/m2

4
5

5
5

dlažba biela, šedá, čierna
44,5x44,5; DAK44182.1, 185.1, 187.1
29,00 €/m2 6

dlažba svetlo béžová , béžová, hnedá
44,5x44,5; DAK44183.1, 184.1, 186.1
29,00 €/m2 6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
44,5x44,5 10

m2
1,21

ks
6

kg
25,00

po olesk
pol

225

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

kúpeľne, mozaiky

Sumatra

SIKO exclusive

0,5%<E<3,0%

4

8,99 €/m2

R9 A

4

3

m2
1,33
1,3
3

ks
12

kg
24,
4,,07
0

mat
a

Kréta

dlažba beige
33,3x33,3; GAR3B068.1
5
8,99 €/m2

dlažba cotto
33,3x33,3; GAR3B069.1
8,99 €/m2
5

dekor zelená (5ks)
6x6; CTVER10
5
1,29 €/ks

dekor modrá (5ks)
6x6; CTVER12
5
1,29 €/ks

dekor hnedá (5ks)
6x6; CTVER14
5
1,29 €/ks

batérie, sprchy

SIKO exclusive

sokel svetlo šedá
8x29,8; TSAJB506.1
5
1,79 €/ks

sokel šedá
8x29,8; TSAJB505.1
5
1,79 €/ks

Výhodná ponuka

sokel hnedá
8x29,8; TSAJB070.1
5
1,79 €/ks

doplnky

5

5

5

5

5

5

5

5

5

TI

D

ŠM

O
V

YK

sedadlá, sifóny

H

O
cm
mm
29,8x29,8 9

m2
1,09

ks
12

Pebbles

kg
20,93

mat
m
a

dlažba svetlo šedá , šedá, hnedá
29,8x29,8; TAA35506.1, 505.1, 070.1
5
7,69 €/m2

SC

PR
radiátory

od 7,69 €/m2

R9, R11 (TR735...)

E<0,5% UGL

KA

cm
mm
33,3x33,3
3,3 8

dlažba ivory
33,3x33,3; GAR3B067.1
5
8,99 €/m2

O

stavebná chémia

dlažba

Výhodná ponuka

dlažba svetlo šedá , šedá, hnedá
29,8x29,8; TR735506.1, 505.1, 070.1
5
8,99 €/m2

E<0.5% GLA

Novinka

schodovka svetlo šedá , šedá, hnedá
29,8x29,8; TCA35506.1, 505.1, 070.1
5
7,99 €/m2

12,50 €/m2

R10 B

5

dlažba biela
33,3x33,3; FINEZA45645
6
12,50 €/m2

dlažba mix farieb
33,3x33,3; FINEZA45652
6
12,50 €/m2

5

5

dlažba béžovošedá
33,3x33,3; FINEZA45669
6
12,50 €/m2

dlažba červenohnedá
33,3x33,3; FINEZA45676
6
12,50 €/m2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

5

cm
mm
33 3x3
33,
x3
33,3
3,3
,3 8

226

m2
1,33
1,3
3

ks
12

kg
23,60
23
60

reliéf
rel
iéffne
ié

maloobchodné ceny s DPH

E<0.5% GLA

5

4

4

dlažba svetlo béžová
29,8x59,8; DAASE363.1
22,50 €/m2 6

dlažba béžová
29,8x59,8; DAASE362.1
29,00 €/m2 6

4

4

4

dekor biela
29,8x59,8; DDRSE360.1
6
25,00 €/ks

dekor svetlo béžová
29,8x59,8; DDRSE363.1
6
25,00 €/ks

dekor béžová
29,8x59,8; DDRSE362.1
6
25,00 €/ks

5

dekor hnedá
29,8x59,8; DDRSE361.1
6
25,00 €/ks
4

4

radiátory

5

sedadlá, sifóny

doplnky

4

dlažba hnedá
29,8x59,8; DAASE361.1
29,00 €/m2 6

batérie, sprchy

dlažba biela
29,8x59,8; DAASE360.1
22,50 €/m2 6

stavebná chémia

dlažba

5

Deﬁle

R9, R10 B (DDM06...)

kúpeľne, mozaiky

od 22,50 €/m2

mozaika biela
30x30; DDM06360.1
14,90 €/set 6

mozaika svetlo béžová
30x30; DDM06363.1
14,90 €/set 6

4

mozaika béžová
30x30; DDM06362.1
14,90 €/set 6

dekor svetlo béžová
93,3x59,8; DDRST363.1
6
12,50 €/ks

4

mozaika hnedá
30x30; DDM06361.1
14,90 €/set 6
4

4

dekor biela
9,3x59,8; DDRST360.1
6
12,50 €/ks

vane

5

dlažba hnedá
44,5x44,5; DAA44361.1
29,00 €/m2 6

sprchové kúty

5

dlažba béžová
44,5x44,5; DAA44362.1
29,00 €/m2 6

umývadlá, WC

dlažba svetlo béžová
44,5x44,5; DAA44363.1
22,50 €/m2 6

dekor béžová
9,3x59,8; DDRST362.1
6
12,50 €/ks
4

4

dekor hnedá
9,3x59,8; DDRST361.1
6
12,50 €/ks

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
mm
44,5x4
x44,5
4,5 10
10
29,8x5
29,
8x 9,8 10

m2
1,21
1,08

ks
6

6

kg
25,00
23,20

mat
att
mat

227

nábytok, osvetlenie

dlažba biela
44,5x44,5; DAA44360.1
22,50 €/m2 6

SIKO exclusive

29,59 €/m2

R9

E<0.5% GLA

3

3

dlažba brown
44x66; SPIDER4466BR
3
29,59 €/m2
cm
44x66
44x66

mm
1
11

m2
1,17

ks
4

kg
28,29

sedadlá, sifóny

SIKO exclusive

13 mm

0,5%<E<3,0%

od 1,79 €/ks

R12 C

dlažba tehlová
25x25; GRA2525
5
1,79 €/ks
dlažba tehlová
33x33; GRA3333
5
3,49 €/ks

ﬂorentínska schodovka tehlová ﬂorentínska schodovka tehlová
25x33; GRASCF25335
33x33; GRASCRF33335
5
5
8,49 €/ks
29,59 €/ks
ﬂorentínska schodovka
tehlová
5
33x33; GRASCF33335
11,49 €/ks

sokel tehlová
8x25; GRASK825
5
1,49 €/ks
sokel tehlová
8x33; GRASK833
5
2,19 €/ks

dlažba hnedá
25x25; GRN2525
5
1,79 €/ks
dlažba hnedá
33x33; GRN3333
5
3,49 €/ks

ﬂorentínska schodovka hnedá
25x33; GRNSCF25335
5
8,49 €/ks
ﬂorentínska schodovka hnedá
33x33; GRNSCF33335
5
11,49 €/ks

sokel hnedá
8x25; GRNSK825
5
1,49 €/ks
sokel hnedá
8x33; GRNSK833
5
2,19 €/ks

ﬂorentínska schodovka hnedá
33x33; GRNSCRF33335
5
29,59 €/ks

vane

radiátory

dlažba grey
44x66; SPIDER4466GR
3
29,59 €/m2

pololesk

Albarracin, Natural

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Spider

Torelo

0,5%<E<3,0%

sprchové kúty

schodová tvarovka
• dekoratívne ukončenie schodov

umývadlá, WC

schodová tvarovka svetlo hnedá schodová tvarovka svetlo hnedá schodová tvarovka svetlo šedá
5x36; SCHODT027
5x36; SCHODT034
5x35; SCHODT040
5
5
5
3,99 €/ks
3,99 €/ks
3,99 €/ks

nábytok, osvetlenie

3,99 €/ks

schodová tvarovka okrová
5x36; SCHODT255
5
3,99 €/ks

228

schodová tvarovka tmavo tehlová schodová tvarovka karamel
5x36; SCHODT035
5x36; SCHODT041
5
5
3,99 €/ks
3,99 €/ks

schodová tvarovka tehlová
5x36; SCHODT271
5
3,99 €/ks

schodová tvarovka hnedá
5x36; SCHODT231
5
3,99 €/ks

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

2 cm dlažba

2 cm

Viac informácií o montáži do trávnika, štrku a na nastaviteľné terče nájdete na nasledujúcich stránkach.

Montáž do štrkového lôžka

Dlažbu možno jednoducho položiť do trávnika a nenásilne tak vytvoriť spevnenú plochu napríklad pre posedenie na záhrade.

Tento spôsob sa hodí do exteriéru na terasy, chodníky a ďalšie plochy určené
na chodenie. Nespornou výhodou je cena práce za montáž a možnosť ľahko
vymeniť poškodený kus dlažby.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

229

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Montáž do trávnika

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Jiří Lepič | Product Manager

stavebná chémia

Dlažby s hrúbkou 2 cm sú moderným riešením na zjednotenie štýlu domu, terasy, záhrady i bazénu. Ide o efektívne
riešenie montáže dlažby pod pergolu či vytvorenie pevného podkladu na posedenie na záhrade bez nutnosti
budovania betónových základov. Dlažbu možno použiť napríklad aj na vytvorenie chodníka na záhrade alebo položiť
do trávnika namiesto nášľapných kameňov. Opäť bez nutnosti väčších stavebných úprav. 2 cm dlažbu možno položiť
do rôznych povrchov bez použitia chemických lepidiel. Dlažba, ktorú ponúkame, je vďaka novým technológiám
dokonalou imitáciou kameňa, cementu alebo dreva. Digitálnou potlačou sa docieli unikátny a neopakovateľný vzor.
Dlažba je mrazuvzdorná a protišmyková. Je odolná voči chemikáliám, soli a machom.

dlažba

Uvažujete o vybudovaní či rekonštrukcii terasy, balkónu, lodžie alebo bazénu? Máme pre vás vhodné riešenie, ako
vytvoriť modernú, stálu, bezúdržbovú a elegantnú podlahovú krytinu do exteriéru i interiéru.

kúpeľne, mozaiky

2 cm dlažba

2 cm
Montáž na terče

dlažba

Tento spôsob montáže je určený pre suchú montáž dlažby v interiéri a v
exteriéri na zaizolovaných strechách, terasách, balkónoch, kde táto konštrukcia zaistí plynulý odtok vody aj pri extrémnych zrážkach. Medzi podkladom a dlažbou možno viesť napríklad inžinierske siete.

stavebná chémia

Vyrovnanie nerovností a spádu podkladu možno pomocou rektiﬁkačných
podložiek, spádových podložiek alebo teleskopických terčov s pohyblivou hlavou. Výhodou je jednoduchý prístup k izolácii pri prípadnej oprave.

batérie, sprchy

Montáž na terče je ideálnym riešením aj pre komerčné priestory, keď
možno napríklad na streche či terase prevádzkovať reštauráciu, kaviareň
alebo letnú záhradku, a to bez kaluží, v suchu.

Gumený terč

Terč pod dlažbu

Gumený terč pod dlažbu sa používa pre výšku 8 mm. Tlmí
prenos vibrácií.

Terče s pevne danou výškou (14; 17; 19 mm) sa používajú na miestach, kde stačí len mierne odsadenie dlažby
od izolácie (konštrukcie).

kód tovaru
gumený terč, škára 4 mm

priemer
(mm)

škára
(mm)

cena

8

120

4

0,69 €
terč pod dlažbu,
škára 4 mm

doplnky

Teleskopické terče sú vhodné najmä pri montáži elektroinštalácie, odvodnenia atď. Okrem iného ich možno použiť v pivničných priestoroch a garážach, kde treba povrch
naddvihnúť z dôvodu trvalej vlhkosti a prítomnosti vody.
Slúžia na kladenie keramickej, terasovej, betónovej i kamennej dlažby na sucho. Teleskopické terče majú výšku 25 mm
až 365 mm. Nosnosť teleskopického terča je 400 kg/ks.
teleskopický terč,
škára 2 a 4 mm

kód tovaru
TERCT25

výška
(mm)

škára
(mm)

výška
(mm)

priemer
(mm)

škára
(mm)

cena

TERC14

14

150

4

0,29 €

TERC17

17

150

4

0,39 €

TERC19

19

150

4

0,59 €

kód tovaru

Teleskopický terč

Rektiﬁkačná podložka
Ak podklad nie je rovný, na vyrovnanie sa používajú rektiﬁkačné podložky, ktoré sú vysoké 3 mm.
kód tovaru

cena

rektiﬁkačná podložka
PODLOZKA3

25

4

1,99 €

TERCT3550

35-50

4

2,39 €

TERCT5070

50-70

4

2,79 €

TERCT65100

65-100

4

3,19 €

TERCT95130

95-130

4

3,59 €

TERCT125160

125-160

4

3,89 €

TERCT155190

155-190

4

4,49 €

TERCT185220

185-220

4

4,69 €

TERCT210245

210-245

4

5,69 €

výška
(mm)

priemer
(mm)

cena

3

150

0,19 €

Teleskopický terč s pohyblivou hlavou
Ak je nutná montáž na plochu s miernym sklonom (do 5 %
spádu), používa sa teleskopický terč s pohyblivou hlavou. Tieto
terče sa používajú pri vyrovnávaní výšky od 35 mm do 200 mm.
výška
(mm)

škára
(mm)

TERCTK3555

35-55

4

3,29 €

TERCTK5570

55-70

4

4,39 €

kód tovaru

teleskopický terč s pohyblivou
hlavou, škára 4 mm

cena

TERCT240275

240-275

4

5,99 €

TERCTK70110

70-110

4

5,19 €

TERCT270300

270-300

4

6,49 €

TERCTK110150

110-150

4

5,99 €

TERCT300335

300-335

4

6,99 €

TERCTK150170

150-170

4

6,99 €

TERCT330365

330-365

4

7,49 €

TERCTK170200

170-200

4

7,49 €

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

TERCG8

výška
(mm)

Quarz Design

44,49 €/m2

SIKO exclusive
5

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

5

Séria Quarz Design dostupná aj
v rektiﬁkovanom formáte 60 x 60 cm
cm
60
60x
6
0xx60
6

230

mm
20

m2
0,72
0,72

ks
2

kg
31,80
3
0

pro
otiš
tišmyk
k

dlažba fume
60x60; QD2FU60
44,49 €/m2 5

dlažba beige
60x60; QD2BE60
44,49 €/m2 5

dlažba antracite
60x60; QD2AN60
44,49 €/m2 5

maloobchodné ceny s DPH

47,99 €/m2

E<0.5% UGL

5

5

Všetky položky sú dostupné aj v
rektiﬁkovanom prevedení

48,09 €/m2

E<0.5% UGL

dlažba terra
40x80; SH2TE40
5
47,99 €/m2

cm
40x80
40x80
80

m2
0,64

ks
2

kg
28,
2
8,30

5

pr tišmyk
pro

V.360

SIKO exclusive

R12 C

5

radiátory

sedadlá, sifóny

5

mm
20

doplnky

dlažba notte
40x80; SH2NO40
5
47,99 €/m2

dlažba ghiaccio
40x80; SH2GH40
5
47,99 €/m2

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

Shade

SIKO exclusive

R11 C

kúpeľne, mozaiky

2 cm dlažba

2 cm

70,49 €/m2

dlažba grey
40x80; V3602GR40
5
47,99 €/m2
E<0.5% UGL

dlažba čierna
40x80; V3602BL40
48,09 €/m2 5

cm
40 0

mm
20

SIKO exclusive

R11 C

m²
0,64

ks
2

k
2 ,30

a
protišm k

Patina P

Novinka

5
5

dlažba beige
40x120; PA2BE412
5
70,49 €/m2

dlažba grigio
40x120; PA2GR412
5
70,49 €/m2

dlažba castano
40x120; PA2CA412
5
70,49 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
40x120
120
20

mm
2
20

m2
0,4
48

ks
1

kg
23,50
23,50

pro
otiš
t myk
m

231

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

sprchové kúty

dlažba white
40x80; V3602WH40
5
47,99 €/m2

vane

Všetky položky sú dostupné aj v
rektiﬁkovanom prevedení

kúpeľne, mozaiky

2 cm dlažba
Da Vinci

2 cm

SIKO exclusive

R11 C

47,99 €/m2

R11 C

E<0.5% UGL

5

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

5

Séria Da Vinci dostupná aj v rektiﬁkovanom
formáte 60 x 60 cm

cm
60x
60x60
0x6
60
0

mm
20
0

m2
0,,72
0
0,7

ks
2

kg
31,8
31,
31
1,80
80

pro
protiš
otiš
tišmyk
ti
m
myk

Saloon

dlažba grey
60x60; HDV205
5
47,99 €/m2

dlažba noce
60x60; HDV209
5
47,99 €/m2

SIKO exclusive

47,99 €/m2

R11 C

E<0.5% UGL

5

doplnky

5

5

radiátory

sedadlá, sifóny

5

Všetky farby dostupné aj v rektiﬁkovanom prevedení 40 x 80 cm
mm
20

m2
0,64

ks
2

kg
28,
2
8,,30
3

protišmyk

vane

cm
40x80

Pietra Serena

dlažba grey
40x80; HSA205
5
47,99 €/m2

dlažba dark grey
40x80; HSA215
5
47,99 €/m2

dlažba beige
40x80; HSA201
5
47,99 €/m2

SIKO exclusive

R10

E<0.5% UGL

4

47,99 €/m2
4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

4

dlažba noce
40x80; HSA209
5
47,99 €/m2

cm
60
60x
6
0x60

232

mm
20

m2
0,72
0,7
72

ks
2

kg
29,
9 33

matt

dlažba grey
60x60; PISE2GR
5
47,99 €/m2

dlažba cream
60x60; PISE2CR
5
47,99 €/m2

dlažba anthracite
60x60; PISE2AN
5
47,99 €/m2

maloobchodné ceny s DPH

55,49 €/m2

E<0.5% UGL

SIKO exclusive

R11 C

Upgrade

Novinka

5

dlažba

5

kúpeľne, mozaiky

2 cm dlažba

2 cm

dlažba bianco
40x40; HUP21044
5
55,49 €/m2

dlažba brown
20x20; HUP20922
5
55,49 €/m2

dlažba brown
40x40; HUP20944
5
55,49 €/m2
5

5

5

dlažba grey
20x20; HUP20522
5
55,49 €/m2

batérie, sprchy

5

dlažba grey
40x40; HUP20544
5
55,49 €/m2

dlažba anthracite
20x20; HUP21522
55,49 €/m2

5

dlažba anthracite
40x40; HUP21544
5
55,49 €/m2

doplnky

dlažba bianco
20x20; HUP21022
5
55,49 €/m2

5

stavebná chémia

5

5
5

5

dlažba grey
80x80; HUP20588
5
77,99 €/m2

70,49 €/m2

dlažba brown
80x80; HUP20988
5
77,99 €/m2
E<0.5% UGL

dlažba anthracite
80x80; HUP21588
5
77,99 €/m2

SIKO exclusive

R11 C

mm
20
0

20
20

Novinka

m2
0,5
0
52
2
0,4
48
0,6
64

ks
1
13

3
1

kg
24,96
6
23,04
30,
3
0 00
0

protišmyk
protiš
myk
protiš
tišmyk
myk
protišmyk
yk

Monteverde

5
5

dlažba beige
40x120; HMN201
70,49 €/m2
5

dlažba grey
40x120; HMN205
5
70,49 €/m2

dlažba noce
40x120; HMN209
5
70,49 €/m2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm
40x
0 120
1

mm
20

m2
0,48
0,4
8

ks
1

kg
23,50
23,50

protišmyk
protiš
tiš
iššm
myk
yk
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5

sprchové kúty

dlažba bianco
80x80; HUP21088
5
77,99 €/m2

cm
20x
0x20
20
20
4 x40
40
40x
4
40
80x80
80x
80

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

5

Keramický obklad a dlažba sa vyznačujú dlhodobou životnosťou a vysokou úžitkovou hodnotou. Avšak aj o ne sa treba starať – čistiť ich. Pri zanedbaní sa aj
na keramických materiáloch postupne usadzujú vrstvy nečistôt (okrem iného aj vodný kameň) a čím dlhšie bude bežná starostlivosť zanedbaná, tým silnejší
prípravok treba použiť. Preto predstavujeme komplexné riešenie na čistenie keramických obkladov a dlažby – čističe RAKO SYSTEM.

kúpeľne, mozaiky
vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Čistiace prípravky

čistiaci prostriedok pre spekané keramické obklady
0,75 l
5
LBCL801, 6,50 €/ks

odstraňovač na cementové a vápenaté zbytky
0,75 l
5
LBCL802, 6,50 €/ks

odnota p
2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

odnota p
2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

SRGĐDULHGHQLD
YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
750 300 m²EDOHQLH

CL 801 je špeciálny čistiaci prípravok na ľahko a silne znečistenú spekanú (gresovú)
neglazovanú a glazovanú dlažbu gres-porcellanato, napr. typ Taurus, Kentaur a ostatnú
neglazovanú dlažbu. Účinnejšie zloženie čistiacich látok, aromatizované, nové
zafarbenie.
Použitie: periodické a každodenné čistenie v priemyselných prevádzkach, bytových
domoch, kancelárskych objektoch. Na plochy, kde sa vyskytuje vodný kameň,
minerálne usadeniny, hrdza (bazény, balnea).

Koncentrovaný nepenivý prípravok určený na keramický a žulový povrch. Je vhodný
na čistenie po stavebných úpravách, kde dosahuje vynikajúce výsledky už po prvom
použití. Účinne odstraňuje cementové zvyšky, hlinku po maľovaní, cementové
závoje, minerálne usadeniny − hrdzu a vodný i močový kameň. Nepoužívať
na nekyselinovzdorné materiály (mramor, travertín a pod.). Aplikácia: riedenie 100200ml/10l vody, závisí od stupňa znečistenia. Vhodný aj do potravinárskych prevádzok.

čistiaci prostriedok na denné čistenie
0,75 l
5
LBCL803, 6,50 €/ks

čistiaci prostriedok pre vysoký lesk kúpeľne
0,75 l
5
LBCL804, 5,00 €/ks

odnota p
2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

odnota p
2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD

SRGĐDULHGHQLD
YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
1500 300 m²EDOHQLH

sprchové kúty
umývadlá, WC

2
YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX

Prípravok určený na čistenie a leštenie povrchu v jednom kroku. Je určený najmä
na povrchy náchylné na poškodenie a zmatnenie ako leštený mramor, žula
a prírodný i umelý kameň. Obsahuje veľmi jemné a neutrálne tenzidy, ktoré účinne
odstránia aj odolné nečistoty. Možno použiť aj na plasty. Vyšší lesk, vylepšené
hĺbkové čistenie (deep cleaning), ochrana povrchu (surface protection), nová
aróma.

Prípravok CL 804 je zárukou perfektne vyleštenej kúpeľne! Je vhodný na
umývanie obkladu, umývadiel, vaní, sprchových kútov, batérií, vonkajších
častí toaletných mís atď. Prípravok ľahko odstraňuje škvrny a nánosy
vodného kameňa, obsahuje lesk, ktorý spomaľuje znečistenie povrchu
a dlhodobo zlepšuje vzhľad lešteného a chrómovaného povrchu. Nie je
vhodný na povrch, ktorý nie je odolný voči kyselinám.

impregnácia na keramické dlažby
1l
5
LBCL809, 23,00 €/ks

odstraňovač na mastnotu a oleje
0,75 l
5
LBCL810, 6,50 €/ks

odnota p
2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

odnota p
2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

SRGĐDULHGHQLD
YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
35 50 m²EDOHQLH

SRGĐDULHGHQLD
YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
750 300 m²EDOHQLH

Prípravok CL 809 je určený na impregnáciu neporéznych materiálov. Na povrchu
vytvára ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vody, olejov a obmedzuje
usadzovanie nečistôt. Povrch sa lepšie čistí, zaistí dlhodobé zlepšenie vzhľadu,
uľahčuje odstraňovanie graffiti. Impregnácia neznižuje protišmykovosť dlažby.

Koncentrovaný nepenivý prípravok určený na riedenie a priemyselné
čistenie všetkých tvrdých podlahových plôch odolných voči vode a alkáliám
ako PVC, linoleum (aj voskované), dlažba glazovaná i neglazovaná, žulový,
mramorový i vápencový povrch, teraso, tehlové a betónové povrchy vrátane
liatej podlahy, gumenej podlahy, podlahy športových hál, lakované parkety
i palubky. Prípravok je šetrný voči ošetrovanému povrchu. Aplikácia: riedenie
40 − 100 ml /10 l vody, závisí od stupňa znečistenia.

odstraňovač na epoxidové tmely
0,75 l
5
LBCL805, 16,50 €/ks

na silikónové zbytky
200 ml
LBCL806, 19,00 €/ks

2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

2EODVĢSULHVWRUSRXåLWLD
9êGDWQRVĢ

YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
1 2 m²OLWHU

Hmota s gélovou konzistenciou sa aplikuje gumenou stierkou na požadované
miesto a po dlhšom pôsobení sa plastovou stierkou odstránia zvyšky zmäknutého
epoxidu. Prípravok je účinný len do plného vytvrdenia epoxidového tmelu. Materiál
sa aplikuje plne koncentrovaný.

nábytok, osvetlenie

SRGĐDULHGHQLD
YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
300 150 m²EDOHQLH

Rada:
Na obklad a dlažbu neodporúčame používať žiadne abrazívne prípravky (piesok). Použitie týchto
čističov môže napáchať nezvratné škody na materiáloch (poškriabanie – najmä na dekoráciách
s ďalšími vrstvami glazúry a pod.).
ČISTENIE PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH = PRVÉ ČISTENIE PO DOKONČENÍ MONTÁŽNYCH PRÁC
(DÔKLADNÉ VYČISTENIE)
Po dokončení montážnych prác treba vyčistiť položenú plochu od znečistenia po stavebných
prácach a škárovaní cementovými hmotami. Na odstránenie týchto nečistôt sú vhodné čistiace
prípravky s obsahom kyselín (pH < 6) – odstraňovače zvyškov cementu – odporúčame LBCL802.
Treba dodržať odporúčané riedenie, aby nedošlo napr. k zosvetleniu tmavej škárovacej hmoty. Ak
sú na materiáli škvrny napr. od silikónu alebo epoxidu, treba použiť špeciálne čističe – napr. LBCL805
(odstránenie epoxidových tmelov) alebo LBCL806 (odstránenie silikónových zvyškov).

5

YêURERNSRXåLWHĐQêQDVWHQXLQDSRGODKX
0,2 0, m²EDOHQLH

Prípravok s gélovou konzistenciou sa aplikuje štetcom na zvyšky silikónu.
Po dlhšom pôsobení možno plastovou stierkou zoškriabať prebytočnú
napučanú hmotu.

odstránenie dlhodobo zanesenej špiny z povrchu dlažby.
ČISTENIE ŠPECIÁLNYCH POVRCHOV:
metalické povrchy (napr. Defile hnedá, Canvas met.…) – tieto povrchy vyžadujú pri čistení zvýšenú
starostlivosť. Najprv namočiť vodou, potom odmastiť zriedeným čističom LBCL810, neutralizovať
vodou, potom vyčistiť prípravkom LBCL801 a omyť čistou vodou. Kombináciu možno niekoľkokrát
opakovať pre dokonalé vyčistenie.
protišmykový povrch – vyznačuje sa hrubšou štruktúrou povrchu nutnou pre splnenie
protišmykových požiadaviek. Pri zanedbaní čistenia dochádza k zaneseniu povrchu a znižujú sa
tak protišmykové vlastnosti. Na mastné plochy odporúčame prípravok LBCL810 a na odstránenie
vápenatých usadenín z tvrdej vody LBCL801. Kombináciou týchto čističov dosiahneme odstránenie
dlhodobo zanesenej špiny z povrchu dlažby. Údržbu dlažby uľahčuje impregnácia prípravkom
LBCL809.

BEŽNÁ, PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČISTENIE
Bežná údržba znamená zametanie, vysávanie alebo vytretie vlhkou handričkou alebo mopom
za použitia vhodného neutrálneho čistiaceho prípravku. Odporúčame použiť LBCL803. V kúpeľni
a WC potom použite LBCL804, ktorý sa nanáša neriedený postrekom, odstraňuje škvrny, vodný
kameň a vytvára lesk s vodoodpudivým efektom.

Impregnácia dlažby – uľahčuje údržbu a znižuje spotrebu čistiacich prípravkov. Impregnáciu (napr.
LBCL809) na leštenú dlažbu (Dafne, Polistone, Pure Tech, Desert, Merope…) treba použiť vždy.
Impregnácia nemení farbu povrchu ani protišmykové vlastnosti dlažby! Nanáša sa v dvoch veľmi
tenkých vrstvách na starostlivo očistenú suchú dlažbu. Impregnáciu leštenej spekanej dlažby treba
vždy urobiť až po jej montáži a vyčistení.

DÔKLADNÉ ČISTENIE
Ide o silné znečistenie, ktoré vzniklo nanesením pri používaní dlažby a ktoré sa nedalo odstrániť pri
bežnom čistení. Najčastejšie sa používajú na odstránenie mastných zvyškov na podlahe alkalické
čistiace prípravky (pH > 8) – odporúčame LBCL810 a na odstránenie vápenatých usadenín z tvrdej
vody kyslé čistiace prípravky (pH < 6) – napr. LBCL801. Kombináciou týchto čističov sa dosiahne

Leštená dlažba – leštenú dlažbu treba vždy impregnovať – pozri impregnáciu dlažby. Pre bežnú
údržbu takto ošetrenej leštenej dlažby stačí čistenie vodou a prípravkom LBCL803.
Vždy dodržujte odporúčané postupy a koncentrácie pri čistení.
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Více informací na www.siko.cz

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Čistiace prípravky

3

Čistí dôkladne a do hĺbky a obnovuje
pôvodnú farbu škár.

HG farba na škáry - biela
250 ml, HGBSB, 18,99 €/ks

3

HG odstraňovač na plieseň
0,5 l, HGOP, 6,79 €/ks

3

Na farbenie a prefarbenie škár
medzi glazovaným obkladom. Veľmi
jednoduché použitie. Farba biela.

Odstráni plesne a plesňové nánosy,
napríklad v sprche, kúpeľni a kuchyni.
Účinkuje za niekoľko sekúnd.

HG lesklá starostlivosť na
podlahy
1 l, HGLPP, 7,55 €/ks

HG ochrana škár na obklady a dlažby
250 ml, HGOS, 17,69 €/ks 3

HG penový čistič na vodný kameň
3
0,5 l, HGPCVK, 4,95 €/ks
HG penový čistič na vodný kameň
s vôňou, 0,5 l, HGPCVKV, 3,99 €/ks 3
HG penový čistič, na vodný kameň
3x hrubšia, 0,5 l, HGPCVK3, 5,39 €/ks

vane

Uzatvára póry v poréznej dlažbe.
Výborná odolnosť voči vode, mastnote,
oleju a nečistotám. Na vodnej báze,
žiadny škodlivý zápach rozpúšťadla.
Po zaschnutí neviditeľné, ľahko sa
aplikuje.

3

Čistí, udržuje a leští v jednom použití.
Pre všetky podlahy s glazúrou, leštené
podlahy a podlahy, ktoré sa ošetrili
prípravkom HG odstrániteľná ochrana
dlažby.

Ochraňuje
porézne
škáry
pred
znečistením, napr. tukom, vínom,
limonádami,
farbami,
vápenatým
nánosom, plesňou a vodou, ktorá
zostane v škárach po umytí podlahy.
Obnovuje pôvodnú farbu škáry.
Bezfarebný prípravok.

HG odstrániteľná ochrana dlažby
3
1 l, HGOOD, 11,49 €/ks

HG odstraňovač na silikónové tmely
3
100 ml, HGOSK, 9,92 €/ks

HG sanitárny lesk
0,5 l, HGSL, 5,59 €/ks

Unikátna politúra na obklad a dlažbu
bez glazúry, ktorú možno jednoducho
odstrániť. Má veľmi krásny lesk
a chráni pred škvrnami a znečistením.

Ľahko odstráni zostarnuté a znečistené
zvyšky tmelu a škárovacej hmoty
v kúpeľni, kuchyni a na WC. Balenie
obsahuje praktickú stierku a štetec.

Spôsobí, že sanitárne vybavenie sa bude
opäť blýskať. Stačí len zopár kvapiek.
Zvyšky od mydla, šmuhy po kúpacom
oleji, krémy na pokožku a ľahké vápnité
nánosy zmiznú ako sneh na letnom
slnku.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

batérie, sprchy
doplnky

HG profesionálny odstraňovač vodného
kameňa, proti vápenatým nánosom,
hrdzavým
škvrnám,
močovému
kameňu a medenej zeleni − keď už nič
iné nepomáha. Bezpečný pre chróm
a nepoškodí škáry.

sedadlá, sifóny

HG čistič na škáry pre priame použitie
0,5 l, HGCSPP, 4,69 €/ks 3

HG Modrý Hagesan na vodný kameň
0,5 l, HGMH, 5,95 €/ks
3

radiátory

HG impregnácia na dlažbu
1 l HGIOP, 24,89 €/ks

3

3

Ľahko odstráni vápenaté nánosy
z obkladu, umývadla, sprchového kúta,
nerezového kuchynského drezu a pod.

3
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sprchové kúty

Odstráni cementový povlak radikálne,
avšak bez poškodenia škár. Zároveň je
vhodný na odstránenie škvŕn od hrdze
a vápna z obkladu, dlažby a prírodného
kameňa.

HG čistič na škáry
0,5 l, HGCS, 5,95 €/ks

Neviditeľný impregnačný prípravok,
ktorý odpudzuje fľaky, nečistotu, vodný
kameň a vodu, znižuje nebezpečenstvo
vyblednutia, zvetrávania a rizika poškodenia mrazom. Vhodný do interiéru
i exteriéru.

umývadlá, WC

HG odstraňovač na cementové povlaky
1 l, HGOCP, 9,26 €/ks
3

Profesionálny a mimoriadne silný čistič
pre ozaj závažné a silne znečistenie.
Odstraňuje vosk, olej, mastnotu a špinu
z dlažby, obkladu, prírodného kameňa
i PVC.

HG ochranná politúra na prírodný kameň
250 ml, HGOPPK, 14,28 €/ks 3

nábytok, osvetlenie

Odstráni zvyšky malty a výkvet
(dusičnan draselný) z porézneho
obkladu a dlažby, prírodného kameňa,
pieskovca a pod.

HG super odstraňovač na špinu
3
1 l, HGSO, 10,26 €/ks

OBKLAD A DLAŽBA

3

KÚPEĽŇA

HG odstraňovač na zbytky
cementov
1 l, HGOZC, 8,95 €/ks

OBKLAD A DLAŽBA

OBKLAD A DLAŽBA

Celosvetovo známy výrobca špecializovaný na čistenie a problémy s údržbou v dome a okolo neho. Vyznačuje sa veľmi širokým sortimentom s vysokou kvalitou. HG použite vždy, keď potrebujete, aby to ozaj fungovalo.

kúpeľne, mozaiky

3

radiátory

sedadlá, sifóny

Rýchlo
schnúci
čistič
so sviežou vôňou pre rýchlu
a jednoduchú hygienickú
očistu toaletnej misy a jej
okolia.

KÚPEĽŇA

Vyčistí
vírivku
dôkladne,
hygienicky
a
prírodnou
cestou. Bez problémov zbaví
vírivú vaňu uľpených nečistôt
a
prípadných
problémov
so zápachom.

HG denný hygienický sprej
na príslušenstvo toalety
0,5 l, HGDHSPT, 3,19 €/ks
doplnky

3

OSTATNÉ

KÚPEĽŇA

dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

HG hygienický čistič
na vírivé vane,
1 l,HGHCVV, 12,25 €/ks

HG sprej na vane, sprchy, umývadlá
3
0,5 l, HGSVU, 2,95 €/ks

Obnovenie škár
Reno Fuge biela - renovácia škár
7ml
6
RENOFUGE, 4,94 €/ks

Ideálny
každodenný
čistič
na umývadlá, sprchové kabíny
a obklad. Bezpečný pre všetky
materiály.

HG čistič na sklá a zrkadlá
0,5 l, HGCSZ, 2,95 €/ks

RENO FUGE je ideálny na obnovenie starých
a vyblednutých škár medzi keramickým obkladom
a dlažbou. Použitie je možné na stenách
i podlahe, celý priestor tak získa svieži a čistý
vzhľad. Umožňuje presnú a jednoduchú aplikáciu
a zasychá už po 60 minútach. Vďaka vysokej
účinnosti vystačí jedno balenie až na 60 m škár.

3

Čistí sklenený nábytok, zrkadlá
a okná bez námahy a rýchlo, a to
všetko bez zanechania šmúh.

HG hygienický gél na toalety
3
0,65 l, HGGT, 2,89 €/ks

HG čistič s leskom na laminát
1 l, HGCLL, 7,95 €/ks
3

Silný
čistiaci
gél
na
odstránenie
vodného
kameňa a pravidelné čistenie
toalety. Dlhotrvajúca svieža
vôňa.

Na podlahe zanecháva miniatúrne
akrylátové častice, ktoré chránia
povrch laminátovej podlahy pred
škrabancami a opotrebovaním.
Prípravok zároveň dodá podlahe
nový lesk.

HG extra silný čistič na toalety
3
0,5 l, HGESCT, 5,39 €/ks

BOJUJETE S NADMERNOU
VLHKOSŤOU A PLESŇOU?
POHLCOVAČ NADMERNEJ VLHKOSTI

TRÁPÍ VÁS?
ZAROSENÁ OKNA

Špeciálne
vyvinutý
na odstránenie veľmi odolných
nečistôt a usadenín v toaletnej
mise, jej hrdle i pod jej okrajom.

ALERGIE

PLESNIVÉ STĚNY

vane

Ceresit stop vlhkosti

HG tekutý čistič na odpady
1 l, HGTCO, 5,08 €/ks

3

sprchové kúty

HG tekutý čistič na odpady
0,5 l, HGTCO05, 2,89 €/ks 3
Tekutý čistič odpadov je
pripravený
na
okamžité
použitie. Účinkuje bezpečne,
netreba sa obávať, že niečo
zničíte.
Nepoškodzuje
odpadové rúrky z umelej hmoty.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

HG tekutý DUO čistič na odpady
2x500 ml, HGTDCO, 9,69 €/ks

Vysokoúčinný čistič, špeciálne
vyvinutý pre extrémne upchaté
kuchynské, kúpeľňové a WC
odpady. Odstraňuje zvyšky
tuku a jedla, vlasy, zubnú pastu,
zvyšky mydla a pod. Bezpečný
pre všetky potrubia.
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3

Produkty na použitie v kuchyni nájdete
v samostatnom katalógu SIKO KUCHYNE.
V katalógu uvedené iba vybrané produkty. Kompletný sortiment HG po požiadaní
v predajniach SIKO.

Ceresit Stop vlhkosti AERO 360°
450g
CSVAERO360, 12,49 €/ks 6

Ceresit Stop vlhkosti tablety AERO
2x450g
CSVAEROTBL, 7,99 €/ks 6

Prístroj
účinne
bojuje
proti
nadmernej
vlhkosti.
Vďaka
revolučnému systému cirkulácie
vzduchu účinne a rýchlo pohlcuje
nadmernú vlhkosť a zráža ju
na tekutinu, ktorú zhromažďuje
v zásobníku. Zabraňuje vzniku plesní,
zrážaniu vodnej pary a alergiám.
Určené do miestností veľkosti cca
20 m2 alebo 50 m3.

Náhradné
tablety
určené
do prístroja Ceresit Stop Vlhkosti
AERO 360°. Tablety 2v1 pohlcujú
vlhkosť a účinne bojujú proti
zápachu Trvanlivosť jednej tablety
je cca 3 mesiace v závislosti
od relatívnej vzdušnej vlhkosti
a teploty v miestnosti.

maloobchodné ceny s DPH

dlažba

Dokonalá a navždy pekná kúpeľňa, chodba, obývacia izba, kuchyňa, balkón, terasa aj iné priestory v interiéri a exteriéri
nie sú len otázkou výberu obkladov a dlažby podľa vašich predstáv. Za kvalitnou montážou sa skrýva aj výber kvalitnej
stavebnej chémie a správneho systémového riešenia, teda tej časti, ktorá, až na škárovacie hmoty, je skrytá očiam finálneho
užívateľa. V našom sortimente nájdete okrem našej privátnej značky S-line, tiež profesionálne a kvalitné stavebné chémiu
od popredných svetových výrobcov značiek Ceresit a Mapei. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď je tlak na čo najrýchlejšiu
dodávku stavby, iste oceníte produkty v tzv. Systéme Fast Track Ready, ktorý umožňuje maximálne možné skrátenie doby či
pracovných krokov pri samotnej realizácii, viac na str. 240-241.

kúpeľne, mozaiky

Stavebná chémia

stavebná chémia

Dokonalý detail a finálny vzhľad obkladu a dlažbe dodajú dekoračné a zakončovacie lišty a profily s rohami. PVC lišty vďaka
širokej farebnej škále až 30 farieb umožňujú zakončiť obklad v interiéri farbou zladenou nielen s obkladom, ale napr. aj
farbou škárovacej hmoty. Stále populárnejšie a žiadanejšie sú kovové lišty. Tie možno vyberať z materiálov ako nerezová
oceľ, hliník či mosadz, a to v niekoľkých povrchových úpravách, od leštených po brúsené a eloxované. Za povšimnutie stojí
stále väčšia obľuba kovových dekoračných líšt (listel). Pre tento účel môžete vyberať z líšt Acero a Alexo alebo novinkou
Vario, ktorá má až 4 možnosti zabudovania a finálneho vzhľadu, viac na str. 245.

batérie, sprchy

Kvalitne odvedená práca pri montáži obkladu a dlažby znamená aj použiť správne náradie. Netýka sa to len kvalitných
profi rezačiek a profi diamantových píl, vhodných napr. okrem iného aj na rezanie tzv. kamenických rohov, ale aj správnych
hladidiel, stierok, špongií a ďalšieho ručného náradia a ochranných pomôcok. Za zmienku stojí aj systém na niveláciu
obkladu a dlažby, ktorý odporúčame najmä pri montáži veľkoformátových obkladov a dlažby, ktorý umožňuje ich rýchlejšiu
inštaláciu v dokonalej rovine. V našom sortimente možno vyberať zo širokej škály profesionálneho náradia značky Rubi aj
ďalšieho profi, semi-profi a hobby náradia z privátnej značky Multi Tools, viac str. 242-243

Zdeněk Peklo | Product Manager

sedadlá, sifóny

V tabuľke nájdete základný a orientačný výpočet priemernej spotreby stavebnej
chémie. Spotreba sa môže líšiť podľa jednotlivých výrobkov a rôznych výrobcov.
Preto sa vždy treba držať technických informácií uvedených na obale daného
výrobku.

C1 – cementové normálne - pevnosť v ťahu 0,5 N/mm2 (hlavne pre interiéry)
C2 – cementové zlepšené - pevnosť v ťahu 1 N/mm2 (bezpečné použitie aj v exteriéri)
F – rýchlo tvrdnúce (s rýchlym vyzretím – skrátený čas realizácie)
T – so zníženou šmykľavosťou – tixotropné (vhodné najmä na stenu)
E – s predĺženou dobou zavädnutia (dlhší otvorený čas pri lepení)
S1 – deformovateľné
S2 – vysoko deformovateľné
Označenie škárovacej hmoty podľa normy ČSN EN 1388 (typ, trieda)
CG1 – cementová normálna
CG2 – cementová zlepšená (väčšia odolnosť voči oderu a znížená nasiakavosť vody)
A – vysoká oteruvzdornosť
W – znížená nasiakavosť
RG – na báze reaktívnej živice (epoxidové)

Siko exclusive

5

Štandardné cementové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažby
s nasiakavosťou nad 3 % na stabilný
podklad, určený pre interiér.

lepidlo S-Line Superﬂex
C2TE S1
20kg, LFLEXSP20, 11,19 €/ks

5

Vylepšené cementové lepidlo na lepenie nasiakavých a nenasiakavých
keramických obkladov a dlažby
na stabilný a kritický podklad, vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, určené do interiéru i exteriéru.

Flexibilné cementové lepidlo na lepenie všetkých druhov keramických
obkladov a dlažby a prírodného kameňa na kritický a nestabilný podklad, vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, silne zaťažované
priestory v interiéri i exteriéri. Ideálne
na balkóny a terasy.

Najpredávanejšie lepidlo

Samonivelačná hmota

5

sprchové kúty

lepidlo S-Line Flex/Special
C2T
20kg, LFLEX20, 7,59 €/ks

Škárovanie obkladov a dlažby Ostatné vybrané produkty

samonivelačná hmota S-line
CT
25kg, NH25, 11,99 €/ks 5

škárovacia hmota S-line Flex
CG2A, 5kg
biela, SHFLEX50, 3,99 €/ks
šedá, SHFLEX54, 3,99 €/ks

Samonivelačná hmota určená
na vyrovnanie podkladu v interiéri v hrúbke 3 − 15 mm, po povrchu možno chodiť už po 6 hod.,
vhodná na podlahy s podlahovým vykurovaním a pod všetky
typy podlahových krytín.

Flexibilná škárovacia hmota pre šírku škáry od 2
do 7 mm, ideálne hladká,
vhodná pre podklady s tepelným zaťažením, vodeodolná a mrazuvzdorná, pre
interiér i exteriér.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

CS 9
5
5

balenie 280ml
CS9 transparent; 3,99 €/ks
CS901 biela; 3,99 €/ks
Sanitárny silikónový tesniaci tmel na univerzálne
použitie, na vyplnenie škár
medzi dlažbou a obkladom
na miestach so zvýšenou
vlhkosťou. Pre interiér i exteriér.

6
6

hydroizolačná páska
FOLIEPAS, 1,59 €/m

5

Kašírovaná páska do záteru hydroizolačnej hmoty,
určená na premostenie
a utesnenie rúrkových
prestupov a odpadov
a napojenie podlaha − stena a stena − stena.
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umývadlá, WC

lepidlo S-Line Standard
C1T
20kg, LSTAN20, 3,49 €/ks

vane

Lepenie obkladov a dlažby

nábytok, osvetlenie

c

spotreba kg/m2
0,1-0,2
1,5-1,7
1,5-1,7
3-6
1,5-2,5
spotreba kg/(bm)
1,1-1,3
0,3-0,5
0,4-0,5
8-12 (bm)

doplnky

Označenie lepidiel podľa normy EN 12004 a EN 12002 (typ, trieda)

Materiál
penetrácia
samonivelačná hmota (spotreba pri vrstve 1 mm)
hydroizolácia (spotreba pri vrstve 1 mm)
lepidlo cementové (podľa výšky zuba 5 až 10 mm)
lepidlo disperzné (podľa výšky zuba 4 až 5 mm)
typ obkladového prvku šírka škáry v mm
mozaika
2
škárovacia hmota
obklad
3-5
dlažba
4-6
silikón (škára 5×5 mm)

radiátory

Tabuľka orientačnej spotreby stavebnej chémie

kúpeľne, mozaiky

Stavebná chémia
Systémové riešenie pre kúpeľne

Príprava podkladu

dlažba

Podklad

CT 17 Hĺbkový penetračný náter

CM 11 „COMFORT“

CN 68

stavebná chémia

balenie 25kg
CN68; 16,62 €/ks

CL 51 Jednozložková hydroizolácia

6

Samonivelačná hmota na
a vyrovnanie podlahy v interiéri v rozsahu 2 až 15 mm, pre savý
i nesavý podklad najprv ošetrený príslušným
penetračným náterom, rýchle tvrdnúca,
vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním, odolná voči bodovému zaťaženiu,
pod všetky druhy podlahovej krytiny.

batérie, sprchy

CM 12 Lepidlo „ELASTIC“

Hydroizolácia

sedadlá, sifóny

doplnky

CE 40 Aquastatic Flexibilná vodotesná
škárovacia hmota

CS 25 Sanitary Sanitárny silikón

radiátory

typ C1T, balenie 5 a 25kg
6
CM115; 2,76 €/ks
6
CM1125; 6,96 €/ks
CM 11 PLUS „COMFORT GRES“

typ C1T, balenie 25kg
CM11P25; 6,96 €/ks

6

Univerzálne lepidlo na lepenie obkladov a dlažby s nasiakavosťou ≥ 3 % na stabilný podklad. Možno použiť
aj na lepenie presných pórobetónových tvárnic. Určené
pre interiér i exteriér v spojení s elastickou emulziou CC
83. Vo variante PLUS aj na lepenie obkladov a dlažby
s nízkou nasiakovosťou (gres) a na podklad chránený
hydroizoláciou CL 51.

CM 12 „ELASTIC“
CL 50

typ C1TE, balenie 25kg
CM1225; 12,56 €/ks

balenie 12,5kg
CL50; 67,80 €/ks

CM 12 PLUS
„PREMIUM PRO“

6

Dvojzložková elastická hydroizolácia na
utesnenie podkladu proti vode a vlhkosti pred
lepením obkladov a dlažby v interiéri i exteriéri, napr. na balkóne, terase či bazéne. Vhodná
pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Nanáša sa v dvoch vrstvách, lepenie obkladu a
dlažby už po 5 hodinách.

typ C2TE, balenie 25kg
CM12P25; 14,16 €/ks

6

6

Lepidlo so zvýšenou priľnavosťou a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažby. Vhodné pre podlahy s podlahovým vykurovaním, pre interiér i exteriér.
Vo variante PLUS aj na lepenie obkladov a dlažby
s nízkou nasiakavosťou (gres) na balkóny a lodžie a
pre použitie na kritický podklad.

CL 51

Vyššie uvedený návrh prezentuje najčastejšie riešenie v kúpeľni. V jednotlivých prípadoch však treba prihliadnuť aj na konkrétne podmienky, najmä
druh podkladu a typ a veľkosť obkladu a dlažby.

Príprava podkladu

balenie 5 a 15kg
CL515; 25,22 €/ks
CL5115; 68,34 €/ks

6
6

Jednozložková elastická hydroizolácia na cementovej báze na hydroizoláciu podkladu pred
lepením obkladov a dlažby, určená pre interiér,
jednoduché spracovanie, aplikácia v dvoch vrstvách. Lepenie obkladu a dlažby už po 4 hodinách.
Vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním.

CT 7

vane

balenie 1 a 5 litrov
CT71; 2,52 €/ks
CT75; 8,52 €/ks

sprchové kúty

CT 17

balenie 2 a 5 litrov
CT172; 7,13 €/ks
CT175; 15,17 €/ks

CM 16 „FLEXIBLE“

typ C2TE S1, balenie 25kg
CM1625; 16,56 €/ks 6
Flexibilné lepidlo na kritický podklad na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažby, vhodné
pre balkóny a terasy, lepenie „obklad na obklad“,, p
podlaiér.
hové vykurovanie, interiér i exteriér.

6
6

Univerzálny penetračný náter pre savý podklad,
určený pre použitie pred lepením keramických
obkladov a dosiek tepelnej izolácie, maľovaním,
tapetovaním atď. Pod samonivelačné hmoty
Ceresit použite výhradne penetráciu CT17.

6
6

Penetračný hĺbkový náter pre savý podklad, napr.
betón, potery, podklady sadrové, anhydritové, pórobetón a sadrokartón, pred lepením keramických
obkladov a dlažby a vyrovnaním podlahy, výrazne
zvyšuje súdržnosť následne nanášaných vrstiev.

CR 166

balenie 32kg:
- zložka A 24kg
- zložka B 8 litrů
CR166; 96,50 €/ks

CM 17 „SUPER FLEXIBLE“
6

Cementom viazaná dvojzložková elastická tesniaca malta na hydroizoláciu stavieb a stavebných dielov proti vode, vhodná na hydroizoláciu
balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, bazénov a nádrží na vodu. Určená
pre interiér i exteriér.

typ C2TE S1, balenie 5 a 25kg
6
CM175; 7,44 €/ks
CM1725; 22,80 €/ks 6
Flexibilné lepidlo na kritický podklad na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažby vrátane
veľkoformátových. Vhodné na použitie v interiéri
i exteriéri, na balkóny, lodžie, terasy a bazény, pre
podlahy s podlahovým vykurovaním.

CL 82

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

Lepenie obkladov a dlažby

balenie 50m
m
CL82; 2,96 €/m

CN 94

balenie 1 a 5 litrov
CN941; 7,08 €/ks
CN945; 32,04 €/ks

6
6

Špeciálny penetračný náter pre savý i nesavý
podklad, napr. drevotriesku, pôvodný obklad a
pod., pred lepením keramických obkladov a dlažby
a vyrovnaním podlahy, výrazne zvyšuje súdržnosť
následne nanášaných vrstiev podkladu. Nanášanie
štetkou alebo valčekom.
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6

CL 152

balenie 50m
CL152; 1,98 €/m

6

Izolačné pásky so šírkou 12 cm pre vodotesné
a elastické preklenutie dilatačných a spojovacích škár pod keramickým obkladom a dlažbou. Pre použitie s hydroizolačnými hmotami
Ceresit, pre interiér i exteriér. CL 82 je určená aj
pri zvýšenom zaťažení.

CM 22
„MEGA FORMAT FLEXIBLE“

typ C2TE S1, balenie 25kg
CM2225; 19,20 €/ks 6
Flexibilné lepidlo na lepenie veľkoformátových obkladov s plochou viac ako 1 m2. Vhodné do objektov so
zvýšeným zaťažením. Možnosť vyrovnania podkladu
až do 20 mm. Do interiéru i exteriéru.

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Stavebná chémia
Rýchlejší čas vytvrdenia pri
gresových i keramických
obkladoch a dlažbe

dlažba

Ostatné vybrané
produkty
CT 10

balenie 1 litr
CT10; 7,36 €/ks

6

Zvýšená odolnosť voči
poškrabaniu a vzniku
prasklín
Dokonalá stálosť
a intenzita farby bez
výkvetov

stavebná chémia

Priesvitná silikónová bezrozpúšťadlová impregnácia na izoláciu a dodatočné utesnenie škár
i obkladov a dlažby na balkóne
a terase, v kúpeľni a v sprche. Nanášanie štetkou alebo valčekom.

CS 7

balenie 280ml
CS7; 1,85 €/ks

6

balenie 300ml
CS11; 2,28 €/ks

Nová ﬂexibilná škárovacia hmota Ceresit CE 40 s technológiou
SILICA ACTIVE

CS 9

Aquastatic

Grand´Elit

CE 43

CS 25

2kg, 5kg, 25kg

2kg, 5kg

5kg, 25kg

280ml

Sanitary

Priesvitná
01 Biela
03 Carrara
04 Silver
07 Sivá
10 Manhattan
12 Cementgrey
13 Anthracite
16 Graphite
18 Coal
22 Melba
25 Sahara
28 Cream
31 Rosa
37 Chili
39 Pergamon
40 Jasmine
41 Natura
43 Bahama
44 Tofﬁ
46 Caramel
47 Siena
49 Clinker
52 Cocoa
55 Terra
58 Chocolate
64 Mint
67 Kiwi
70 Amazon
79 Crocus
80 Sky
88 Ocean
90 Lila

Škárovanie obkladov a dlažby

6

Sanitárny silikónový tesniaci
tmel na univerzálne použitie,
na vyplnenie škár medzi dlažbou a obkladom na miestach
so zvýšenou vlhkosťou. Pre
interiér i exteriér.

sedadlá, sifóny

CE 40

Comfort

6

doplnky

balenie 280ml
CS9 transparent; 3,99 €/ks
CS901 biela; 3,99 €/ks

FT 101

CE 40 Aquastatic*

balenie 280ml
FT101; 8,46 €/ks

typ CG2WA, balenie 2 a 5kg
CE402 + č. farby od 5,88 €/ks
CE405 + č. farby od 10,62 €/ks

6
6 s technoFlexibilná vodotesná škárovacia hmota

lógiou SILICA ACTIVE a trojitou ochranou MicroProtect proti hubám a plesniam, pre šírku škáry
do 8mm. Pre všetky druhy obkladu a dlažby, pre
interiér i exteriér, na kritický podklad, pre podlahy
s podlahovým vykurovaním, vhodná do kúpeľne,
kuchyne, na balkón i terasu.
* Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy
prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

6

Špeciálny polymérový lepiaci
tmel na lepenie a tmelenie
všetkých bežných stavebných
materiálov, na vyplnenie všetkých druhov škár vrátane prechodových a dilatačných, UV
odolný, brúsiteľný a pretierateľný, aplikovateľný aj na vlhký odklad. Teraz aj ako priesvitný. Pre interiér i exteriér.
eriér.

radiátory

CE 33

6

Akrylátové tmely na vyy
plnenie škár a prasklín
lín
v interiéri i exteriéri. Vysosokoodolné, s vynikajúcou
ou
súdržnosťou,
pretierara
teľné.

Prémiová technológia pre dlhotrvajúci výsledok

CE 43 Grand‘Elit

CS 25 Sanitary
C

b
balenie
280ml
C
CS25 + č. farby od 4,97 €/ks

6

S
Sanitárny
silikónový tesniaci tmel na
v
vyplnenie dilatačných škár v sanitárnej
o
oblasti, napr. medzi sanitárnou keramikou
a obkladom atď. Trvale pružný, odolný
p
proti plesniam (MicroProtect), vode a UV
žžiareniu. Pre interiér i exteriér, univerzálne
použitie.

Odporúčame nazrieť do vzorkovnice škárovacích hmôt a silikónov v predajniach SIKO.

vane

balenie 750ml
WHITETEQP; 6,42 €/kss

6

Revolučná biela polymérna pena na báze puriﬁkovaných a koncentrovaných zložiek. WhiteTeq technológia umožňuje najvyššiu účinnosť
vytvrdenia peny a pene dáva charakteristickú ľadovobielu farbu, extra jemnú bunkovú
štruktúru, až 10-krát vyššiu odolnosť voči UV
žiareniu, vysokú tepelnú vodivosť, zvukovú
izoláciu a o 25 % vyššiu ﬂexibilitu.

TS 61

6

TS 51 - zimný

Cementová škárovacia hmota na škárovanie
keramických obkladov a dlažby, pre šírku
škáry do 8 mm. Ideálne hladká, vodeodolná
a mrazuvzdorná.

6

WhiteTeq pistolová

6

Kompletný sortiment Ceresit na požiadanie v predajniach SIKO.
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

balenie 750ml
WHITETEQT; 5,95 €/kss

balenie 750ml
TS61750T; 5,17 €/ks
balenie 500ml
TS61500T; 4,55 €/ks

CE 33 Comfort

typ CG2, balenie 2 a 5kg
CE332 + č. farby od 3,36 €/ks
CE335 + č. farby od 5,76 €/ks

WhiteTeq trubičková

sprchové kúty

6

Flexibilná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou, pre šírku
škáry do 20 mm. Pre plochy vystavené mechanickému a chemickému zaťaženiu, na kritický
podklad, vystužená mikrovláknom, pre podlahu s podlahovým vykurovaním, ideálne pre
balkóny a terasy.

balenie 750ml
TS51750T; 5,17 €/ks

umývadlá, WC

typ CG2WA, balenie 5kg
CE435 + č. farby od 11,16 €/ks

6
6

6

Jednozložková montážna PU pena vhodná
napr. na osadenie okenných a dverných
rámov, vyplnenie dutín, utesnenie otvorov,
vytvorenie zvukových clôn atď. Dostupná
aj v zimnom prevedení, pre práce do -10 °C.
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nábytok, osvetlenie

KÓD
FARBY

batérie, sprchy

CS 11

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

System

batérie, sprchy

Nová kúpeľňa za 10 hodín
Ultracolor Plus

doplnky

Mapelastic AquaDefense / Mapegum WPS

sedadlá, sifóny

Mapesil AC

Mapeband

radiátory

Ultralite S1 Quick / Adesilex P9

+1 h.

+3 h.

1.

2.

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

krok

nábytok, osvetlenie

+3 h.
krok

prvá vrstva hydroizolácie
MAPELASTIC
AQUADEFENSE s vložením
pogumovanej pásky
MAPEBAND do rohov, kútov
a prestupov

druhá dokončujúca
vrstva MAPELASTIC
AQUADEFENSE

+3 h.

3.

4.

krok

krok

montáž obkladov
a dlažby s použitím rýchlo
tvrdnúceho cementového
lepidla ULTRALITE S1
QUICK

škárovanie plôch
ULTRACOLOR PLUS,
výplň dilatačných škár
silikónovým tesniacim
tmelom MAPESIL AC

Príprava podkladu
Primer G
1 a 5kg
PRIMERG1, 5,99 €/ks
PRIMERG5, 23,99 €/ks

6
6

Penetrácia savého podkladu
v interiéri. Zjednocuje
nasiakavosť savého
podkladu. Zaistí dokonalú
súdržnosť následne
aplikovanej stierky a lepidiel.
Riedi sa vodou podľa savosti podkladu
v pomere 1:1 až 1:3. Spotreba: 0,1 až 0,2 kg/
m2 podľa spôsobu použitia.
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Eco Prim Grip
5kg
ECOPRIMGRIP5,
34,26 €/ks 6
Penetrácia hladkých
savých a nesavých
podkladov (betón,
obklad a dlažba, drevené dosky a pod.)
Vytvára drsný povrch zaisťujúci vynikajúcu
súdržnosť následných vrstiev. Veľmi rýchle
vysychanie: 30 minút
Spotreba: 0,2 až 0,3 kg/m2

Planolit 315
23kg
PLANOLIT315, 17,11 €/ks
Samonivelačná rýchlo
tvrdnúca stierka
do interiéru na
vyrovnanie povrchu
podlahy.
Určená aj na podlahu
so zabudovaným
vykurovaním, odolná
voči stoličke s kolieskami.
Vyrovnávajúca vrstva od 3 do 15 mm,
hladký výsledný povrch.
Spotreba: 1,6 kg/m2 /1mm hr. vrstvy.

6

Planitop Fast 330
25kg
PLANITOP330FAST,
29,10 €/ks 6
Vyrovnávacia
a vyhladzovacia malta pre
podlahy a steny v interiéri
i v exteriéri.
Na všetky typy
konštrukcií chránené
vhodným penetračným
náterom.
Pre miesta s vysokým zaťažením.
Aplikácia v hrúbke vrstvy od 3 do 30 mm.
Spotreba: 1,45 kg/m2 /1 mm hr. vrstvy.

maloobchodné ceny s DPH

Hydroizolačná stierka na zhotovenie pre vodu nepriepustnej vrstvy na balkóne, terase, v bazéne
a kúpeľni pred montážou obkladu
a dlažby.
Trvale pružná vrstva, odolná voči
poveternostným vplyvom.
Jednoduchá aplikácia, nanáša sa stierkou v hrúbke vrstvy 2 mm.
Spotreba: stierkou 1,7 kg/m2 a mm
hrúbka vrstvy;
nástrekom 2,2 kg/m2 a mm hrúbka
vrstvy.

Mapeband
MAPEBAND, 3,55 €/m

6

Pružná páska z PVC na tesnenie
dilatačných škár v kúpeľni, detaily
medzi stenou a podlahou.
Vkladá sa do hydroizolačnej stierky
MAPEGUM WPS.
Systémové riešenie dokonalej hydroizolácie v interiéri.

Lepenie obkladov a dlažby
Adesilex P9
C2TE, 5 a 25kg
ADESILEXP95, 6,00 €/ks
ADESILEXP9, 16,80 €/ks

6
6

Cementové lepidlo na všetky typy
obkladu a dlažby.
Predĺžený čas spracovateľnosti.
Vynikajúca súdržnosť ku všetkým
typom podkladu v interiéri i exteriéri.
Vhodné pre podlahové vykurovanie.
Spotreba: 2 až 5 kg/m2.

Adesilex P10
C2TE, 5 a 25kg
ADESILEXP105, 9,89 €/ks
ADESILEXP10, 36,76 €/ks

Najpredávanejšie
biele lepidlo

Ultracolor Plus
CG2WA, 2 a 5kg, 33 farieb
MAPU2+č. farby, od 7,84 €/ks *
MAPU+č. farby, od 17,76 €/ks

6
6

Rýchlo tvrdnúci škárovací tmel pre všetky
druhy obkladu a dlažby, z keramiky,
prírodného kameňa a mozaiky. Neobsahuje cement, teda zabraňuje tvorbe
výkvetov. Obmedzená nasiakavosť
– systém DropEffect®
Zabraňuje vzniku plesní
– systém BioBlock®.
Pre šírku škáry 2 – 20 mm.
Vhodné pre tepelne namáhaný povrch,
balkóny, terasy, podlahové vykurovanie.
33 farieb.

Kerapoxy
RG, 5kg, 26 farieb
MAPX5+č. farby, od 64,86 €/ks *

6

Epoxidová škárovacia hmota alebo lepidlo
vynikajúcich vlastností.
Určené najmä pre mechanicky a chemicky
zaťažovanú plochu.
Vynikajúca stálofarebnosť, ľahko sa
čistí, dokonalý vzhľad.

Kerapoxy Design
RG, 3kg, 15 farieb
MAPXDESIGN3+č. farby,
od 47,00 €/ks * 6
Epoxidová škárovacia hmota na výplň
škár v obklade a dlažbe.
Veľmi jednoduchá spracovateľnosť
a čistenie, stálofarebnosť, dokonale
hladký povrch.
Mechanicky a chemicky odolná výplň škár
v kúpeľni, kuchyni, najmä na miestach s veľkým
znečistením, bazénoch, sprchových kútoch atď.
Za účelom získania špeciálnych estetických
efektov možno zmiešať s metalizovanými
glittermi MapeGlitter.

6
6

Cementové lepidlo bielej farby, špeciálne vyvinuté pre montáž sklenenej mozaiky.
Nemení odtieň priehľadnej sklenenej mozaiky.
Predĺžený čas spracovateľnosti
a zavädnutia.
Spotreba: 2 až 5 kg/m2.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Mapesil AC
310ml,
33 farieb+transparent
MAPS+č. farby, 8,69 €/ks

CEMENTOVO SIVÁ
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Odporúčame nazrieť do vzorkovnice škárovacích hmôt a silikónov
v predajniach SIKO.

Lišty MAPEI PVC 7 a 9 mm (250 cm) od 3,98 €/ks.
6

Trvale pružný 100 % silikónový tmel na
výplň a tesnenie škár v interiéri a exteriéri.
Odolný voči vlhkosti, plesniam, trvalému
zaťaženiu vodou a UV.
Jednoduchá aplikácia a hladký výsledný
povrch.
Spotreba: 12 až25 bm (podľa proﬁlu škáry
s rozmerom 5 x 5 mm).

dlažba

Kerapoxy

CEMENTOVÉ ŠKÁRY

Ultracolor Plus

Kerapoxy Design

z
z

stavebná chémia

SIVÁ STREDNÁ
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batérie, sprchy

STRIEBORNOSIVÁ
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doplnky

Mapelastic
16 a 32kg, súprava A+B
MAPELASTIC16, 68,54 €/ks 6
MAPELASTIC, 128,83 €/ks 6
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sedadlá, sifóny

Škárovanie obkladov a dlažby

MANHATTAN 2000
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radiátory

Novinka
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vane

Hydroizolačná stierka vo forme
pasty pripravená na okamžité použitie v interiéri i exteriéri.
Možnosť opakovaného použitia.
Veľmi rýchly priebeh schnutia, rýchly postup následných krokov, čakacia doba pred montážou obkladu
a dlažby 3 až 4 hod.
Jednoduchá aplikácia oceľovou
stierkou, trvale pružná a pre vodu
dokonale nepriepustná vrstva

Univerzálne cementové lepidlo na všetky
typy obkladu a dlažby.
Zvlášť vhodné pre dlažbu veľkých formátov z keramiky a prírodného kameňa.
Deformačná schopnosť.
Vhodné pre tepelne namáhané konštrukcie, veľké terasy, balkóny, miestnosti
s podlahovým vykurovaním.
Veľmi nízka spotreba lepidla.
Spotreba: 1,5 – 2,5 kg/m .

MESAČNÁ BIELA

sprchové kúty

Novinka

6

6

BIELA

103

umývadlá, WC

Mapelastic AquaDefense
15kg
MAPELASTICAQUA15, 190,98 €/ks

ULTRALITE S1 QUICK
C2FT S1, 15kg
ULTRALITES1Q, 60,30 €/ks

100

CEMENTOVÉ ŠKÁRY

Rýchlo schnúca hydroizolačná stierka na podlahy v kúpeľni, sprchovom
boxe, okolí vane.
Jednoduchá aplikácia náterom alebo stierkovaním.
Trvale pružná a pre vodu nepriepustná vrstva. Nízka spotreba a ﬁnančné náklady.
Spotreba: 1,5 kg/m2 /1 mm hr. vrstvy.

Farebné škáry
Mapei

Fast Track Ready®
Obmedzený počet pracovných
krokov a/alebo skrátený čas potrebný
pre kompletnú montáž systému.

241

nábytok, osvetlenie

Najpredávanejšia
hydroizolácia

6

Cementové deformovateľné lepidlo najmä pre väčšie formáty a hrúbku lepidla do 15 mm.
Vhodné na lepenie dlažby na podklad
s hydroizolačnou vrstvou, do kúpeľne,
na balkón, terasu. Aplikácia aj vo väčšej
hrúbke maltového ložiska, vhodné pre
montáž stabilného prírodného kameňa.
Spotreba: 1,2 kg/m2 /1 mm hr. vrstvy.

Mapegum WPS
5 a 10kg
MAPEGUMWP5, 32,44 €/ks 6
MAPEGUMWP10, 61,20 €/ks 6

Mapesil AC

Keraﬂex Maxi S1 Low Dust
C2TE S1, 25kg
KERAFLEXMAXI, 35,56 €/ks

Hydroizolácia

TESNIACE TMELY

Stavebná chémia

kúpeľne, mozaiky

Náradie pre obkladačov
Novinka

Novinka

dlažba

RUBIMIX-9 N miešadlo
metla (závit M14) a kufor
230V-50Hz, 1200 W
R24958, 166,60 €/ks 3
krížiky pre dve šírky škáry, Twinﬂex
(aj do rohov), viackrát použiteľné
2 + 5mm,100ks, R02956, 4,90 €/ks
1,5 + 3mm,100ks, R02957, 4,90 €/ks
2 + 5mm, 250ks, R02992, 71,28 €/ks
1,5 + 3mm, 250ks, R02995, 12,67 €/ks

stavebná chémia

TP-75-S

batérie, sprchy

65 cm

45 45 cm

doplnky
sedadlá, sifóny

3
3
3
3

TP-93-S

do 35 mm

elektrická portálová diamantová píla DU-200 EVO
230V-50Hz
3
R55903, 360,00 €/ks

Novinka
75 cm
93 cm

53 53 cm
65 65 cm

do 20 mm
do 20 mm

TP-S proﬁ rezačka veľkoformátovej dlažby
TP-75-S, rez 75 cm, R12956, 298,61 €/ks
TP-93-S, rez 93 cm, R12958, 368,33 €/ks *
*iný tvar základne



radiátory

Kit Rubiclean Eco 20l
vanička s náradím (obsahuje špongiu,
hladidlo molitan a hladidlo s gumou
na škárovanie)
3
R68910, 32,19 €/ks
vanička Rubiclean eco 20l
3
R24948, 16,29 €/ks

Tile level quick - systém na niveláciu veľkoformátových obkladov a dlažby
obsahuje prítlačný adaptér 100ks, podstavec 100ks a nivelačné kliešte
R02941, 47,60 €/ks 3
3
R02989, nivelačné kliešte tile level quick, 16,90 €/ks
3
R02893, podstavec tile level quick, balenie 100ks, 15,60 €/ks
3
R02894, podstavec tile level quick, balenie 200ks, 29,80 €/ks
3
R02895, podstavec tile level quick, balenie 400ks, 58,30 €/ks
R02890, prítlačný adaptér tile level quick balenie 100ks, 13,60 €/ks 3
R02891, prítlačný adaptér tile level quick balenie 200ks, 25,90 €/ks 3
R02892, prítlačný adaptér tile level quick balenie 400ks, 49,90 €/ks 3

3
3

do 35 mm

ND-180 diamantová píla, 230V 50Hz, bez kufra
3
R25925, 147,20 €/ks



do 55 mm

TC-180 kotúčová píla, 230V 50Hz
3
R50939, 524,88 €/ks
vodiaca lišta na pílu TC-180, 80cm
3
R50956, 76,46 €/ks
spojka pre vodiacu lištu TC-180
3
R50957, 15,55 €/ks
svorky na vodiacu lištu TC-180
3
R50958, 49,90 €/ks

301 cm

3 mm

Slim cutter - rezačka proﬁ na tenké formáty (dĺžka
až 3 m a viac)
R18911, 388,80 €
3
Novinka

64 cm

45 45 cm

do 20 mm

60 cm

Optimal X6, ložisková proﬁ rezačka
T31500660, 239,00 €/ks

40 40 cm

do 16 mm

Optimal X5, ložisková semi proﬁ rezačka
3
T31500560, 119,00 €/ks

3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Slim Easy trans - nosič na tenkú dlažbu
R18910, 551,00 €/ks 3

diamantový kotúč kontinuálny
180 - pre uhlovú brúsku a kotúčovú pílu TC-180
alebo stolovú pílu o ø kotúča 180mm
200 - pre všetky stolné a portálové píly
o ø kotúča 200mm
250 - pre všetky stolové a portálové píly
o ø kotúča 250mm
bežný obklad a dlažba, rezanie na mokro
CEV 180 Pro, R25912, 18,25 €/ks
CEV 200 Pro, R25913, 20,86 €/ks
CEV 250 Pro, R25934, 26,06 €/ks

3
3
3

kamenina, žula a kabrince, rezanie na mokro
3
CPA 180 Superpro, R30925, 59,71 €/ks
3
CPA 200 Superpro, R30926, 69,22 €/ks
3
CPA 250 Superpro, R30929, 89,09 €/ks
spekaná dlažba, rezanie na mokro
CPC 180 Pro, R30955, 45,59 €/ks
CPC 200 Pro, R30956, 52,12 €/ks
CPC 250 Pro, R30959, 62,53 €/ks
CPX 200 Pro, R30964, 52,12 €/ks
CPX 250 Pro, R30962, 62,53 €/ks

3
3
3
3
3

spekaná dlažba, rezanie na sucho
TCR 180 Superpro, R31975, 44,29 €/ks

3

242

50 cm

35 35 cm

do 12 mm

rezačka s vykružovákom
T311050, 49,99 €/ks
set Easy Gres
Súprava na mokré vŕtanie obkladu a tvrdej dlažby.
Obsahuje chladiaci aplikátor+ diamantový vrták
Obsahuje chladiaci aplikátor
sada + vrták 6mm, R04927, 10,84 €/ks
sada + vrták 8mm, R04928, 11,52 €/ks
sada + vrták 10mm, R04929, 12,06 €/ks
sada + vrták 12mm, R04926, 12,89 €/ks

3
3
3
3

diamantový vrták, mokré vŕtanie
6mm, R04922, 3,73 €/ks
8mm, R04923, 4,40 €/ks
10mm, R04924, 4,96 €/ks
12mm, R04921, 5,77 €/ks

3
3
3
3

metla špirálová s kruhom
proﬁ, pozink
ø 85mm, T87501015, 5,49 €/ks
ø 100mm, T87501017, 6,29 €/ks

40 cm

2 2 cm

rezačka obkladov EKO
R40EKO, 18,49 €/ks

3

3
3

do 10 mm
3

vykružovacia sada 9 dielov,
33-83mm, T8002611, 36,99 €/ks

3

hladidlo molitan
14x28x2, T800001, 2,49 €/ks
14x28x4, T800002, 2,69 €/ks

3
3

náhradné samolepky easy gres sada 20 ks
3
R04999, 7,31 €/ks

prísavka jednoduchá
R65900, 19,24 €/ks
prísavka dvojitá
R66900, 40,57 €/ks

3
3

stierka Špecial na škárovaciu hmotu
modrá (na cement), MAP136, 17,14 €/ks
zelená (na epoxid), MAP136B, 20,20 €/ks

6
6

maloobchodné ceny s DPH

Siko exclusive
e

systém pre mokré vŕtanie
dlažba

systém na niveláciu obkladov a dlažby

Náradie Multi

kúpeľne, mozaiky

Novinka

6

hladidlo molitan
28×14×3cm
HLAMOL30, 2,89 €/ks

6

vodiaci prípravok univerzálne na tlaková nádoba 1,1l
vŕtanie 6-83 mm, (mokré vŕtanie) s hadičkou 1,5m
6
VS683, 7,39 €/ks
(mokré vŕtanie)
TLNADOBA15, 5,19 €/ks

6

6

hladidlo gumová pena
28×14×0,8cm
HLAGUM8, 3,29 €/ks

6

hladidlo špongia hrubá
24×12×1,8cm
HLAGUM18, 4,79 €/ks

6

6

diamantový vrták (mokré vŕtanie)
6 mm, DVRT6, 3,29 €/ks 6
8 mm, DVRT8, 3,69 €/ks 6
10 mm, DVRT10, 3,99 €/ks 6

Hladítko plsť
200x140x10 mm - bílá
HLPLBL200140
3
3,30 €/ks

vanička so žmýkacími
valcami a kolieskami 24 ll
VANICKA24, 16,59 €/ks

stavebná chémia

kliešte levelling systém
LSKLESTE, 18,69 €/ks

6

doplnky

stierka na epoxidovú
škárovaciu hmotu
STERKAEP, 7,39 €/ks

6

podstavec
levelling systém (100ks)
LSPODST15, 14,79 €/ks

batérie, sprchy

prítlačný adaptér
levelling systém (100ks)
LSADAPT15, 14,79 €/ks

6

Špachtle vymazávací šíře 16mm
0598, 2,19 €/ks
Špachtle vymazávací šíře 24mm
0599, 2,29 €/ks

3

6

gumová palička pre obkladačov ø 50mm, biela
PALD5B, 2,89 €/ks 6

6

Čistič spár gumový
- černý
1614, 0,99 €/ks 3

prísavka jednoduchá
PRISAVSINGL, 11,09 €/ks

6

KŘÍŽKY 1,5 mm (bal.á 250ks), K15, 0,59 €/bal 6
KRÍŽKY 2 mm (bal.á 250ks), K2, 0,79 €/bal
KRÍŽKY 2,5 mm, K25, 0,79 €/bal
KRÍŽKY 3 mm (bal.á 250ks), K3, 0,99 €/bal
KRÍŽKY 4 mm, K4, 1,19 €/bal
KŘÍŽKY 5 mm (balenie 250 ks), K5, 1,29 €/bal
KŘÍŽKY 10 mm (balenie 30 ks), K10, 0,69 €/bal

gélové nákolenníky (1 pár)
NAKOLGEL, 12,19 €/ks 6

Míchadlo na stavební
směsi 100x600mm SDS
080035, 2,99 €/ks 3

klínky 5 mm
100 ks, SMK33
0,89 €/bal
klínky 8 mm
100 ks, SMK37
1,19 €/bal

3

sedadlá, sifóny

6

stierka škárovacia
drevo + tvrdená guma
180mm, DSTERKA18, 1,09 €/ks
300mm, DSTERKA30, 1,39 €/ks

3

špongia umývací
molitan
16x11x6cm; 1680PHT
3
0,70 €/ks

3

vykružovacia sada
KA007
3
21,49 €/ks

Sekáč SDS+ 14x250x20
27220250
3
1,99 €/ks
Sekáč SDS+ 14x250x40
27240250
3
2,49 €/ks

Sekáč SDS+ žlábkovací 17x250 murárske kladivko
KLZ0600,
27217250
3
3
5,39 €/ks
2,29 €/ks

PROFI ulamovací nůž
(8x náhr. čepel)
PK808, 3,59 €/ks 3

Vodováha 100cm, 2 libely
SB7100
3
5,15 €/ks

Zednická fanka ABS plast
FANKA01
3
1,45 €/ks

Miska na sádru vysoká
0,5 l - gumová
1516, 0,85 €/ks 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

tasárska ceruzka, 175mm, 12 ks
STTETU175
3
1,29 €/bal

pracovné rukavice
guma, (1 pár)
709259, 1,85 €/ks

3

pracovné rukavice
nábytková koža, (1 pár)
709202, 1,93 €/ks 3

243

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Vrták SDS+ 6x260 MAGG, 27006260, 1,39 €/ks
Vrták SDS+ 8x260 MAGG, 27008260, 1,59 €/ks
Vrták SDS+ 10x260 MAGG, 27010260, 1,69 €/ks
Vrták SDS+ 12x260 MAGG, 27012260, 1,99 €/ks
Vrták SDS+ 14x260 MAGG, 27014260, 2,69 €/ks
Vrták SDS+ 16x260 MAGG, 27016260, 3,69 €/ks

sprchové kúty

vane

Čistič spár délka
ostří 30mm
1404
3,15 €/ks 3

6

radiátory

nerezové hladítko zubové 28×11,5cm
zub 6mm, HLAZUBNER6 3,29 €/ks
zub 8mm, HLAZUBNER8 3,29 €/ks
zub 10mm, HLAZUBNER10, 3,29 €/ks

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Plastové lišty

Odporúčaná výška líšt k hrúbke obkladu a dlažby

lišta ukončovacia hranatá PVC
30 farieb
výška hrany: 8, 10 mm
dĺžka: 250cm
LH8250+kód farby
LH10250+kód farby
biela, 2,19 €/ks
5
farebné, 2,49 €/ks
5

lišta ukončovacia oblá
PVC 30 farieb
výška hrany: 6, 8, 10mm
dĺžka: 250cm
L6250+kód farby
L8250+kód farby
L10250+kód farby
biela, 1,49 €/ks
5
farebné, 1,79 €/ks
5

lišta ukončovacia L PVC
biela
výška hrany: 8, 10mm
dĺžka: 250cm
LL8250, 2,19 €/ks
LL10250, 2,19 €/ks

KU~ENDRENODGXGODåE\ PP
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67

10
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12,5

11 12,5

5
5

Lišta by nemala presahovať hrúbku obkladu.
V prípade nutnosti ju treba viac vtlačiť do lepidla.

vnútorná rohová lišta PVC
30 farieb
výška hrany: 7, 9mm
dĺžka: 250cm
LV7250+kód farby
LV9250+kód farby
biela, 2,09 €/ks
5
farebné, 2,39 €/ks
5

Uvedené farby sú ilustračné. Reálne farby −
pozri vzorkovnice v predajniach SIKO.
kód

radiátory
vane
sprchové kúty

lišta vaňová PVC biela
výška hrany: 20x20mm
dĺžka: 185cm
LVL, 4,69 €/ks

5

lišta vaňová PVC biela
výška hrany: 15x15mm *
dĺžka: 250cm
5
VRDP, 4,69 €/ks
* 15 x 15 mm sa koncovka nevyrába

Koncovka vanové lišty
lepící bielá
LVLK, 0,59 €/ks 5

dilatačné lišta PVC
svetlo šedá
výška hrany: 10mm
šírka hrany: 8mm
dĺžka: 250cm
LD102504, 5,39 €/ks

farba

kód farba

biela

C

čierna

1

bahama

3

svetlo šedá

03

slonová kosť

4

tmavo šedá

04

béžová

19

tmavý karamel

05

šedobéžová

20

jazmín

KS

kamenná sivá

21

bronz

RO

rosa

22

graﬁt

7

červená

23

strieborná

Y

žltá

24

krémová

V

tmavo zelená

CH

champagne

11

svetlo zelená

26

broskyňa

CS

cementovo šedá

27

kobaltová modrá

13

svetlo modrá

28

karamel

H

tmavo hnedá

29

tabak

15

svetlo hnedá

SKK SK karamel

5

roh guľatý k lište PVC
balenie à 6ks, rozmer: 6, 8, 9mm
9mm možno použiť pre lišty s výškou hrany 10mm
LROH+rozměr+kód farby
biela, 3,19 €/bal
5
farebné, 3,59 €/bal
5

rožtek hranatý k lište PVC
balenie à 6ks, rozmer: 8mm
LHROH+rozmer+kód farby
5
biela, 3,19 €/bal
5
farebné, 3,59 €/bal

Spádová lišta do sprchového kúta
Určenie: na zakončenie bočných strán/stien obložených sprchových kútov
bez vaničky na úrovni podlahy. Lišta sa používa v prípade vyspádovania
podlahy sprchového kúta smerom od vstupu k odtokovému žľabu.

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

mm

6

7

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

výška lišt

Viac info na www.siko.sk
spádový klin kartáčovaná nerez
120 cm, spád 2 %
materiál nosný proﬁl: PVC
SPSB100EB120, 54,99 €/ks
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3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Kovové lišty

Vzorkovnice líšt sú k nahliadnutiu v predajniach SIKO. Kompletný sortiment Havos na požiadanie v predajniach SIKO.

vhodné aj na obklad steny
hliník (AL), nerez(NRZ)
výška hrany: 10, 12,5mm
dĺžka: 250cm
ALF10250, 5,09 €/ks
ALF12250, 5,79 €/ks
NRZF10250, 13,39 €/ks
NRZF12250, 13,79 €/ks

vhodné aj na obklad steny
hliník (AL), nerez(NRZ),
kartáčovaná nerez (NRZK), mosadz (MO)
výška hrany: 8, 10, 12,5mm, dĺžka: 250cm
ALO8250, 5,39 €/ks
ALO10250, 5,79 €/ks
MOO8250, 13,09 €/ks
MOO10250, 17,39 €/ks
NRZO8250, 15,59 €/ks
NRZO10250, 15,99 €/ks
NRZO12250, 15,99 €/ks
NRZOK10250, 15,99 €/ks

hliník

nerez
2

H

nerez
3

H
6.5

8 lišta dilatačné hliník+ guma 5

4

šedá
výška hrany: 10mm
šírka hrany: 12mm
dĺžka: 250cm
ALDL122504, 12,69 €/ks

hliník (AL), mosadz (MO)
výška hrany: 10mm
šírka hrany 20mm
dĺžka: 250cm
ALSC10250, 6,49 €/ks
MOSC10250, 22,49 €/ks

H
6.5

5
H

Náš tip

Novinka

hliník, mosadz

5

leštená
nerez, nerez
le
výška
vý hrany: 6,5mm
šírka
hrany: 10, 20mm
š
dĺžka:
100cm
d
LACERO1,
4,69 €/ks
L
LACERO1L,
4,69 €/ks
L
LACERO2,
6,89 €/ks
L
LACERO2L,
6,89 €/ks
L

nerez

hliník (AL), mosadz (MO)
výška hrany: 10mm
dĺžka: 250cm
ALD10250, 7,19 €/ks
MOD10250, 21,79 €/ks

10

10
18

vane

URK\NVFKRGRYêPOLãWiP
hliník

4 rôzne možnosti finálneho vzhľadu
zvolením brúsenej alebo vrúbkovanej
pohľadovej strany
rožtek hranatý k lište
hliník elox
RALH10, 8,29 €/ks
RALEH10, 9,39 €/ks

5

rožtek hranatý k lište
nerez, kartáčovaná nerez
RNRZH8, 9,79 €/ks 5
RNRZH10, 9,79 €/ks
RNRZH12, 9,79 €/ks
RNRZHK8, 10,19 €/ks
RNRZHK10, 10,19 €/ks
RNRZHK12, 10,19 €/ks

roh guľatý k lište 5
nerez
RNRZ8, 9,79 €/ks
RNRZ10, 9,79 €/ks
RNRZ12, 9,79 €/ks

10
18

mosadz

lišta dekoračná Vario
kartáčovaný hliník elox
100x5/9; LVARIO59
5,89 €/ks
5

8

12
10

Prechodové lišty

Na doladenie aj posledného detailu novej podlahy pomôžu vysokokvalitné prechodové lišty od českého výrobcu Havos. Povrch tejto lišty si možno vybrať buď
klasický (mosadz, eloxovaný hliník), alebo s imitáciou dreva (čerešňa, dub, buk, javor, orech). Dodávajú sa s dĺžkami 90 a 270 cm a šírkou 3 alebo 4 cm.
lišta champagne hliník elox
LP3ALECH90
5
4,29 €/ks *

lišta hliník elox
LP3ALE90
4,29 €/ks*

lišta bronz hliník elox
LP3ALEBR90
5
4,29 €/ks *

lišta zlatá hliník elox
LP3ALEZ90
5
4,29 €/ks*

5

lišta čerešňa hliník
LP3T90
5
6,89 €/ks*

lišta buk hliník
LP3B90
6,89 €/ks*

lišta dub hliník
LP3D90
6,89 €/ks *

lišta javor hliník
LP3J90
5
6,89 €/ks*

5

5

* šírka 3 cm, dĺžka 90 cm

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

hliník elox
kartáčovaný hliník elox (K)
výška hrany: 6,5mm
šírka hrany: 12,5 a 25mm
dĺžka: 250cm
LALEXO12, 6,19 €/ks
LALEXO25, 8,29 €/ks
LALEXO12K, 9,09 €/ks
LALEXO25K, 11,19 €/ks

20

6

umývadlá, WC

5

radiátory

H

7 lišta schodová dekoračná 5

7
4 lišta Alexo

H

245

nábytok, osvetlenie

3 lišta
liš Acero

H

hliník, mosadz

5

6 lišta schodová Z

1

5

5 lišta ukončovacia L ﬂexi

5

2 lišta ukončovacia oblá

ALE12250, 6,89 €/ks
ALEK8250, 7,19 €/ks
ALEK10250, 7,59 €/ks
ALEK12250, 7,59 €/ks
MO8250, 13,09 €/ks
MO10250, 13,39 €/ks
NRZ8250, 11,59 €/ks
NRZ10250, 11,99 €/ks
NRZ12250, 12,29 €/ks
NRZK8250, 11,59 €/ks
NRZK10250, 11,99 €/ks
NRZK12250, 12,29 €/ks

5

vhodné aj na obklad steny
hliník (AL), hliník elox (ALE),
kartáčovaný hliník elox (ALEK)
nerez (NRZ), kartáčovaná nerez
(NRZK), mosadz (MO)
výška hrany: 8, 10, 12,5mm
dĺžka: 250cm
AL8250, 3,99 €/ks
AL10250, 3,99 €/ks
AL12250, 5,09 €/ks
ALE8250, 6,49 €/ks
ALE10250, 6,49 €/ks

batérie, sprchy

5 lišta ukončovacia L

doplnky

5

vhodné aj na obklad steny
hliník (AL), hliník elox (ALE),
kartáčovaná nerez (NRZHK)
výška hrany 8, 10, 12,5mm
dĺžka: 250cm
ALH8250, 6,19 €/ks
ALH10250, 6,19 €/ks
ALEH8250, 7,99 €/ks
ALEH10250, 7,99 €/ks
NRZH8250, 15,99 €/ks
NRZH10250, 16,29 €/ks
NRZH12250, 16,69 €/ks
NRZHK8250, 19,19 €/ks
NRZHK10250, 19,59 €/ks
NRZHK12250, 19,99 €/ks

sedadlá, sifóny

1 lišta ukončovacia hranatá

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Vodovodné batérie
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kúpeľne, mozaiky

Oblé batérie
253

Lavela

Levanta

254

Sofie

250
251

Donata

256

Duela

252

Esmai

257

Valeta

255

Eurocube

262

S-line

256

Eurocube Joy

262

Euroeco

261

Cubito

268

Eurosmart Cosmopolitan

266

Eurostyle Cosmopolitan

266

HG248

267

sedadlá, sifóny

doplnky

Cube Way

batérie, sprchy

Hranaté batérie

stavebná chémia

dlažba

▸ Obsah

Candy

258

Ringo

258

Hydromasážne sprchové
panely

Ricordi

259

Quattro

259

Sprchové systémy

Ostatné tematické
stránky
274

276, 277

Sprchové komplety a tyče

278

261

Vaňové komplety

278

Eurostyle New

263

Ručné sprchy

279

Eurosmart New

264
265

Príslušenstvo k
sprchovým batériám

279

Essence New
Eurodisc Joy

266

Hlavové sprchy

281

Mio

268

269

Batérie s vyťahovacou sprchou

269

Termostatické batérie

270, 271

Drezové batérie

272, 273

Možnosti využitia
podomietkových batérií
v kúpeľni

280, 281

Vodovodné batérie sú nevyhnutnou súčasťou
každej kúpeľne, preto nepodceňujte ich výber. Pre
batérie je v prvom rade dôležité, aby plnili svoju funkciu. Nezabúdajte ani na ich vzhľad, ktorý
sa môže zdať ako nedôležitý detail, ale opak je
pravdou, lebo aj on ovplyvňuje celkový dojem
kúpeľne.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Edge

Vysoké umývadlové batérie

radiátory

Sprchy a sprchové
systémy

vane

Retro a štýlové batérie

▸ stojančekové batérie

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Vodovodné batérie ▸ vlastnosti a rozdelenie

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

Usadzujú sa na umývadlo, bidet i vaňu,
do jedného alebo viacerých otvorov šírky
33 −35 mm, podľa typu batérie. Zapojenie sa
robí pomocou hadičiek a rohových ventilov.
Väčšina
ponúkaných
umývadlových
a
bidetových batérií umožňuje zvoliť si batériu
s výpustom alebo bez výpustu. Výpust sa
ovláda za batériou, keď sa ťahom za páčku
odtok v umývadle uzavrie, tlakom zasa naopak,
otvorí. Pre batérie bez výpustu odporúčame
použiť tzv. clic-clac, ktorý sa ovláda stlačením.
Ponuku nájdete na str.: 302
Veronika Šupitarová
Product Manager

▸ nástenné batérie

„SIKO
ponúka
vysokokvalitné
vodovodné batérie od svetoznámych
výrobcov. Vďaka širokému výberu od
klasických tvarov až po extravagantný
dizajn si vyberie naozaj každý. Batérie sa
dodávajú v ucelených sériách, tzn. že si
v rovnakom štýle môžete zariadiť nielen
celú kúpeľňu spolu s WC, ale aj kuchyňu.
Každý výrobca má svoje špeciality, napr.
upravený povrch proti usadzovaniu
nečistôt a vodného kameňa, špeciálne
technológie na úsporu vody, poistku
proti opareniu atď.“

Nástenné batérie sa inštalujú priamo
na vývod vody a pri výbere týchto
batérií treba vždy pamätať na správnu
rozteč. Väčšina batérií má rozteč 150
mm, ale v našej ponuke nájdete aj
batérie s roztečou 100 mm, ktoré sa
montujú najmä do starej zástavby,
hlavne v panelových domoch.

radiátory

▸ podomietkové batérie

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Princíp podomietkových batérií spočíva v podomietkovom telese, ktoré je zabudované
v stene a osadené vrchnou časťou batérie, ktorá je viditeľná a môže mať rôzny tvar.
Vďaka tomu tieto batérie vyzerajú skvele a sú aj praktické, lebo zabudovaná časť
batérie šetrí miesto v sprchovom kúte a poskytuje tak väčší komfort. Pri výbere
týchto batérií treba dbať nato, či sa batéria dodáva s podomietkovým telesom alebo
teleso treba dokúpiť. Niektorí výrobcovia majú totiž univerzálne teleso, ku ktorému
ponúkajú celý rad podomietkových batérií rôznych tvarov. Existujú však aj výrobcovia,
ktorí dodávajú batérie spolu s podomietkovým telesom. Podomietkové batérie sa
najčastejšie používajú pri vaniach a v sprchových kútoch, kde ponúkajú široké využitie.
Príklady využitia týchto batérií nájdete na str.: 280, 281

▸ termostatické batérie
Termostatické batérie patria k najvyhľadávanejším
produktom, lebo zaisťujú komfort a bezpečnosť
v kúpeľni a zároveň šetria peniaze. Ponuku
termostatických batérií nájdete na str.: 270, 271

248

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Pre ich jednoduché a pohodlné ovládanie sú najrozšírenejším typom vodovodných batérií. Všetko sa ovláda jednou pákou. Zdvihnutím páky nahor sa voda otvorí a zároveň posunom vpravo či vľavo sa reguluje požadovaná teplota. Srdcom každej pákovej batérie
je kartuša, ktorá má vo vnútri dve na sebe položené doštičky s otvormi, cez ktoré prechádza voda. Posunutím páky nabok sa mení
poloha doštičiek, čím dochádza k optimálnemu miešaniu teplej a
studenej vody.

U kohútikových batérií sa prúd vody ovláda zvlášť pre teplú
a zvlášť pre studenú vodu. Sú to väčšinou štýlové batérie s dvoma kohútikmi. Tieto batérie majú keramický
kužeľ, ktorý funguje na podobnom princípe ako kartuša, ale na miešanie vody sú potrebné dva kusy, zvlášť
na studenú a teplú vodu. Na pustenie a zavretie vody
stačí iba ¼ otočky, nemusí sa stále točiť a uťahovať.

dlažba

▸ kohútikové batérie

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

▸ pákové batérie

▸ Piktogramy - vysvetlenie

studený štart - Pri otvorení páky v stredovej
polohe tečie iba studená voda, nedochádza
tak k plytvanie teplej vody. Teplá voda
potečie posunutím páky vľavo.

OPTIMA predstavuje široký sortiment vodovodných batérií a
kúpeľňových doplnkov vysokej kvality a vybraného štýlu za priaznivú
cenu. Všetok sortiment značky OPTIMA v sebe spája dlhoročné
skúsenosti s výrobou kúpeľňového vybavenia s citom pre nadčasový
dizajn.

systém zabraňujúci
pokrúteniu hadice

termostatické
batérie

ukrytý prepínač

ﬂexibilný
perlátor
regulovateľné
dýzy
Možno otáčať
(nabok)

38
˚C

plast kov

teplota
termostatu
materiál
hadice
Nastaviteľná
výška

nerezová

Názov OPTIMA asociuje pojmy ako optimum a optimalizácia. Teda
preložené do slovenčiny „najlepšie, najviac vyhovujúce“ alebo „výber
z najlepších variantov“. Značka OPTIMA tak predstavuje najlepšie
typy vodovodných batérií a kúpeľňových doplnkov do „optimálnej“
kúpeľne.
Ponuka vodovodných batérií Optima je naozaj široká, u nás si preto
vyberie každý. Páčia sa vám hranaté tvary? Potom vašu pozornosť
určite upútajú elegantné batérie Levanta a masívnejšie batérie Donata.
Ak naopak, dávate prednosť oblým tvarom, zaiste vás zaujmú batérie
Lavela a Duela, jemné batérie Soﬁe alebo dominantné batérie Valeta.
Ak nemáte obľúbený štýl, potom pre vás máme batérie Cube Way so
zaoblenými i hranatými tvarmi.
viac informácií na: www.koupelny - optima.cz

nerez úprava

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

vane

Vodovodné batérie a doplnky ▸ Optima

sprchové kúty

Otočný, ergonomicky tvarovaný prepínač
zaistí, aby nedošlo k prepnutiu pri zníženom
tlaku vody a ľahko sa ovláda aj mokrou rukou vďaka ergonomicky tvarovanému telu.

radiátory

sedadlá, sifóny

Batérie označené týmto piktogramom majú
špeciálnu dvojpolohovú EKO kartušu na
úsporu vody, ktorá umožňuje nastaviť prúd
vody na 50 % alebo 100 %. Vďaka tejto technológii možno znížiť spotrebu vody až o polovicu.

umývadlá, WC

%
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nábytok, osvetlenie

50
100

kúpeľne, mozaiky

Batérie Lavela symbolizujú dlhú životnosť, spoľahlivú obsluhu a nadčasový
dizajn, ktorý prekoná všetky módne trendy. Okrem kúpeľňových batérií táto
séria obsahuje aj kuchynské batérie niekoľkých typov, napr. s dlhším ramenom
alebo s praktickou vyťahovacou sprchou. (Ponuku drezových batérií nájdete na
str.: 269) Všetky batérie Lavela sú k dispozícii s roztečou 150 mm a možno ich
použiť aj do starších kúpeľní a kuchýň, kde je potrebná rozteč 100 mm spolu s
redukciou označená kódom 100.0. Táto série ponúka aj lekársku páku, vhodnú
do bezbariérových kúpeľní.

Lavela ▸ Optima

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

17,5 cm

umývadlová batéria, stojanková, páková, bez výpuste,
LA271, 47.79 € 5

bidetová batéria, stojanková, páková, s výpusťou,
LA235, 55.19 € 5

drezová batéria, nástenná, páková,
LA261, 66.29 € 5

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
LA222, 66.29 € 5

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
LA268, 55.19 € 5

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
LA215, 67.59 € 5

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
LA210, 43.59 € 5

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

4,2 cm

nábytok, osvetlenie

Výhodná ponuka
páka lekárska,
ZLEV040, 17.59 € 5
(pre batérie: LA271, LA261)

250

umývadlová batéria stojanková (LA271)
+ páka lekárska (ZLEV040)

drezová batéria nástenná (LA261)
+ páka lekárska (ZLEV040)

redukcia na batérie,
100.0, 19.59 € 2

Vďaka redukcii
možno použiť
batérie aj na rozteč
100 mm..

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
doplnky

Soﬁe ▸ Optima

sedadlá, sifóny

Hlavným znakom batérie Soﬁe je jemnosť a elegancia, ktorá
sa odráža v každom detaile. Jednoduché batérie so štíhlym
telom, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť minimalistickým
dojmom, budú neprehliadnuteľnou súčasťou každej
kúpeľne. V ponuke je okrem základných typov aj umývadlová
nástenná dvojotvorová batéria, ktorá má v balení dva typy
krycích doštičiek, guľatú a hranatú, čo ponúka možnosť
voľby, a vysoká stojančeková batéria, ktorá vyzerá úžasne v
kombinácii s umývadlovou misou.

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

radiátory

18 cm

18, 5 cm

6,9 cm

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
SO135, 79.59 € 5

vysoká umývadlová batéria,
stojanková, páková, bez výpuste,
SO085, 99.99 € 5

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
SO022, 99.59 € 5

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
SO168, 79.59 € 5

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
SO015, 79.59 € 5

2 otvory
* v balení obe krycie nástenné doštičky
(hranatá, guľatá)

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
SO010, 55.59 € 5
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

umývadlová batéria, stojanková,
páková, bez výpuste,
SO071, 59.59 € 5

vane

umývadlová batéria, nástenná, páková, vrátane
podomietkového telesa,
SO101, 139.00 € 5

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

doplnky

50
100

% Séria batérií Duela má moderný dizajn, ktorý sa

svojou eleganciou hodí do každej kúpeľne. Pomocou
modernej technológie kartuší použitej v týchto
batériách možno kontrolovať množstvo a teplotu vody, preto
je celá séria vysoko úsporná. Široká škála obsahuje napr.
umývadlovú batériu s bočnou pákou i kuchynské batérie na
str.: 272, 273

Duela ▸ Optima

13,3 cm

6,7 cm
umývadlová batéria, stojanková, páková, bez výpuste,
DU271, 59.59 € 5

bidetová batéria, stojanková, páková, s výpusťou,
DU235, 67.59 € 5

umývadlová batéria, stojanková, páková, bez výpuste,
DU279, 92.29 € 5

K týmto batériám odporúčame:

vaňová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
DU222, 99.59 € 5

sprchová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
DU268, 79.59 € 5

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
DU215, 71.59 € 5

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
DU210, 59.59 € 5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

12,3 cm
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Optima, vaňový set,
OPB005, 10.69 € 5

Optima, sprchový set, 58 cm
OPE070, 23.99 € 5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
radiátory

sedadlá, sifóny

Cube Way ▸ Optima

Séria batérií Cube Way sa vyznačuje jedinečným dizajnom,
kde dokonale harmonizujú hranaté prvky so zaoblenými
hranami. Batérie sú vybavené ﬂexibilným perlátorom,
vďaka ktorému možno usmerniť prúd tečúcej vody podľa
konkrétneho umývadla/vane. Odporúčame kombinovať s
umývadlami, nábytkom a vaňou rovnakého radu. (na strane:
331 alebo 434).

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

6,1 cm

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
CU235, 71.59 € 5

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
CU222, 109.00 € 5

sprchová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
CU268, 87.59 € 5

vane

umývadlová batéria, stojanková,
páková, bez výpuste,
CU271, 67.59 € 5

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
CU215, 79.59 € 5

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
CU210, 63.59 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Optima, vaňový set,
OPH005, 12.89 € 5

Optima, sprchový set, 70 cm
OPH070, 79.59 € 5
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

K týmto batériám odporúčame:

kúpeľne, mozaiky

Levanta ▸ Optima

Veľmi obľúbená séria ponúka unikátne pákové batérie v modernom hranatom
dizajne. Jednotlivé modely vynikajú okrem iného vysokou spoľahlivosťou a
vďaka otvoru v páke, ktorý je signiﬁkantným prvkom celého radu, aj dokonalou
praktickosťou.Odporúčame kombinovať s hranatými kúpeľňovými doplnkami
Donata. Donata doplnky nájdete na str: 284

13,8 cm

7,7 cm
umývadlová batéria, stojanková,
páková, bez výpuste,
LE271, 78.99 € 5

24,5 cm
bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
LE235, 88.99 € 5

vysoká umývadlová batéria,
stojanková, páková, bez výpuste,
LE285, 139.00 € 5

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
LE222, 139.00 € 5

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
LE268, 119.00 € 5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

K týmto batériám odporúčame:

vaňová batéria, podomietková,
páková, vrátane podomietkového
telesa,
LE215, 91.59 € 5
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sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
LE210, 59.59 € 5

Optima, vaňový set,
OPH004, 15.99 € 5

Optima, sprchový set, 70 cm
OPH070, 79.59 € 5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

50
100

oblých tvarov, ktorá do kúpeľne vnáša komfort a čistotu. Použitím modernej
technológie pri výrobe kartuše možno redukovať množstvo a teplotu vody.
K batériám Valeta odporúčame kúpeľňové doplnky s rovnakým názvom. Valeta
doplnky nájdete na str: 284

radiátory

sedadlá, sifóny

Valeta ▸ Optima

% Batéria Valeta ponúka mimoriadnu eleganciu skĺbenú so vzletnou ľahkosťou

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

6,9 cm

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
VA235, 91.59 € 5

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
VA222, 119.00 € 5

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
VA268, 104.00 € 5
vane

umývadlová batéria, stojanková,
páková, bez výpuste,
VA271, 79.59 € 5

sprchové kúty

13,5 cm

K týmto batériám odporúčame:

vysoká umývadlová batéria,
stojanková, páková, bez výpuste,
VA285, 159.00 € 5

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
VA215, 119.00 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
VA210, 99.59 € 5

Opti
Optima,
vaňový set,
OPB
OPB005, 10.69 € 5
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

23 cm

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

S-line
Donata ▸ Optima
% Jednoduchý, elegantný a moderný štýl batérií Donata myslí na milovníkov hranatých

tvarov, ktorí tak môžu doplniť svoje umývadlo, kút a vaňu tak, aby celkový dojem
kúpeľne bol v dokonalom súlade. Okrem toho batéria Donata myslí aj na úsporu
energie a vody vďaka modernej technológii použitej pri výrobe kartuší. K batériám Donata
odporúčame kúpeľňové doplnky s rovnakým názvom. Donata doplnky nájdete na str: 266.

Batérie S-line ponúkame už niekoľko
rokov. Ide o osvedčenú a rokmi overenú
kvalitnú sériu, ktorá osloví veľmi
priaznivou cenou a rozmanitosťou
ponúkaných typov. Všetky nástenné
batérie sa okrem toho ponúkajú aj s
roztečami 100 mm a 150 mm.

doplnky

batérie, sprchy

50
100

Výhodná ponuka

5 cm

umývadlová batéria, stojanková, páková, bez výpuste,
DO271, 119.00 € 5

bidetová batéria, stojanková, páková, s výpusťou,
DO235, 129.00 € 5

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, SL271, 32.99 €
s výpusťou, SL275, 43.99 € 6

sprchová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
DO268, 149.00 € 5

vaňová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
150mm, SL222, 43.99 €
100mm, SL22210, 43.99 € 6

radiátory

sedadlá, sifóny

8,6cm

sprchové kúty

vane

vaňová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
DO222, 159.00 € 5

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
DO215, 139.00 € 5

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
DO210, 119.00 € 5

sprchová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
150mm, SL268, 36.69 €
100mm, SL26810, 36.69 € 6

umývadlá, WC

K týmto batériám odporúčame:
Výhodná ponuka

nábytok, osvetlenie

Kompletnú ponuku nájdete na
www.siko.sk a za výhodnú cenu.
Optima, vaňový set,
OPH005, 12.89 € 5
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Optima, vaňový set,
OPH004, 15.99 € 5

Optima, sprchový set, 70 cm
OPH070, 79.59 € 5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

% Batérie Esmai majú originálny čistý tvar, ktorý sa hodí

do moderných aj klasických kúpeľní. Vysokú kvalitu
zaisťujú najmodernejšie technológie dvojpolohových
EKO kartuší, ktoré umožňujú nastaviť prúd vody na 50
% alebo 100 %, čo znamená úsporu vody. Bezpečnostné
funkcie pre jednoduchú reguláciu teploty vody chránia pred
oparením.

radiátory

sedadlá, sifóny

Esmai ▸ Roca

doplnky

50
100

6,1cm

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
7.5A60.3.1C0.0, 104.99 € 6

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
7.5A02.3.1C0.0, 119.00 € 6

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
7.5A21.3.1C0.0, 101.99 € 6
vane

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste,, 7.5A31.3.1C0.0, 79.59 €
s výpusťou, 7.5A30.3.1C0.0, 91.59 € 6

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
7.5A22.3.1C0.0, 119.00 € 6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Optima, vaňový set,
OPH005, 12.89 € 5

Optima, sprchový set, 70 cm
OPH070, 79.59 € 5
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nábytok, osvetlenie

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
7.5A06.3.1C0.0, 139.00 € 6

umývadlá, WC

sprchové kúty

K týmto batériám odporúčame:

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Candy ▸ Paffoni

Ringo ▸ Paffoni

Ľahkosť a elegancia, tieto slová dokonale vystihujú sériu
vodovodných batérií Candy. Batérie v decentnom štýle s
oblými tvarmi sú užívateľsky veľmi príjemné a zahŕňajú
všetky základné typy batérií.

Batérie Ringo sú špeciﬁcké originálnym dizajnom, ktorý kombinuje oblé tvary
s hranatými prvkami. Otvorená páka dodáva batériám jemnosť a eleganciu.
Široká ponuka obsahuje aj úsporné batérie s tzv. studeným štartom – pri
zdvihnutí páky rovno nahor tečie studená voda. Vďaka tejto funkcii nedochádza
k plytvaniu teplou vodou. Teplá voda tečie otočením páky doľava.

22,3 cm

sedadlá, sifóny

doplnky

*studený
štart

26,1 cm

10,2cm

umývadlová batéria, páková,
bez výpuste, CA071, 79.59 €
s výpusťou, CA075, 91.59 €

4

bidetová batéria, ,
páková, s výpusťou,
CA135, 95.59 € 4

vysoká umývadlová
batéria, páková, s
výpusťou,
CA085, 174.00 € 4

umývadlová batéria, stojanková, páková, umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, RIN071, 95.59 €
bez výpuste, RIN071ES, 104.00 €
s výpusťou, RIN075, 109.00 € 4
s výpusťou, RIN075ES, 119.00 € 4

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
RIN135, 107.00 € 4

20,4 cm
2 otvory

25,3cm
25,3cm
vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
CA022, 134.00 € 4

vysoká umývadlová
batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
RIN085, 184.00 € 4

umývadlová batéria,
nástenná, páková, vrátane
podomietkového telesa,
RIN101, 264.00 € 4

vaňová batéria,
nástenná, páková,
so sprchovacím setom,
RIN023, 199.00 € 4

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
RIN168, 119.00 € 4

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
CA168, 99.59 € 4

vane

radiátory

10,2cm

9,6cm

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
CA010, 47.59 € 4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
CA015, 109.00 € 4

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
RIN015, 115.00 € 4

sprchová batéria, podomietková,
páková, vrátane podomietkového telesa,
RIN010, 59.59 € 4

bez podomietkového telesa,*
RINBOX015, 119.00 € 4

bez podomietkového telesa,*
RINBOX010, 95.59 € 4

univerzálne
podomietkové teleso,
PBOX001, 79.59 € 5

*treba použiť teleso PBOX001

Taliansky výrobca vodovodných batérií Paffoni funguje
na trhu už desiatky rokov. Spoločnosť bola založená
v roku 1953 a odvtedy si získala zákazníkov z celého
sveta. Štýl je základným pilierom spoločnosti, ktorá
okrem toho kladie dôraz na rovnováhu medzi estetikou,
technológiou a praktickosťou.
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Univerzálne podomietkové teleso PBOX001 znamená nové možnosti
inštalácie podomietkových batérií. Hlavná výhoda spočíva v tom, že máte
v stene trvale zabudované iba teleso PBOX001, takže k nemu máte kedykoľvek
prístup. Navyše ak sa rozhodnete po čase batériu vymeniť, stačí si vybrať
akúkoľvek inú podomietkovú batériu bez podomietkového telesa od Paffoni,
lebo teleso je univerzálne a možno ho použiť na takmer všetky batérie Paffoni.
Vďaka tomu nemusíte sekať do steny a zasahovať do obkladu.
Viac na www.siko.sk.
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Batérie Quattro predstavujú modernú sériu kohútikových vodovodných
batérií s krížovou rukoväťou. Kohútiky tvaru krížikov sú veľmi obľúbené
a pohodlne sa ovládajú. Vďaka keramickej kartuši totiž stačí iba ¼
otáčky na otvorenie a uzavretie vody. Táto séria batérií zahŕňa okrem
základných typov aj batériu vaňovú stojančekovú na hranu vane a
sprchovú batériu s termostatom.

7cm
119,5cm
bidetová batéria, stojanková, s výpusťou,
chróm, IR135, 104.52 €
bronz, IR135BR, 176.00 €
meď, IR135RM, 176.00 € 5

18,4cm

umývadlová batéria, stojanková, s
výpusťou,
QTV077, 176.00 € 5

bidetová batéria, stojanková, s výpusťou,
QTV137, 172.00 € 5

sedadlá, sifóny

umývadlová batéria, stojanková, s výpusťou,
chróm, IR075, 99.59 €
bronz, IR075BR, 179.00 €
meď, IR075RM, 179.00 € 5

stavebná chémia

Pri kohútikovej retro sérii Ricordi stačí iba 1/4 otáčky rukoväte
na úplné otvorenie a uzavretie prívodu vody. Batérie možno
vyberať z viacerých farieb - okrem chrómového prevedenia
existujú v tejto sérii aj batérie vo farbe bronzu (sfarbenie do žlta,
s kódom BR) a medi (do červena, s kódom RM). Odporúčame
kombinovať s obkladmi a sanitárnou keramikou Ricordi.

batérie, sprchy

Quattro ▸ Paffoni

doplnky

Ricordi ▸ Paffoni

umývadlová batéria, stojanková, s výpusťou,
chróm, IR085, 148.00 €
bronz, IR085BR, 264.00 €
meď, IR085RM, 264.00 € 5

bidetová batéria, stojanková, s výpusťou,
chróm, IR145, 152.00 €
bronz, IR145BR, 268.00 €
meď, IR145RM, 268.00 € 5

umývadlová batéria, nástenná,
QTV161, 136.00 € 5

umývadlová batéria, nástenná,
vrátane podomietkového telesa,
18cm, QTV003, 128.00 €
25cm, QTV008, 132.00 € 5

3 otvory

radiátory

16,2cm

umývadlová batéria, stojanková,
chróm, IR055, 171.48 €
bronz, IR055BR, 308.76 €
měď, IR055RM, 308.76 € 5

umývadlová batéria, nástenná,
chróm, IR161, 83.59 €
bronz, IR161BR, 148.00 €
meď, IR161RM, 148.00 € 5

vaňová batéria, nástenná, so sprchovacím setom, sprchová batéria, nástenná, so sprchovacím setom,
QTV023, 196.00 € 5
QTV168D, 156.00 € 5

sprchové kúty

vane

3 otvory

vaňová batéria, nástenná,
so sprchovacím setom,
chróm, IR023, 184.00 €
bronz, IR023BR, 328.00 €
meď, IR023RM, 328.00 €

5

sprchová batéria, nástenná,
so sprchovacím setom,
chróm, IR168D, 109.00 €
bronz, IR168DBR, 199.00 €
meď, IR168DRM, 199.00 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

5

vaňová batéria, stojanková,
kohútiková, so sprchovacím setom,
QTV040, 388.00 € 5

sprchová batéria, podomietková, termostatická,
vrátane podomietkového telesa,
QTV100, 228.00 € 5

259

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

5 otvorov

kúpeľne, mozaiky

Majstri technológií ▸ Grohe
Výsledkom sú výrobky v nadčasovom štýle, s doživotnou spoľahlivosťou a s jedinečnými funkciami, ktoré poskytujú zážitky
„Pure Freude an Wasser“.
Väčšina produktov GROHE sa vyrába priamo v Nemecku. Spoločnosť neustále investuje významné sumy do výskumu a nových
technológií, ktoré svojou kvalitou prevyšujú priemyselné štandardy a zákonné požiadavky. Napríklad batérie musia pred opustením
továrne splniť testy odolnosti simulujúce vyše 15-ročné každodenné používanie.
Všetky produkty GROHE sa vyrábajú tak, aby vydržali celý život, aby sa s nimi ľahko a intuitívne manipulovalo a aby hygiena bola
pre zákazníkov pôžitkom.

GROHE inteligentná kombinácia šetrenia s
energiou a jednoduchej manipulácie.
Neexistuje nič dôležitejšie, než chrániť cenné prírodné zdroje, preto k
najvýznamnejším technológiám vodovodných batérií GROHE patrí:
GROHE EcoJoy®, ktorá ušetrí až 63 % vody spotrebovanej v
domácnosti. Vďaka tejto patentovanej technológii ušetríte vodu
bez námahy. GROHE je jediný výrobca ponúkajúci úplné spektrum
úsporných produktov pre kúpeľne, sprchy a sanitárne zariadenia.

Technológia GROHE SilkMove® garantuje až 20 rokov bezchybného
používania a spoľahlivosti. Keramické disky a technológia Teﬂon®
v kartušiach GROHE SilkMove® garantujú jednoduché a precízne
ovládanie po celú dobu životnosti.

GROHE termostatické batérie − už nikdy sa nepopálite o horúci
povrch a batéria ihneď pripraví vodu požadovanej teploty.
Technológia GROHE CoolTouch® zaručí, že celý vonkajší povrch
batérie nikdy neprekročí uprednostňovanú teplotu sprchy.
Termostaty majú inovatívny chladiaci kanál, ktorý vytvára bariéru
medzi horúcou vodou a chrómovým povrchom, takže pri dotyku
nie je príliš horúci. Takéto bezpečnostné opatrenie je dôležité
najmä pre deti, ktoré vždy nedokážu rozoznať, či je objekt, ktorého
sa dotýkajú, nebezpečne horúci.

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Nemecká spoločnosť GROHE má bohatú tradíciu výroby prvotriednych sanitárnych produktov.

GROHE sprchové inovácie − všestranné riešenie pre dokonalé
sprchovanie a relax.
Sprchový program GROHE je úsporný, jednoduchý na inštaláciu a skvele vyzerá
po celú dobu používania.
Technológia GROHE DreamSpray® zmení každodennú
sprchovaciu rutinu na luxusný zážitok. Pokročilý pohon dýz v
sprchovej hlavici poskytuje vyvážený prúd vody do každej dýzy.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Revolučná technológia GROHE TurboStat® poskytuje vodu
požadovanej teploty za zlomok sekundy a udržuje ju konštantnú
počas celého sprchovania. Termočlánok má zvýšenú citlivosť a
termostatické batérie Grohe reagujú na zmeny tlaku vody už za 0,3
s.

Technológia GROHE StarLight® zaistí žiarivý chrómový povrch,
ktorý odolá nečistotám a poškodeniu. Trvale si zachováva svoj
pôvodný vzhľad.
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Séria exkluzívnych batérií Euroeco sa vďaka jednoduchému
a univerzálnemu štýlu skvele hodí do každej kúpeľne.
Vďaka špičkovej a modernej technológii sú tieto batérie za
super ceny zárukou kvality, ktorá je typická pre značkového
nemeckého výrobcu Grohe.

Kozmopolitný štýl s modernými tvarmi, tým sa môžu pochváliť kvalitné
batérie z exkluzívnej série Edge, navyše vo vynikajúcom pomere cena/
výkon. Ponuku všetkých základných typov kúpeľňových batérií dopĺňa
drezová batéria do kuchyne s vysokým otočným ramenom. Drezové
batérie nájdete na str.: 272, 273

8,7cm

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
G32743000, 83.59 € 6

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
G32740000, 69.59 € 6

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste,, G23330000, 79.99 €
s výpusťou, G23328000, 89.99 € 6

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
G23331000, 89.99 € 6

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
G23334000, 109.00 € 6

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
G23333000, 95.99 € 6

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
G29079000, 119.00 € 6

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
G29078000, 109.00 € 6

sedadlá, sifóny

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
G32737000, 63.59 € 6

sprchová batéria, podomietková,
páková, vrátane podomietkového
telesa,
G32742000, 95.99 € 6

Grohe, Tempesta II,
vaňový set,
G27799000, 24.18 €

4

Grohe, Tempesta III,
sprchový set, 62 cm
G27794000, 45.24 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

4

Grohe, Tempesta Cosmopolitan III,
vaňový set,
G27588001, 33.54 € 4

umývadlá, WC

k týmto batériám
odporúčame:

k týmto batériám
odporúčame:

Grohe, Tempesta Cosmopolitan IV
sprchový set, 62 cm
G27580001, 55.38 € 4
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nábytok, osvetlenie

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
G32747000, 107.00 € 6

sprchové kúty

vane

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste,, G32734000, 56.59 €
s výpusťou, G32732000, 59.59 € 6

radiátory

6,1cm

batérie, sprchy

Edge ▸ Grohe

doplnky

Euroeco ▸ Grohe

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Eurocube/Eurocube Joy
▸ Grohe

doplnky

4

novinka

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Séria batérií Eurocube určite poteší hlavne milovníkov skutočne
hranatých tvarov. Ostré hrany a solídny architektonický
vzhľad radu E-Cube dodávajú týmto batériám jedinečný a
nezameniteľný vzhľad, vďaka ktorému sa budú skvele vynímať
v každej modernej kúpeľni i kuchyni. (V ponuke aj drezová
batéria na str.: 272, 273). Novinkou sú batérie Eurocube Joy, pre
ktoré je typická páka v tvare joysticku. Pre dokonalé zladenie
štýlu odporúčame kombinovať s doplnkami Essentials Cube,
ktoré nájdete na www.siko.sk.

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, SIKOBGEJ271, 149.00 € 1

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, EC271, 126.00 € 1

262

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
radiátory

Eurostyle New
▸ Grohe

4

novinka

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, SIKOBGEL271, 69.99 € 1

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Nové batérie Eurostyle New predstavujú dostupný luxus.
Hlavnými rysmi tejto série sú štíhle a zmyselné línie, ktoré dodajú
kúpeľni nádych luxusu za skvelú cenu.

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

Eurosmart New ▸ Grohe
4

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Inteligentná
séria
Eurosmart
New
predstavuje
kvalitné batérie v modernom štýle, ktoré sú vybavené
prvotriednymi vstavanými technológiami. Umývadlové
batérie sú dostupné v niekoľkých veľkostiach a majú
naklonené a dynamické línie, vďaka ktorým sa používajú
pohodlne a sú dokonalým doplnkom vo všetkých
moderných kúpeľniach.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, OPTIMAEN271, 49.99 € 1

264

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

Essence New ▸ Grohe

radiátory

sedadlá, sifóny

4

Elegantnú sériu Essence New si zamilujú všetci, ktorí hľadajú
čisté a jednoduché tvary a minimalistický štýl. Tieto jedinečné
decentné batérie povýšia kúpeľňu na novú úroveň estetiky.

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, SIKOBGEC271M, 139.00 €

1

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

265

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

umývadlová batéria, stojanková, páková,
bez výpuste, SIKOBGEC271, 99.99 € 1

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Eurosmart Cosmopolitan ▸ Grohe

Hravá séria s precízne spracovanými líniami a výrazným,
výnimočným dizajnom symbolizuje modernú dobu a
dynamiku. Plynulé a vysoko presné ovládanie joystickom zaistí
dlhodobé a pohodlné používanie. Batérie sú dostupné v žiarivo
chrómovej alebo mesačne bielej povrchovej úprave.

Moderná obľúbená séria batérií, v ktorej sa odrážajú
základné hodnoty minimalizmu, sa skvele hodí do
kozmopolitných kúpeľní.

4

17,9 cm

umývadlová batéria,
páková, s výpusťou,
G23425000, 149.80 €

25,3 cm

10,8 cm

8,8 cm

1

umývadlová batéria,
páková, s výpusťou,
G23427000, 158.69 €

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Eurodisc Joy ▸ Grohe

1

vysoká umývadlová batéria,
páková, bez výpuste,
G23428000, 228.46 € 1

2 otvory

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
G24036000, 158.69 € 1

1

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

umývadlová batéria, nástenná, páková,
bez podomietkového telesa, G19968000, 173.74 €
(treba použiť teleso G23429000, 151.85 € 1 )

vaňová batéria, nástenná, páková, bez sprchového setu,
G23431000, 229.14 € 1

vaňová batéria, podomietková, páková,
bez podomietkového telesa*
G19548002, 118.33 € 1

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
G23430000, 168.26 € 1

sprchová batéria, podomietková, páková, bez
podomietkového telesa*
G19549002, 114.91 € 1

* treba použiť teleso G35501000, 74.10 €

4

Eurostyle Cosmopolitan ▸ Grohe

4

Séria Eurostyle Cosmopolitan obsahuje batérie s nadčasovou
eleganciou. Vďaka výraznej páke a príjemnému uhlu sklonu
batérie prináša táto séria jedinečný nadčasový štýl a eleganciu
do všetkých moderných kúpeľní.

Kompletnú ponuku vodovodných batérií Grohe získate u našich
odborných predajcov alebo na www.siko.sk

ponuku batérií v bielom prevedení nájdete na www.siko.sk
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HG248 ▸ Hansgrohe

Batérie HG248 spájajú vysoké nároky na dizajn a kvalitnú
technológiu. Vďaka zaobleným hranám sa armatúry hodia k
umývadlám s mäkkými tvarmi. Rôzne výšky batérií ponúkajú
voľný priestor podľa vašich každodenných potrieb.

novinka

kúpeľne, mozaiky
sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

radiátory

16,6 cm

19,5 cm

9,3cm

6,7 cm
vane

6,7 cm

umývadlová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
SIKOBHGMS275M, 111.00 € 6

vysoká umývadlová batéria,
stojanková, páková, bez výpuste,
SIKOBHGMS285, 144.00 € 6

umývadlová batéria, stojanková, páková,
s bidetovú spŕškou (biela)
SIKOBHGMS232, 137.00 € 6

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
SIKOBHGMS235, 96.99 € 6

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
SIKOBHGMS222, 126.00 € 6

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
SIKOBHGMS268, 99.69 € 6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

vaňová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
SIKOBHGMS215, 181.00 € 6

sprchová batéria, podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
SIKOBHGMS210, 159.00 € 6

267

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

umývadlová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
SIKOBHGMS275, 89.69 € 6

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Mio-N ▸ Jika

Geometrický tvar kúpeľňových batérií Cubito bol navrhnutý v súlade s
rovnomennou kúpeľňovou sériou Cubito. Nábytok série Cubito nájdete
na str: 456, umývadlá, WC nájdete na str: 394.

Séria Mio-N má elegantné batérie, ktoré uchvátia
dokonalými líniami. Ponúka všetky základné typy
batérií, nástenné batérie sú dostupné aj so sprchovým
kompletom.

doplnky

Cubito ▸ Jika

sedadlá, sifóny

8,1 cm
13,8cm
7,9cm
umývadlová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
1142.1.004.001.1, 98.81 € 2

umývadlová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
1142.8.004.002.1, 127.80 € 2

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
4142.1.004.001.1, 103.61 € 2

umývadlová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
111V.1.004.111.1, 81.96 € 2

bidetová batéria, stojanková,
páková, s výpusťou,
411V.1.004.111.1, 82.00 € 2

15,3 cm
radiátory

vaňová batéria, - sprchová batéria, podomietková,
kohútiková, vrátane podomietkového telesa,
2042.6.004.000.1, 211.15 € 2
vysoká umývadlová batéria,
stojanková, páková, s výpusťou,
111V.8.004.120.1, 124.82 € 2

sprchové kúty

vane

21 cm

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
2242.7.004.000.1, 127.92 € 2

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
3242.7.004.000.1, 107.16 € 2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

k týmto batériám odporúčame:

Jika, vaňový set,
651X.0.004.363.1, 52.32 €

268

2

Jika, sprchový set,
651X.0.004.473.1, 72.07 €

2

vaňová batéria, nástenná, páková,
bez sprchového setu,
211V.7.004.400.1, 111.69 € 2

sprchová batéria, nástenná,
páková, bez sprchového setu,
311V.7.004.400.1, 98.37 € 2

vaňová batéria, nástenná, páková,
so sprchovacím setom,
211V.7.004.131.1, 161.31 € 2

sprchová batéria, nástenná,
páková, so sprchovacím setom,
311V.7.004.131.1, 131.31 € 2

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Vysoké umývadlové batérie

5

Grohe,
s výpusťou,
OPTIMAEN280, 110.76 €

5

17,5 cm
20,4 cm

novinka

Hansgrohe,
bez výpuste,
SIKOBHGMS285, 144.00 €

4

Grohe,
s výpusťou,
SIKOBGEL279, 133.38 €

6

17, 9 cm

22,3 cm

23 cm

Optima,
bez výpuste,
VA285, 159.00 €

4

5

doplnky

Optima,
bez výpuste,
LE285, 139.00 €

batérie, sprchy

22,5 cm

19,5 cm

21,3 cm

novinka
Optima,
bez výpuste,
SO085, 99.99 €

13,5 cm

16,6 cm

24,5 cm

18, 5 cm

stavebná chémia

12,7 cm

13,9 cm

13,8 cm

18 cm

dlažba

Vysoké umývadlové batérie sa v poslednom čase tešia stále väčšej obľube,
preto im venujeme samostatnú prezentáciu. Vysoké batérie sú určené najmä
pre umývadlá na doske. Táto kombinácia vyzerá veľmi dobre a poskytuje aj
väčší komfort. Veľkou výhodou je vysoký výtok, ktorý umožňuje pohodlne
napustiť vyššie predmety, napríklad rôzne vázy, džbány a pod. Pri výbere treba
zvoliť správnu kombináciu batérie a umývadla na dosku tak, aby sa dosiahol
požadovaný komfort. Odporúčame kombinovať s umývadlami na doske na str.:
410.

18 cm

18 cm

32,2cm

24,4 cm

26,1 cm

25,3 cm

25 cm

24,7 cm

novinka
Paffoni,
s výpusťou,
RIN085, 184.00 €

4

Paffoni,
s výpusťou,
CA085, 174.00 €

novinka

Grohe
bez výpuste,
SIKOBGEL285, 166.14 €

4

4

Grohe,
bez výpuste,
SIKOBGEC285, 224.64 €

4

Grohe,
bez výpuste,
G23428000, 228.46 €

1

Grohe,
bez výpuste,
EC285, 216.84 €

4

Grohe,
bez výpuste,
SIKOBGEJ285, 253.50 €

4

radiátory

25,3cm
25,3cm
m

sedadlá, sifóny

17,9 cm

Umývadlové batérie s bidetovou sprchou

Optima,
DU232, 119.00 €

5

Paffoni,
BI069CRD, 129.00 €

5

Hansgrohe,
SIKOBHGMS232, 137.00 €

6

Grohe,
OPTIMAEN232, 115.44 €

4

Grohe,
G23125000, 132.60 €

4

Optima,
bidetová sprška,
332401, 159.00 €

5

Optima,
bidetová sprška,
553753, 169.00 €

Sprchy možno použiť aj pri napúšťaní vedra alebo kúpaní zvieracieho miláčika.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

7,6cm

5,6cm

6,7 cm

novinka

umývadlá, WC

11,5 cm

7,4 cm

novinka

biela

novinka

269

5

nábytok, osvetlenie

novinka

vane

Bidetové sprchy sú primárne určené pre osobnú hygienu. V našej ponuke nájdete dva druhy bidetových spŕch. Po prvé sprchy,
ktoré sa dodávajú spolu s umývadlovou batériou, keď pri stlačení tlačidla na sprche dôjde k prepnutiu a voda namiesto do
umývadla tečie do sprchy. Tento variant umožňuje použiť studenú i teplú vodu a pre jeho fungovanie je dôležité, aby toaleta
bola v blízkosti umývadla. Druhým typom sú samostatné bidetové sprchy, ktoré umožňujú umiestnenie kamkoľvek v kúpeľni.
Dôležité je, aby boli pripojené priamo na prívod vody. Zo sprchy tečie len studená voda. Keď chcete teplú, musíte sprchu pripojiť
na podomietkovú batériu.

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Termostatické batérie patria k najvyhľadávanejším výrobkom, lebo zaisťujú komfort a bezpečnosť
pri sprchovaní a zároveň šetria náklady pri ohreve vody. Vďaka termostatu sa nastaví požadovaná
teplota vody, ktorá sa udržuje počas celého sprchovania, nezávisle od používania vody na inom
mieste v domácnosti. Nehrozí tak žiadne riziko oparenia. Pre bezchybné fungovanie termostatických
batérií je nutné, aby vstupný tlak bol rovnaký a teplá voda mala stále aspoň 55 °C. Termostatické
batérie nie je vhodné používať v kombinácii s prietokovým ohrievačom vody ani karmou, ani tam,
kde je viac mineralizovaná a tvrdá voda.

batérie, sprchy

stavebná chémia

Termostatické batérie

doplnky

V našej ponuke nájdete sprchové a vaňové termostatické batérie od značkových výrobcov. Okrem
nástenných termostatov ponúkame aj termostatické batérie určené na podomietkovú inštaláciu. Pri
tomto variante treba vždy použiť špeciálne podomietkové teleso.

sedadlá, sifóny

38˚C

1

1

1

Grohe CoolTouch
chladný povrch

38
˚C

40
˚C

Tepelná poistka (38 / 40 °C)

AKČNÉ SETY
novinka

Špeciálna zvýhodnená ponuka na termostatické batérie dodávané spolu s vybranými sprchovými kompletmi

▸ vaňové batérie

radiátory

▸ sprchové batérie
40
˚C

vane

Ideal Standard, sprchová batéria,
nástenná, termostatická,
so sprchovacím setom,
SIKOBISPRCHTSET, 129.00 € 4

sprchové kúty

38
˚C

Ideal Standard, vaňová batéria,
nástenná, termostatická,
s vaňovým setom,
SIKOBIVANTSET, 154.00 € 4

38
˚C

38˚C

Grohe, sprchová batéria,
nástenná, termostatická,
so sprchovacím setom,
SIKOBGSPRCHTSET, 196.00 €

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

40
˚C

4

40
˚C

Hansgrohe, sprchová batéria,
nástenná, termostatická,
so sprchovacím setom biela/chróm
SIKOBHGSPRCHTSET, 196.00 € 4

270

38˚C

Grohe, vaňová batéria,
nástenná, termostatická,
so sprchovacím setom,
SIKOBGVANTSET, 209.00 €

4

40
˚C

Hansgrohe, vaňová batéria,
nástenná, termostatická,
s vaňovým setom,
SIKOBHGVANTSET, 209.00 €

4

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

▸ sprchové batérie

▸ vaňové batérie
40
˚C

Ideal Standard, vaňová batéria,
nástenná, termostatická,
bez sprchového setu,
A5744AA, 148.00 € 5

stavebná chémia

Ideal Standard, sprchová batéria,
nástenná, termostatická,
bez sprchového setu,
A5743AA, 109.00 € 5

dlažba

40
˚C

novinka
38
˚C

Hansgrohe, sprchová batéria,
nástenná, termostatická,
SIKOBHGT268, 179.00 € 4

40
˚C

38˚C

Hansgrohe, vaňová batéria,
nástenná, termostatická,
SIKOBHGT222, 204.00 € 4

38˚C

Grohe, vaňová batéria,, nástenná,
termostatická, bez sprchového setu,
GT222, 204.00 € 4

doplnky

Grohe, sprchová batéria , nástenná,
termostatická, bez sprchového setu,
GT268, 179.00 € 4

38
˚C

batérie, sprchy

novinka

40
˚C

38
˚C

Grohe, sprchová batéria,* nástenná,
termostatická, bez sprchového setu,
G34488000, 279.24 € 4

Grohe, sprchová batéria,* nástenná,
termostatická, bez sprchového setu,
G34169001, 244.92 € 4

Grohe, vaňová batéria,* nástenná,
termostatická, bez sprchového setu,
G34174001, 290.16 € 4

Grohe, vaňová batéria,* nástenná,
termostatická, bez sprchového setu,
G34497000, 365.82 € 4

*Pri týchto termostatoch možno objednať aj
variant s praktickou poličkou, viac na www.siko.sk.

*Pri týchto termostatoch možno objednať aj
variant s praktickou poličkou, viac na www.siko.sk.

▸ podomietkové batérie vanové

vane

▸ podomietkové batérie sprchové

38
˚C

38˚C

sedadlá, sifóny

38
˚C

38˚C

radiátory

38
˚C

38
˚C

38
˚C

Grohe, sprchová batéria,
podomietková, termostatická,
bez podomietkového telesa,
SIKOBGT210, 169.00 € 4

Grohe, vaňová batéria,
podomietková, termostatická,
bez podomietkového telesa,
G19355001, 240.24 € 4

Grohe, vaňová batéria,
podomietková, termostatická,
bez podomietkového telesa,
G19958000, 257.40 € 4

*treba použiť teleso Rapido T

*treba použiť teleso Rapido T

*treba použiť teleso Rapido T

*treba použiť teleso Rapido T

38
˚C

Grohe, sprchová batéria,
podomietková, termostatická,
bez podomietkového telesa,
SIKOBGT2102, 189.00 € 4
*treba použiť teleso Rapido T

38
˚C

novinka

dva výstupy, pre ručnú
a hlavovú sprchu

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

Grohe, sprchová batéria,
podomietková, termostatická,
bez podomietkového telesa,
G19959000, 236.34 € 4

sprchové kúty

novinka

38
˚C

novinka

Grohe, vaňová batéria,
podomietková, termostatická,
bez podomietkového telesa,
SIKOBGT215, 189.00 € 4
*treba použiť teleso Rapido T

Grohe, podomietkové teleso, Rapido T
G35500000, 177.06 € 4

271

nábytok, osvetlenie

38
˚C

Drezové batérie sú najčastejšie používaným zariadením
v kuchyni, preto ich výber nepodceňujte. V našej širokej
ponuke nájdete klasické drezové batérie s otočným ramenom
alebo batérie s praktickou vyťahovacou sprchou a vyšším
výtokom. Okrem praktickosti sa stále viac kladie dôraz aj
na dizajn, preto ponúkame moderné kuchynské batérie,
aj batérie v retro štýle pre všetkých milovníkov tohto dizajnu.

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Drezové batérie pákové

Elektronické dotykové batérie Grohe
viac informácií na: www.siko.sk

22cm
9,7cm
(12,2cm)

8,7cm
(12cm)

S-Line,
kratší výtok,, SL287, 36.69 €
dlhší výtok, SL282, 36.69 €

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Výberom batérie, ktorá bude presne vyhovovať vašim
požiadavkám, získate nielen skvelého pomocníka, ale aj
zdôrazníte štýl vašej kuchyne.

6

Optima, Lavela
kratší výtok, LA287, 51.59 €
dlhší výtok, LA282, 51.59 €

25,5cm
11,6cm

13cm

novinka

novinka
Optima, Duela,
DU282, 81.19 €

5

14,7cm

S-Line,
SL281, 43.99 €

5

Hansgrohe,
SIKOBHGMS282, 118.00 €

6

Hansgrohe, HG248
SIKOBHGMS280, 174.00 €

6

15,5cm

14,4cm

23,1cm

15,7cm

10,9cm

6

radiátory

novinka
Grohe,
G32750000, 99.59 €

6

Grohe,
OPTIMAEN282, 83.46 €

4

Grohe,
G30193000, 88.14 €

4

Hansgrohe,
SIKOBHGMS282M, 122.00 €

6

Grohe,
G31124002, 152.10 €

Roca, Esmai,
7.5A84.3.1C0.0, 139.00 €

4

6

*

22cm
vane

27,5cm
23,5cm

22,5cm

22,8cm

24,8cm

21,1cm

Blanco,
antracit, 519415, 110.40 €
chróm, 517742, 79.80 € 4

novinka
Optima, Sofie,
SO180, 119.00 €

5

Optima, Valeta,
VA280, 119.00 €

5

Grohe,
G32843000, 117.78 €

4

Grohe,
G31367000, 159.59 €

nerez
6

Paffoni, nerez,
STEEL2180AC, 199.00 €

4

Hansgrohe,
SIKOBHGTC280, 304.00 €

6

28, 5cm

24cm

umývadlá, WC

sprchové kúty

novinka

26,3cm

26,8cm

20,3cm

25cm

nábytok, osvetlenie

novinka
Blanco
519414, 78.80 €

272

4

Paffoni, Ringo,
RIN980, 134.00 €

4

Paffoni, Ricordi,
FME181, 159.00 €

4

Hansgrohe,
SIKOBHGFS280, 179.00 €

6

Grohe,
SIKOBGEC280, 195.78 €

4

Grohe,
EC280, 188.76 €

4

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Hansgrohe,
SIKOBHGF280, 204.00 €

11,5cm

12cm

Optima, Lavela,
s vyťahovacou sprškou, 2 prúdy,
LA283, 95.59 € 5

Optima, Duela,
s vyťahovacou sprškou, 2 prúdy,
DU283, 99.59 € 5

novinka
Blanco,
517732, 121.00 €

4

doplnky

S-Line,
s vyťahovacou sprškou, 2 prúdy,
SL283, 47.59 € 6

novinka

12cm

6

25,4cm
24,1cm

21,4cm

20,9cm
23,1cm
Optima, Duela
s vyťahovacou sprškou, 2 prúdy, Optima,
DU285, 104.00 € 5
OPS293, 139.00 €

4

5

Optima,
OPS176, 159.00 €

5

Paffoni, Ringo,
RIN185, 159.00 €
s vyťahovacou sprškou, 2 prúdy,
RIN285, 169.00 € 4

Grohe
G32918000, 199.67 €

4

radiátory

Grohe,
G32917000, 167.70 €

15cm

*

Voda sa púšťa a vypína jednoducho stlačením
tlačidla. Páka zostáva otvorená a zachováva
vopred nastavenú teplotu aj množstvo vody.

25,4cm

29,3cm

29cm

vane

▸ Drezové batérie ovládané
stlačením tlačidla

sedadlá, sifóny

11,8cm

27,7cm

batérie, sprchy

▸ Drezové batérie s vyťahovacou sprchou

19,3cm
novinka
Grohe,
SIKOBGEC283,
257.40 € 4

▸ Drezové batérie nástenné
umývadlá, WC

▸ Drezové batérie kohútikové

Hansgrohe,
SIKOBHGT285,
370.00 € 6

sprchové kúty

Paffoni, Light,
s vyťahovacou sprškou, 2 prúdy, Grohe,
čierna/chróm, LIG179B, 309.00 € G32168000,
216.06 € 4
*chróm, LIG179, 296.00 € 5

28,8cm
28,8cm
23cm

16cm
novinka
Hansgrohe
SIKOBHGTS280, 356.00 €

6

novinka
Hansgrohe,
s vyťahovacou sprškou,
SIKOBHGTS285, 434.00 € 6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Paffoni, Ricordi
chróm, IR180, 71.59 €
bronz, IR180BR, 132.00 €
meď, IR180RM, 132.00 €

17,5cm

5

Paffoni, Quattro
QTV180, 174.00 €

5

S-Line,
150 mm, SL261, 43.99 €
100 mm, SL26110, 43.99 €

17,5cm
6

Optima, Lavela,
LA261, 66.29 €

nabídku dřezů najdete na www.siko.cz nebo v katalogu kuchyní

5

273

nábytok, osvetlenie

Tlačidlo možno ovládať chrbtom ruky alebo lakťom,
batéria tak zostane čistá, aj keď máte práve špinavé
ruky.

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Hydromasážny sprchový panel využije každý, kto si chce sprchovanie
poriadne užiť, alebo chce uľaviť chrbtu a nemá možnosť inštalovať si do
kúpeľne masážnu vaňu. Sprchový panel sa len pripojí na prívod vody a
užívateľ si zvolí podľa modelu, či chce vodu púšťať do ručnej sprchy, do
hlavovej sprchy alebo do masážnych dýz. Väčšina ponúkaných panelov
sa dodáva spolu s termostatickou batériou. Výhody termostatických
batérií sú na str.: 270

▸ Easy Shower

montáž na stenu

1 funkcia

montáž do rohu

3 funkcie

s regulovateľnými dýzami

s termostatickou batériou

▸ Top Shower New

▸ Glass Shower

Anima, sprchový panel, nerez,
s termostatickou batériou,
TOPSHOWERNEW, 479.00 €

Anima, sprchový panel, hliník, sklo,
s termostatickou batériou,
GLASHOWER, 399.00 € 6

▸ Bamboo Shower

sedadlá, sifóny

doplnky

spr
p chyy stavebná chémia
batérie,baterie,
sprchy, sprchy

Hydromasážne sprchové panely

radiátory

pripojenie
k pôvodnej
batérii
Anima, sprchový panel, chróm,
bez batérie,
EASYSHOWER, 199.00 € 6

6

Anima, sprchový panel, bambus
s termostatickou batériou,
BAMBOOSHOWER, 399.00 €

6

vane

▸ Mirror Shower

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Nerezový sprchový panel s povrchovou
úpravou chróm je skvelý štýlový prvok do
vašej kúpeľne.
Výhodou je rýchla a jednoduchá inštalácia
bez podomietkových častí. Netreba teda
nič inštalovať do steny, stačí len napojiť na
vývody teplej a studenej vody.

novinka
Paffoni
sprchový systém,
ZCOL670, 849.00 €

274

5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Hansgrohe

doplnky

Spoločnosť Hansgrohe už viac ako 100 rokov objavuje nové spôsoby, ako v kúpeľni
a v kuchyni zaobchádzať s vodou. Prioritou je výroba výrobkov s dlhou životnosťou,
moderným dizajnom a vysokou úrovňou užívateľského komfortu. To všetko s ohľadom na
ochranu životného prostredia a hodnotu vody.

Jemný a výdatný prúd

Pre trvale udržateľné zaobchádzanie s vodou
spoločnosť Hansgrohe vyvinula technológiu
EcoSmart, ktorá znižuje prietokové množstvo u
batérií aj sprchových hlavíc. Pri umývadlových
batériách sme znížili spotrebu vody až na 5 l/min. Pri
ručných sprchách vďaka obmedzovačom prietoku až
na 6 l/min.

Technológia AirPower mieša vodný prúd so
vzduchom. Takto vzduchom obohatená voda tvorí
plnšie, ľahšie a mäkšie kvapky. Vodný prúd je tak
príjemnejší nielen pre pokožku, ale zároveň sa
cenná voda využije účinne, bez rozstrekovania.

vane

▸ TECHNOLÓGIA QUICKCLEAN
Preč s usadeným vodným kameňom

sprchové kúty

Umývadlové batérie i sprchy sme vybavili
silikónovými lamelami a dýzami. Stačí po povrchu
len prejsť prstami a usadený vodný kameň je preč.
Batérie a sprchy tak zostanú nielen dlhšie krásne, ale
budú aj dlho plniť svoju funkciu.

umývadlá, WC

▸ SELECT
Intuitívne ovládanie stlačením tlačidla. Na pustenie
sprchy, prepnutie prúdu a pustenie či zastavenie
vody stačí iba jedno stlačenie. Podľa druhu výrobku
možno tlačidlá Select obsluhovať aj chrbtom ruky
alebo lakťom.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

radiátory

▸ TECHNOLÓGIA AIRPOWER

Zníženie spotreby vody až o 60 %

275

nábytok, osvetlenie

▸ TECHNOLÓGIA ECOSMART

sedadlá, sifóny

Spoločnosť Hansgrohe sídli v Schiltachu v nemeckom Schwarzwalde a počas
stoštrnásťročnej histórie si medzi výrobcami sanitárnej techniky získala povesť vedúceho
inovátora na poli technológie, dizajnu a trvalej udržateľnosti. Svojimi batériami, sprchami a
sprchovými systémami vytvára originálne výrobky, vďaka ktorým sú kúpeľne funkčnejšie,
pohodlnejšie a krajšie.

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Sprchové systémy
Sprchové systémy sú veľmi obľúbené produkty, ktoré dokážu premeniť bežné sprchovanie na nevšedný zážitok. Niekedy nestíhate a potrebujete
sa iba rýchlo osprchovať, inokedy si zase chcete dopriať relax v podobe dažďa z hlavovej sprchy. Sprchové systémy umožňujú oboje, záleží len
na vás, čo uprednostníte. Sprchový systém sa skladá z ručnej a hlavovej sprchy, sprchovej tyče s posuvným držiakom sprchy a u niektorých
typov je súčasťou aj sprchová batéria, ktorá môže byť aj termostatická. Výhody termostatických batérií sú na str.: 270

▸ S termostatickou batériou

▸ Bez batérie (pripojenie k pôvodnej batérii)
stavebná chémia

Sprchové systémy bez batérie sú ideálne tam, kde je už nainštalovaná batéria, ku ktorej sa systém pripojí
prepájacou hadicou.

Ø 15 cm
ručnú sprchu možno
použiť aj ako hlavovú

Ø 20 cm

22 x19 cm

Ø 21,5 cm

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

tlačidlo na prednej
strane sprchy na
prepínanie prúdu

Výhodná ponuka

radiátory

Multi,
bez batérie, plast
MUPIPEK, 79.90 €

Multi,
bez batérie, plast
MUPIPEH, 91.90 €

3

novinka

Výhodná ponuka

3

Optima,
bez batérie,
OPTIMAPIPE, 119.00 €

Hansgrohe,
s termostatickou batériou,
SIKOBHGSSMS, 339.00 €

5

▸ s pákovou batériou

6

▸ S kohútikovou batériou
23x23cm
Ø 21,5 cm

vane

22 x19 cm

sprchové kúty

Ø 21,5cm

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

v ponuke aj systém
bez batérie
ZCOL100, 519.00 €

Jika,
s pákovou batériou,
bez sprchového setu
3527.7.004.000.1, 127.16 €

276

Výhodná ponuka

3

Multi
s pákovou batériou, plast
MUPIPEKBAT, 109.90 €

3

Výhodná ponuka
Multi,
s pákovou batériou, plast
MUPIPEHBAT, 119.90 €

3

Grohe,
s pákovou batériou,
G23147001, 806.50 €

4

Paffoni, Ricordi
s kohútikovou batériou,
ZCOL000, 599.00 € 5

maloobchodné ceny s DPH

Možno otáčať
(nabok)

1 funkcia

4 funkcie

Nastaviteľná
výška

2 funkcie

5 funkcií

termostatické
batérie

kúpeľne, mozaiky

3 funkcie

dlažba

ručná sprcha:

Ø 18 cm

ø 18cm

Ø 27 cm

batérie, sprchy

ø 20cm

stavebná chémia

▸ S termostatickou batériou

povrchová úprava:
biela/chróm

novinka
Ravak,
s termostatickou batériou,
OPTIMARSS1, 349.00 € 3

Grohe,
s termostatickou batériou,
G27296001, 349.00 € 2

Jika
s termostatickou batériou,
SIKOBJVS, 449.00 € 5

s vaňovou batériou

radiátory

Hansgrohe,
s termostatickou batériou,
SIKOBHGSSC, 349.00 € 6

ideálne pre rekonštrukcie, možno použiť
na napustenie vane a pri sprchovaní
s ručnou i hlavovou sprchou

sedadlá, sifóny

novinka

doplnky

v ponuke aj úsporný systém
Eco Smart SIKOBHGSSCE
349.00 € 6
- informácie o technológii Eco
Smart na str.: 275

15x15cm

23x23 cm

22x36 cm

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

ø 16cm

38˚C

Grohe,
s termostatickou batériou,
G27932000, 460.20 € 4

Grohe,
s termostatickou batériou,
G26087000, 932.88 € 4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Grohe,
s termostatickou batériou,
SIKOBGRSC, 1 092.78 € 4

Jednoduché ovládanie tlačidlami: stlačiť
na spustenie a zastavenie vody, otočiť na
reguláciu prúdu vody. Viac na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

novinka
Grohe,
s termostatickou batériou,
G27922000, 390.00 € 4

kúpeľne, mozaiky

V našej širokej ponuke sprchového programu nájdete všetko, čo potrebujete. Môžete si vybrať už kompletný sprchový komplet alebo si
ho poskladať na mieru podľa vašich požiadaviek (napr. s viacerými masážnymi funkciami, dlhšou hadicou, prípadne podľa dizajnu atď.).
Možností je mnoho, záleží len na vás.

Sprchové komplety a tyče

dostupné aj v
bronze a medi

Multi, 63 cm
MU070, 9.99 €

S-Line 62 cm
SL070, 21.89 €

3

Optima , 58 cm
OPE070, 23.99 €

3

Optima,, 72 cm
OPS070, 31.99 €

5

5

Optima, 70 cm
OPH070, 79.59 €

tlačidlo na prednej
strane sprchy na
prepínanie prúdu

novinka

4

Grohe, 60 cm
III, G27786001, 49.92 €
IV, G27580001, 55.38 €

Grohe, 62 cm
G27600000,
51.48 € 4

4

povrchová
úprava:
biela/chróm

novinka

Hansgrohe, 65 cm
SIKOBHGSMS,
95.99 € 6

Hansgrohe, 65 cm
SIKOBHGSMSV,
107.00 € 6

novinka
Hansgrohe, 65 cm
SIKOBHGSMSM,
121.00 € 6

Grohe, 60 cm
G27936000,
150.54 € 4

vane

novinka

Pre použitie s akýmkoľvek bluetooth
zariadením, ktoré prenáša audio (telefón,
tablet…).Možno použiť pre sprchové tyče
a systémy s priemerom 20 – 25 mm.

dostupné aj v
bronze a medi

Multi, 63 cm
MU040, 5.99 €

3

S-line 62 cm
SL040, 11.59 €

3

Optima, 58 cm
OPE040, 11.99 €

Vaňové komplety

5

Optima, 72 cm
OPS040, 23.99 €

5

Paffoni 65 cm
ZSAL021, 87.59 €

5

Grohe,
60 cm, G27523000, 32.76 €
90 cm, G27524000, 35.88 €

4

Grohe,
Bezdrátový sprchový reproduktor
G26268LV0, 102.18 € 4

Vaňové komplety obsahujúce ručnú sprchu, hadicu a pevný držiak sprchy odporúčame
použiť k vani.

umývadlá, WC

sprchové kúty

5

tlačidlo na prednej
strane sprchy na
prepínanie prúdu

povrchová
úprava:
biela/chróm

povrchová
úprava:
biela/chróm

Grohe, 62 cm
III, G27794000, 45.24 €
IV, G27795000, 49.92 €

Paffoni, 65 cm
chróm, ZSAL010, 119.00 €

5

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Do sprchového kúta odporúčame sprchové komplety pozostávajúce
z ručnej sprchy, hadice a sprchovej tyče s posuvným a výškovo
nastaviteľným držiakom sprchy.

nábytok, osvetlenie

novinka
S-Line,
SL005,
4.69 €

278

1

Optima,
OPB005,
10.69 €

5

Optima,
OPH005,
12.89 € 5

Optima,
OPH004,
15.99 € 5

Grohe
G27799000,
24.18 € 4

Grohe
G27588001,
33.54 € 4

Hansgrohe,
125 cm, SIKOBHGSC125, 62.59 €
160 cm, SIKOBHGSC160, 66.29 €

6

Grohe
G27702000, 60.06 €

4

maloobchodné ceny s DPH

2 funkcie

3 funkcie

4 funkcie

5 funkcií

dlažba

1 funkcia

kúpeľne, mozaiky

ručná sprcha:

Ručné sprchy

Optima, Ø 8 cm
OPB020, 4.79 €

1

Optima,
OPS020, 7.99 €

5

Optima,
OPH020, 7.99 €

5

Optima,
OPH021, 9.99 €

5

Optima, Ø 10 cm
OPS021, 7.99 € 5

5

stavebná chémia

S-Line, Ø 7 cm
SL020, 1.78 €

dostupné aj v
bronze a medi

S-Line, Ø 9cm
SL022, 9.59 €

1

Optima, Ø 10 cm
OPE021, 11.99 €

3

Optima, Ø 12 cm
OPE022, 15.99 €

5

Paffoni, Ø 5 cm
ZDOC007, 18.99 €

5

Paffoni,
ZDOC054, 12.72 €

5

5

doplnky

S-Line, Ø 9 cm
SL021, 4.33 €

batérie, sprchy

novinka

4

Grohe , Ø 10 cm
III, G28261001, 21.84 €
IV, G28578001, 28.86 €

4

úsporná verzia
ECOSMART
SIKOBHGRSMSE
36.69 € 6

Hansgrohe, Ø 10cm
SIKOBHGRSC, 36.69 €

6

4

Grohe,
G27698000, 33.54 €

Grohe, Ø 10 cm
G27375000, 46.80 €

4

4

Grohe, Ø 15 cm
G27635000, 66.30 €

4

*tlačidlo na zadnej
strane sprchy na
prepínanie prúdu
detail tlačidla
novinka

novinka

Hansgrohe, Ø 11 cm
SIKOBHGRSMS, 36.69 €

4

**tlačidlo na prednej
strane sprchy na
prepínanie prúdu

novinka

novinka

Grohe, Ø 10 cm
G27572001, 24.18 €
G27573001, 31.98 €

sedadlá, sifóny

Grohe, Ø 10cm
I, G26082001, 15.60 €
II, G2757110E, 18.72 €

Hansgrohe, Ø 11 cm**
SIKOBHGRSMSV, 47.79 €

6

Hansgrohe, Ø 11 cm**
SIKOBHGRSMSM, 62.59 €

6

Grohe, Ø 13 cm*
G27672000, 67.08 €

6

Grohe, Ø 13 cm*
G27663000, 86.58 €

4

radiátory

Grohe, Ø 10 cm
I, G27852000, 14.04 €
II, G2759700E, 17.16 €

4

systém zabraňujúci pokrúteniu hadice

▸ Sprchové príslušenstvo

vane

dostupné aj v
bronze a medi

plast

kov

Paffoni, 150 cm
ZFLO001, 8.99 €

3

S-Line, držiak sprchy,
SL035, 1.05 € 1

3

Optima, držiak sprchy,
OPB035, 3.69 € 5

5

Optima,
150 cm, OP085, 9.99 €
200 cm, OP285, 11.99 €

Hansgrohe, 160 cm, Grohe,
28266000,
125 cm, G28150000, 12.48 €
9.10 € 2
150 cm, G28151000, 12.48 €

Optima, držiak sprchy,
OPH035, 3.69 € 5

5

Grohe, držiak sprchy,
G28622000, 10.92 €

4

Hansgrohe,
27521000, 11.29 €

2

3

Hansgrohe,
27454000, 16.62 €

2

Grohe,
G28671000, 21.84 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Grohe,
G27704000, 21.06 €

4

Paffoni,
ZACC238, 38.79 €

5

Optima,
OPB250, 31.59 €

4

s držiakom
sprchy

s držiakom
sprchy

4

4

dostupné aj v bronze
a medi
Grohe, držiak sprchy,
Paffoni, držiak sprchy,
G27693000, 18.72 €
ZSUP003, 15.99 € 5

▸ Vyústenie sprchy pre podomietkové batérie

S-Line,
S150, 10.39 €

4

Hansgrohe,
160 cm,
28276000,
16.76 € 2

sprchové kúty

kov

S-Line, 150 cm
SL085, 7.59 €

Grohe,
150 cm, G28364000, 18.72 €
175 cm, G28388000, 22.62 €
200 cm, G27137000, 24.18 €

5

Optima,
OPH250, 39.59 €

5
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umývadlá, WC

plast

S-Line, 150 cm
SL084, 3.99 €

plast

nábytok, osvetlenie

plast
plast

plast

kúpeľne, mozaiky

Možnosti využitia podomietkových batérií v kúpeľni

dlažba

▸ Napúšťanie vane cez prepad

stavebná chémia

Možnosti pre využitie podomietkových batérií v kúpeľni sú široké. Široká ponuka klasických a termostatických podomietkových batérií ponúka
rôznorodé riešenia, ktoré možno prispôsobiť každej kúpeľni. Nižšie sa môžete inšpirovať najčastejšími príkladmi použitia podomietkových
batérií v sprchovom kúte i vo vani. Každý si tak môže nájsť to, čo mu najlepšie vyhovuje. Vhodným výberom produktov a ich zapojením sa
docieli jedinečný komfort pri sprchovaní.

▸ Napúšťanie vane cez prepad a vývod pre ručnú sprchu

Optima, Levanta, vaňová batéria,
podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
LE215, 91.59 € 5

batérie, sprchy

Optima, Duela, sprchová batéria,
podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
DU210, 59.59 € 5

doplnky

Paffoni,
podomietkový
vývod,
ZACC238,
38.79 € 5

Optima,
OPH004,
15.99 € 5

Silfra, vaňový automat
TEK 47cm
SUCRTEK, 92.19 € 5

▸ Použitie v sprchovom kúte - vývod pre ručnú sprchu

▸ Použitie v sprchovom kúte - vývod
pre ručnú i hlavovú sprchu

radiátory

sedadlá, sifóny

Silfra, vaňový automat
TEK 47cm
SUCRTEK, 92.19 € 5

sprchové kúty

vane

sprchová batéria,
podomietková, páková,
vrátane podomietkového
telesa,
DU210, 59.59 € 5

S-Line, podomietkový vývod,
S150, 10.39 € 3

Paffoni,
podomietkový
vývod,
ZACC238,
38.79 € 5

Optima,
sprchový set, 70 cm
OPH070, 79.59 € 5

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

Optima, Levanta, vaňová batéria,
podomietková, páková,
vrátane podomietkového telesa,
LE215, 91.59 € 5

Optima, sprchový set, 72 cm
OPS070, 31.99 € 5

280

Optima, hlavová sprcha,
53 x16 cm
OPH001, 479.00 € 5

maloobchodné ceny s DPH

SIKO exclusive
2 funkcie

1 funkcia

3 funkcie

dlažba

▸ Napúšťanie vane cez prepad, vývod pre ručnú i hlavovú
sprchu pre sprchovanie vo vani s vaňovou zástenou

kúpeľne, mozaiky

Hlavové sprchy

Optima, 20 x20cm, mosadz,
OPH006, 114.00 € 5

5

Optima, 30 x 30 cm, mosadz,
OPH008, 139.00 € 5

S-Line, podomietkový
vývod,
S150, 10.39 € 3

Optima, Ø 21,5 cm, mosadz,
OPB010, 139.00 € 5

batérie, sprchy

SK010, 52.56 €

Optima, Ø 8 cm, plast
OPS024, 11.99 € 5

stavebná chémia

Viaccestný
podomietkový
prepínač Paffoni
Paffoni, sprchová batéria,
ZDEV084,
podomietková, páková,
199.00 € 5
vrátane podomietkového
(1x vstup, 3x výstup)
telesa,

Optima, 40x 40 cm, mosadz
OPH009, 219.00 € 5

Optima, Ø 20 cm, mosadz,
OPB006, 99.59 € 5

Optima, 34 x22 cm, mosadz
OPH010, 119.00 € 5

Optima, Ø 30 cm,
mosadz,
OPB008, 119.00 €

Optima, 53 x16 cm, mosadz,
OPH001, 479.00 € 5

sedadlá, sifóny

Optima, sprchové rameno, 40 cm
OPB007, 47.59 € 5
Optima, hlavová sprcha, Ø 30 cm
OPB008, 119.00 € 5

Optima, Ø 40 cm,
mosadz,
OPB009, 199.00 €

Viaccestný
podomietkový
prepínač Paffoni
Paffoni, sprchová batéria,
ZDEV084,
podomietková, páková,
199.00 € 5
vrátane podomietkového
(1x
vstup, 3x výstup)
telesa,
SK010, 52.56 €

5

5

Optima, 53 x16 cm,
mosadz
OPH002, 519.00 €

5

Grohe, Ø 16 cm, plast
G27491000, 97.50 €

5

sprcha s
vodopádom

vane

▸ Použitie v sprchovom kúte - vývod pre ručnú a hlavovú
sprchu s dvoma prúdmi (normálny, vodopád)

radiátory

Silfra, vaňový automat
TEK 47cm
SUCRTEK, 92.19 € 5

doplnky

Optima, vaňový set,
OPB005, 10.69 € 5

4

Grohe, 15,2x15,2cm, plast
G27705000, 108.42 € 4

sprchové kúty

Sprchová ramená
S-Line, podomietkový vývod,
S150, 10.39 € 3
Optima, chróm, 20 cm
OPB004, 23.99 € 5

Optima, chróm, 40 cm
OPB007, 47.59 € 5

Optima, chróm, 40 cm
OPH007, 79.59 € 5

Grohe, 28,6 cm, chróm
G28576000, 61.62 € 4

Grohe, 28,6 cm, chróm
G27709000, 78.78 € 4

Optima, hlavová sprcha, 53 x16cm
OPH002, 519.00 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

Optima, sprchový set, 72 cm
OPS070, 31.99 € 5

281

nábytok, osvetlenie

Optima, chróm, 14,5 cm
S016, 5.99 € 5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Kúpeľňové doplnky

282

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

294

Stojace doplnky

291

284

Flash

Donata

284

Sahara

294

Kúpeľňa bez bariér

296

Cube Way

285

Bowl

294

Univerzálne doplnky

297

Ricordi

285

Sonic

294

Happy

286

Cubic

294

Uteráky a osušky

298

Pino

294

Kúpeľňové predložky

299

Edition 11

286

Moll

287

Soreta

295

Elegance

287

Salea

295

Program pre verejné
priestory

300

295

Odpadkové koše

300

Kozmetické zrkadielka

301

Sušiaky

301

288

Sidao

295

New Europe

289

Suza

295

Mito

289
Kasia

295

Soft

290

Karina

295

Element

290

Kamela

295

Zen

290

Provence

295

Drôtený program

291

Lea

295

Libra

295

Laceta

295

Latia

295

292, 293

sprchové kúty

Kúpeľňové doplnky neodmysliteľne patria do každej kúpeľne.
Napriek tomu, že sa často podceňujú, dokážu perfektne doladiť
interiér kúpeľne. Vďaka doplnkom je kúpeľňa praktická, funkčná
a má dokonale ucelený vzhľad. Nadčasový štýl, kvalita prevedenia
a široký výber sú len niektoré z jedinečných predností doplnkov,
ktoré ponúka spoločnosť SIKO. V ponuke nájdete exkluzívny
tovar (Siko exclusive), ktorý nikde inde nekúpite, aj produkty
od popredných českých i zahraničných dodávateľov.

▸ Piktogramy - vysvetlenie
Vhodné do umývačky

kg
0,25

Nosnosť

Nevhodné do umývačky

3x

Zväčšenie

Vhodné pre podlahové
vykurovanie
Montáž bez vŕtania

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Nie je určené pre
priamy kontakt s
vodou

Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C / 150 °C / 100 °C

60

40

30

Šetrné pranie pri 60 °C / 40 °C / 30 °C

60

40

30

Pranie pri 60 °C / 40 °C / 30 °C

Vodeodolné

283

umývadlá, WC

Doplnky bez
vŕtania

radiátory

Cubo

vane

Supera

sedadlá, sifóny

Valeta

batérie, sprchy

Ostatné doplnky

doplnky

Voľne stojace doplnky

nábytok, osvetlenie

Nástenné doplnky

stavebná chémia

dlažba

▸ Obsah

kúpeľne, mozaiky

Valeta ▸ Optima

Donata ▸ Optima

Rohová polička, držiak na kefky doplnený o pohár, držiak
uterákov či poličky s ďalšími výrobkami tejto série dokonale
dopĺňa rovnomennú sériu batérií. Valeta batérie nájdete na str:
255

Zástupca hranatých kúpeľňových doplnkov Optima ponúka,
okrem základných doplnkov ako je háčik, aj štvorháčik, ktorý
určite ocení viacčlenná domácnosť.

dvojháčik,
VAL22, 16.59 €

háčik,
DON21, 11.09 €

držiak pohárikov,
VAL27, 20.29 €

4

4

dávkovač mydla,
VAL99, 29.59 €

4

4

držiak pohárikov,
DON27, 24.09 €

4

dávkovač mydla,
DON99, 55.49 €

mydlovnička,
DON39, 23.29 €

4

držiak toaletného papiera,
DON25, 24.09 € 4

4

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

držiak toaletného papiera,
VAL25, 25.89 € 4

4

sprchové kúty

vane

mydlovnička,
VAL39, 23.29 €

WC kefa, nástenná,
VAL37, 36.99 € 4

polička, 53 cm.
VAL24, 29.59 €

WC kefa, nástenná,
DON37, 44.39 € 4

4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

ďalšie produkty na www.siko.sk

polička, 53 cm,
DON24, 24.09 €

4

Hrazda k Optima poličkám
NDHRAZDA, 6.36 € 4

ďalšie produkty na www.siko.sk

držiak uterákov, (2x) 65,5cm

VAL29

62.89 €

4

držiak uterákov, (2x) 62cm

DON29

55.49 €

4

držiak uterákov, oblý

VAL60

33.29 €

4

štvorháčik, 21 x 4cm

DON44

24.09 €

4

držiak pohárika a kefiek,

VAL57

25.89 €

4

polica na uteráky, 52 cm

DON31

110.69 €

4

polica na uteráky, 60,5 cm

VAL31

110.69 €

4

mydlovnička

MYDLODRAT

14.39 €

4

rohová polička, 27cm

VAL34

35.19 €

4

WC kefa, voľne stojaci,, hranatý

STETKAHRAN

11.99 €

4

mydlovnička

MYDLODRAT

14.39 €

4

WC kefa, voľne stojaci, leštená nerez

STETKA

29.59 €

4

Hrazda k Optima poličkám

NDHRAZDA

6.36 €

4

284

Kúpeľňové doplnky Donata odporúčame k rovnomennej sérii
batérií, ktorú nájdete na str: 256
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Cube Way ▸ Optima

Ricordi

Elegantné kúpeľňové doplnky Cube Way vyrobené z pochromovanej
mosadze dokážu svojou jednoduchosťou a čistými tvarmi uspokojiť
aj najnáročnejších zákazníkov.

Pre milovníkov retro štýlu sme ako novinku pre rok 2016
zaradili sériu doplnkov Ricordi. Tieto produkty, ktoré ponúkame
v chrómovom a bronzovom variante, zaručia originalitu a prepych
vo vysnenej kúpeľni.

batérie, sprchy

novinka

doplnky

farebné prevedenie: CR = Chrom, BR = bronz

mydlovnička,
SPI39, 19.59 €

háčik,
OPTIMARIC21CR, 14.89 €
OPTIMARIC21BR, 20.19 €

mydlovnička,
OPTIMARIC39CR, 23.99 €
OPTIMARIC39BR, 31.39 €

držiak toaletného papiera,
SPI25, 21.99 € 4

4

4

držiak pohárikov,
OPTIMARIC27CR, 23.99 €
OPTIMARIC27BR, 32.19 €

polička, 60 cm, chróm/sklo
SPI24, 23.99 € 4

4

4

dávkovač mydla,
OPTIMARIC99CR, 44.99 €
OPTIMARIC99BR, 51.69 €

4

držiak toaletného papiera,
OPTIMARIC26CR, 23.99 €
OPTIMARIC26BR, 35.49 €

sedadlá, sifóny

dávkovač mydla,
SPI99, 27.59 € 4

4

polička,
OPTIMARIC24CR, 59.89 €
OPTIMARIC24BR, 92.99 €

4

držiak uterákov,
OPTIMARIC23CR, 36.39 €
OPTIMARIC23BR, 57.39 €

4

radiátory

4

držiak pohárikov,
SPI47, 21.99 € 4

vane

háčik,
SPI21, 8.49 €

WC kefa,
OPTIMARIC37CR, 23.09 €
OPTIMARIC37BR, 60.69 €

4

ďalšie produkty na www.siko.sk
držiak uterákov, 60 cm

SPI95

51.59 €

4

polička, 40 cm

SPI44

55.49 €

4

trojháčik

SPI33

23.59 €

4

polica na uteráky, 40 cm

SPI31

44.39 €

4

držiak uterákov, 63 cm

SPI29

31.59 €

4

zásobník na toaletný papier

SPI28

18.49 €

4

držiak toaletného papiera - dvojitý SPI27

20.39 €

4

držiak toaletného papiera

SPI26

17.99 €

4

dvojháčik

SPI22

9.59 €

4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

ďalšie produkty na www.siko.sk
držiak uterákov, kruh

OPTIMARIC60CR (BR)

26.49 € (36.39 €)

4

dvojháčik,

OPTIMARIC22CR (BR)

15.69 € (24.39 €)

4

držiak pohárikov, (2x)

OPTIMARIC47CR (BR)

36.39 € (48.79 €)

4

mydlovnička,

OPTIMARIC69CR (BR)

27.29 € (40.89 €)

4

umývadlá, WC

držiak uterákov, 45,5 cm
2 patra, SPI19, 31.59 €
3 patra, SPI20, 39.59 € 4

Sériu Ricordi odporúčame kombinovať s produktmi
kúpeľňových konceptov Ricordi a Country, ktoré sú
na str.: 44, 34

285

nábytok, osvetlenie

WC kefa, nástenná,
SPI37, 29.99 € 4

sprchové kúty

45,5cm

kúpeľne, mozaiky

Skladom od 8/2016

Happy ▸ Optima

novinka

Séria farebných nástenných doplnkov Happy je novinkou
v sortimente SIKO. S produktmi tejto série získate balíček
s dekoratívnymi farebnými krúžkami, ktoré na výrobok
jednoducho nalepíte. Je iba na vás, akú farbu doplnku zvolíte –
červenú, zelenú, žltú alebo modrú?

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

držiak pohárikov,
HAP47, 22.19 € 4

4

Už na prvý pohľad a aj pri každom použití vyvoláva táto
kolekcia dojem dokonalej kvality. Nádherný, ručne leštený
povrch, dokonalé spracovanie, najmodernejšia technika,
nekorózne upevnenie, tak vzniká prvotriedna kvalita, ktorú
vidno, ktorú cítiť na dotyk a ktorá sa vyplatí.

háčik,
11114010000, 16.90 €

4

dávkovač mydla,
11152019000, 169.40 €
mydlovnička,
HAP39, 15.49 €

4

dávkovač mydla,
HAP99, 28.09 €

4

4

dvojháčik,
11115010000, 45.00 €

držiak pohárikov,
11150019000, 94.00 €

4

mydlovnička,
11155019000, 107.40 €

4

držiak uterákov,
11121010000, 129.10 €

4

polička,
70 cm, 11110015700, 114.50 €
105 cm, 11110015100, 136.40 €
140 cm, ,11110015140, 160.70 €

4

4

držiak toaletného papiera,
11162010000, 103.10 € 4

držiak toaletného papiera,
HAP26, 13.99 € 4

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

háčik,
HAP21, 6.29 €

K jednotlivým doplnkom
treba dokúpiť balíček s
farebnými
aplikáciami
HAPPYBAL1 (pre doplnok
s jednou podstavou, pozri
háčik) alebo HAPPYBAL2 (pre
doplnok s dvoma podstavami,
pozri trojháčik).
Balíček obsahuje 4 farby:

Edition 11 ▸ Keuco

trojháčik,
HAP33, 22.59 €

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

držiak toaletného papiera,
HAP25, 22.19 € 4

4

WC kefa, nástenná,
11164019000, 146.30 €

4

ďalšie produkty na www.siko.sk

WC kefa, nástenná,
HAP37, 22.89 € 4

polička, 60 cm,
HAP24, 29.59 €

4

ďalšie produkty na www.siko.sk

držiak toaletného papiera,

11163010000

33.80 €

4

háčik (dlouhý)

11116010000

23.90 €

4

držiak pohárikov + dávkovač mydla

11153019000

233.50 €

4

držiak pohárikov (2x)

11151019000

174.00 €

4

držiak uterákov 45 cm

11120010000

103.20 €

4

držiak uterákov, 2 x 45 cm

11118010000

188.80 €

4

držiak uterákov, 65,4 cm

HAP23

22.89 €

4

držiak uterákov, 30 cm

11107010000

124.90 €

4

rohová polička

HAP34

22.19 €

4

držiak uterákov 60 cm

11101010600

176.90 €

4

balíček doplnky

HAPPYBAL1

2.89 €

4

držiak uterákov 80 cm

11101010800

200.80 €

4

balíček doplnky

HAPPYBAL2

5.78 €

4

držiak uterákov 100 cm

11101011000

221.80 €

4

286

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

háčik,
12715010000, 18.40 €

háčik,
11614010000, 12.20 €

stavebná chémia

Kolekcia má armatúry a doplnky v úplne novom poňatí,
a to vďaka inšpirujúcemu dizajnu, mimoriadne inovatívne
detaily a presné spracovanie. Zdržanlivý, štíhly dizajn
dodáva kolekcii ľahkosť a nadčasovú krásu a hodí sa
k mnohým sériám umývadiel a nábytku.

batérie, sprchy

Elegance ▸ Keuco
Kolekcia, ktorá neostáva nič dlžná svojmu názvu: spája sa v nej
dokonalosť a zmyselnosť na vysokej estetickej úrovni. V neposlednom
rade aj vďaka tomu sa stala najpredávanejšou kolekciou kúpeľňových
doplnkov. Charakterizujú ju pravé uhly a rovné línie spolu s jemným
zaoblením. Dokonalá až do posledného detailu, presvedčí svojím
výrazne klasickým a zároveň moderným dizajnom.

doplnky

Moll ▸ Keuco

držiak pohárikov,
12750019000, 85.20 €

dávkovač mydla,
12752010100, 111.50 €

4

4

dvojháčik,
11613010000, 42.70 €

4

4

držiak pohárikov,
11650019000, 106.40 €

4

dávkovač mydla,
11653019000, 157.60 €

4

sedadlá, sifóny

4

mydlovnička,
11655019000, 124.60 €

WC kefa, nástenná,
12769010100, 120.40 €

4

polička,
12758010000, 104.50 €

4

4

držiak toaletného papiera,
11660010000, 126.80 € 4

polička so stierkou,
12759010000, 138.80 €

4

4

WC kefa, nástenná,
11664010100, 126.20 €

držiak toaletného papiera,
11662010000, 102.60 € 4

4

ďalšie produkty na www.siko.sk
úchyty,
11610010000, 58.90 €

sklený diel,
36 cm, 11610009300, 61.80 €
60 cm, 11610009600, 68.30 €
70 cm, 11610009700, 81.40 €
95 cm, 11610009900, 94.60 €

dvojháčik

12713010000

36.50 €

4

držiak toaletného papiera

12763010000

34.30 €

4

držiak uterákov, 34 cm

12720010000

78.80 €

4

držiak uterákov 45 cm

12722010000

78.80 €

4

držiak uterákov 2x 34 cm

12719010000

101.60 €

4

háčik, (dlouhý)

11615010000

21.00 €

4

držiak uterákov, 2 x 45 cm

12718010000

101.60 €

4

držiak toaletného papiera

11663010000

67.20 €

4

držiak uterákov, 30 cm

12707010000

90.20 €

4

pohárik

11650019001

77.20 €

4

držiak uterákov, 40 cm

12701010400

94.00 €

4

dávkovač mydla

11653019001

128.30 €

4

104.30 €

4

držiak uterákov, 9,5x24 cm

11621010000

103.70 €

4

119.40 €

4

držiak uterákov 7,5x30 cm

11607010000

109.70 €

4

držiak uterákov 60 cm
držiak uterákov 80 cm

12701010600
12701010800

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

4

vane

rohová polička,
12757010000, 98.20 €

dávkovač mydla,
11652019000, 175.10 €

sprchové kúty

držiak
uterákov,
12721010000,
87.70 € 4

4

radiátory

držiak toaletného papiera,
12760010000, 94.00 € 4

držiak toaletného papiera,
12762010000, 79.40 € 4

4

umývadlá, WC

4

ďalšie produkty na www.siko.sk
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nábytok, osvetlenie

mydlovnička,
12755019000, 93.80 €

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Inda je úspešná talianska firma venujúca sa výrobe kúpeľňového vybavenia, ktorá je na trhu už viac ako 70 rokov. Vďaka tomu má
bohaté skúsenosti a dokáže ľahko predvídať trendy v interiérovom dizajne a súčasnom bývaní. Inda sa snaží čo najlepšie pochopiť
potreby a vkus jednotlivých trhov, ktoré sa neustále menia a vyvíjajú. Kreativita, originalita a elegancia sú hlavné prvky, ktoré
spolu so širokou ponukou produktov vystihujú túto firmu. Garancia najvyššej kvality finálnych produktov sa okrem unikátnych
pracovných metód dosahuje aj nepretržitou kontrolou všetkých výrobných procesov – od prijatia objednávky až po dodanie
výrobku zákazníkom.

Ide o exkluzívnu sériu nástenných doplnkov od ﬁrmy Inda, ktorú nájdete iba v ponuke spoločnosti SIKO. Moderný nadčasový dizajn, kvalitné
produkty a široká škála výrobkov tejto série uspokoja každého zákazníka.

háčik,
A2920ACR, 21.80 €

držiak pohárikov,
A29100CR21, 40.90 €

3

3

držiak pohárikov,
A2910FCR21, 81.30 €

3

dávkovač mydla,
A29120CR21, 60.50 €

3

mydlovnička,
A29110CR21, 40.90 €

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Cubo ▸ Inda

mydlovnička,
A29490CR, 63.70 €

3

držadlo, 30 cm,
A29950CR, 93.90 €

3

sprchové kúty

41 cm

držiak toaletného papiera,
A2926ACR, 87.00 € 3

držiak toaletného papiera,
A2925ACR, 51.70 € 3

držiak toaletného papiera,
A29280CR, 50.50 € 3

držiak uterákov,
A29150CR, 106.30 €

3

umývadlá, WC

ďalšie produkty na www.siko.sk

novinka

novinka
nábytok, osvetlenie

3

WC kefa, nástenná,
A29140CR21, 80.30 €

288

3

polička,
A1331ACR, 67.20 €

4

polička,
AV131BCR, 86.40 €

novinka
4

polička,
AV131CAL, 97.20 €

4

držiak uterákov, 80 cm

A2918DCR

137.70 €

3

držiak uterákov, 60 cm

A2918CCR

117.60 €

3

držiak uterákov, 52 cm

A2918BCR

101.40 €

3

držiak uterákov, 30 cm

A2918ACR

85.20 €

3

držiak uterákov

A29160CR

87.60 €

3

polička,, 50 cm

A29090CR21

64.80 €

3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

NEW EUROPE je séria, ktorá zaujme dôrazom na kvalitu a
bohatosťou detailov. NEW EUROPE ponúka širokú variabilitu
prevedenia a vďaka inovatívnemu systému uchytenia je aj
montáž veľmi zjednodušená.

Mito je séria doplnkov z pochrómovanej mosadze s dôrazom na
jednoduchosť a eleganciu. Podobne ako séria New Europe vďaka
inovatívnemu systému uchytenia ponúka jednoduchú inštaláciu
výrobkov na stenu.

batérie, sprchy

Mito ▸ Inda

doplnky

New Europe ▸ Inda

držiak pohárikov,
A49100CR21, 93.60 €

4

4

háčik,
A2020ACR, 34.92 €

dvojháčik,
A2020BCR, 43.44 €

4

4

sedadlá, sifóny

háčik,
A49200CR, 33.48 €

dávkovač mydla,
A49120CR21, 158.40 €

4

4

držiak pohárikov,
A20100CR21, 64.80 €

4

mydlovnička,
A20110CR21, 50.50 €

dávkovač mydla,
A20120CR21, 96.00 €

4

držiak, univerzálne
A2010NCR, 47.04 €

4

4

mydlovnička,
R49110, 49.92 €

+

4

4

+
držiak pohárikov,
A4910MCR, 223.20 €

ďalšie produkty na www.siko.sk

sprchové kúty

+

dávkovač mydla,
R49120, 90.00 €

4

držiak toaletného papiera,
prevedenie: (L) ľavé
A2025ACR, 64.80 € 4
prevedenie: (P) pravé
A2025BCR, 64.80 € 4

držiak toaletného papiera,
A2028ACR, 64.80 € 4

polička, 81 cm

A4983ACR21

332.40 €

4

držiak toaletného papiera

A49250CR

62.40 €

4

držiak uterákov, 80 cm

A4918DCR

146.40 €

4

držiak uterákov, 60 cm

A4918CCR

121.20 €

4

držiak uterákov, (2x) 40 cm

A2018DCR

108.00 €

4

držiak uterákov, 45 cm

A4918BCR

109.20 €

4

držiak uterákov, 34 cm

A2018ACR

81.60 €

4

držiak uterákov, 30 cm

A4918ACR

99.60 €

4

držiak uterákov, 49 cm

A2018BCR

87.60 €

4

držiak uterákov

A49160CR

99.60 €

4

držiak uterákov, 64 cm

A2018CCR

92.40 €

4

WC kefa

AV114ACR

223.20 €

4

držiak uterákov, 84 cm

A20150CR

142.80 €

4

WC kefa

AV014ACR

123.60 €

4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

4

ďalšie produkty na www.siko.sk

289

nábytok, osvetlenie

pohárik,
R49100, 33.36 €

vane

radiátory

mydlovnička,
A49110CR21, 106.80 €

kúpeľne, mozaiky

Element ▸ Multi

Soft ▸ Multi
Doplnky SOFT sú svojím tvarom vhodné takmer do každej kúpeľne.
Oslovia svojou jednoduchosťou a určite aj priaznivou cenou.
Kúpeľňové doplnky SOFT sú vyrobené z pochrómovanej mosadze.

Séria doplnkov, ktorá sa vyznačuje špeciﬁckým tvarom, reaguje
na posledné módne trendy a obľúbenosť hranatých tvarov.
Kúpeľňové doplnky ELEMENT sú vyrobené z pochrómovanej
mosadze.

háčik,
SOF22NEW, 6.29 €

háčik,
ELE22NEW, 8.49 €

2

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplňk
dop
lňkyy
doplnky doplňky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

WC kefa, nástenná,
SOF37NEW, 21.59 €

pohárik,
SOF27NEW, 13.59 €

2

mydlovnička,
SOF39NEW, 13.59 €

dávkovač mydla,
SOF99NEW, 15.59 €

2

držiak toaletného papiera,
SOF25NEW, 15.59 € 2

2

2

WC kefa, nástenná,
ELE37NEW, 27.59 €

2

polička, 49 cm,
SOF24NEW, 18.39 €

ďalšie produkty na www.siko.sk

2

pohárik,
ELE27NEW, 17.59 €

2

mydlovnička,
ELE39NEW, 17.59 €

dávkovač mydla,
ELE99NEW, 19.19 €

2

držiak toaletného papiera,
ELE25NEW, 19.19 € 2

2

držiak uterákov, 2 x 60 cm
ELE29NEW, 36.99 € 2

ďalšie produkty na www.siko.sk

dvojháčik,

SOF21NEW

6.99 €

2

dvojháčik

ELE21NEW

9.19 €

2

držiak uterákov

SOF61NEW

13.59 €

2

držiak pohárikov, 2x

ELE47NEW

19.19 €

2

držiak pohárikov, 2x

SOF47NEW

17.59 €

2

držiak toaletného papiera, ELE26NEW

17.99 €

2

držiak uterákov, 2x 60 cm

SOF29NEW

23.59 €

2

polička, 49 cm

ELE24NEW

19.59 €

2

držiak uterákov, 45 cm

SOF18NEW

19.59 €

2

držiak uterákov, 60 cm

ELE23NEW

24.39 €

2

držiak uterákov, 60 cm

SOF23NEW

21.19 €

2

držiak uterákov, 45 cm

ELE18NEW

22.89 €

2

držiak toaletného papiera

SOF26NEW

13.59 €

2

držiak uterákov,

ELE61NEW

16.59 €

2

Zen ▸ Multi

výhodná ponuka

2

Ekonomická séria kúpeľňových doplnkov, ktorá vhodne dopĺňa našu stálu ponuku. Túto sériu,
ktorá zákazníkov osloví svojím dizajnom a priaznivou cenou, ponúkame v chrómovom prevedení.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

ďalšie produkty na www.siko.sk
háčik,
ZEN22NEW, 3.69 €

WC kefa, nástenná,
ZEN37NEW, 13.19 €

290

4

dávkovač mydla,
ZEN99NEW, 10.69 €

pohárik,
ZEN27NEW, 6.39 €

4

4

držiak uterákov,
ZEN61NEW, 9.59 €

4

4

mydlovnička,
EN39NEW, 6.39 €
ZEN39NEW,

4

držiak toaletného papiera,
ZEN25NEW, 9.99 € 4

ZEN21NEW

4.39 €

4

držiak toaletného papiera, ZEN26NEW

9.99 €

4

držiak uterákov

ZEN60NEW

9.59 €

4

polička, 59 cm

ZEN24NEW

13.19 €

4

držiak uterákov, 60 cm

ZEN23NEW

12.89 €

4

držiak uterákov, 45 cm

ZEN18NEW

12.19 €

3

držiak uterákov, 2x

ZEN19NEW

14.39 €

4

dvojháčik,

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Drôtený program ▸ Optima
SIKO exclusive

dlažba

mydlovnička,
MYDLODRAT,
14.39 € 4

stavebná chémia

mydlovnička,
ROHMYDLODRAT,
19.99 € 4

Drôtený program ▸ Keuco
polička,
2 patra, ROH2POLDRAT, 51.99 €
3 patra, ROH3POLDRAT, 75.99 €

Drôtený program

doplnky

4

polička,
2 patra, DRATROH2, 11.99 €
3 patra, DRATROH3, 15.99 €

polička,
DRATROV1,
6.29 € 4

4

polička,
2 patra, DRATROV2, 11.99 €
3 patra, DRATROV3, 15.99 €

Stojacie doplnky ▸ Optima

polička,
24944010000, 73.00 €

4

4

polička,
24942010000, 70.00 €

4

polička,
24944010100, 86.30 €

4

SIKO exclusive

Séria voľne stojacich doplnkov so skleneným podstavcom ponúka ideálnu príležitosť
pre inštaláciu bez nutnosti vŕtania či uchytenia výrobkov na stenu. Jednoduchá
manipulácia umožňuje lepšie čistenie priestoru a variabilitu umiestenia v kúpeľni
či WC.

WC kefa, chróm,
STETKAHRAN, 11.99 €

4

WC kefa, kartáčovaná nerez,
STETKAMAT, 29.59 € 4

WC kefa, leštená nerez,
STETKA, 29.59 € 4

vane

polička,
24942010100, 81.70 €

4

sedadlá, sifóny

polička,
DRATROH1,
6.29 € 4

farebné prevedenie
sklenenej podstavy:
čierna/ biela
polička,
11657010000, 104.00 €

4

polička,
11658010001, 104.00 €

4

držiak toaletného papiera

držiak uterákov,

so zásobníkom
čierna

GLASZASDRZPAP

27.59 €

4

biela

GLASZASDRZPAPB

27.59 €

4

čierna

GLASDRZSTET

39.59 €

4

biela

GLASDRZSTETB

39.59 €

4

čierna

GLASDRZRUC

35.59 €

4

biela

GLASDRZRUCB

35.59 €

4

s WC kefou
polička,
11158010000, 169.60 €

4

polička so stierkou,
12759010000, 138.80 €

4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

radiátory

mydlovnička,
24904010000, 55.90 €

výhodná ponuka

291

sprchové kúty

4

4

umývadlá, WC

mydlovnička,
24902010000, 41.90 €

polička,
ZAVPOLDRAT,
55.59 € 4

batérie, sprchy

polička,
ROHPOLDRAT,
27.99 € 4

nábytok, osvetlenie

Potreby na umývanie vždy poruke vďaka bohatej
ponuke košíkov a poličiek KEUCO. Či už budú
namontované v rohu alebo na stene, s vysokým
alebo nízkym okrajom, široké alebo úzke.

kúpeľne, mozaiky
sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Usporiadajte si kúpeľňu
Bez poškodenia!

kg

kg

kg

3,4

1,3

1,3

2

háčik, 2x, 3M70006900750,, 5.59 €

2

držiak kefiek, 3M70006900727, 6.39 €

2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

polička, 3M70006900693, 11.99 €

▸ Jednoduchá montáž lepením bez použitia
náradia a klincov
▸ Odstránite čisto a bez poškodenia
▸ Vodeodolné
▸ Odolné voči vlhku i vysokým teplotám
ďalšie produkty na www.siko.sk
háčik priehľadný 3x

0,2 kg

3M70005139608

4.79 €

2

trojháčik

2,2 kg

3M70006900784

6.39 €

2

háčik biely

1,4 kg

3MXA004834736

4.39 €

2

háčik nerez

0,5 kg

3MXA004834793

6.39 €

2

háčik biely 2x

0,5 kg

3MXA004837044

3.59 €

2

polička rohová

3,4 kg

3M70006900701

11.99 €

2

samolepiace pásky

3M70006900792

5.59 €

2

samolepiace pásky 3x

3M70006908027

4.29 €

2

292

novinka
háčik, nerez

0,5 kg

3MXA004834793

6.39 €

2

háčik, nerez

1,4 kg

3MUU001569167

7.99 €

2

háčik, nerez

2,3 kg

3MUU001568797

9.59 €

2

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Everloc ponúka prisávacie doplnky bez vŕtania a poškodenia
obkladu. Kompletná ponuka kúpeľňových doplnkov v niekoľkých
variantoch. Háčik, mydelnička, držiak uterákov, drôtená polička
atď. v prevedení chróm-lesk. Doplnky možno po odstránení
opakovane použiť, a to iba pomocou horúcej vody.

novinka

batérie, sprchy

Ideálne riešenie pre dekorácie a zavesenie bez nutnosti vŕtania. Tesa
ponúka unikátne technológie lepenia Powerbutton a Powerstrips, ktoré
umožňujú veľmi pevné držanie a zároveň odstránenie bez zanechania
stôp po lepidle a poškodenia povrchu. Háčiky Tesa zvládnu aj veľkú
zaťaž, dajú sa ľahko odstrániť, sú moderné a elegantné.
Powerbutton

držiak uterákov,
4 kg,
EL10108, 25.89 €

2

2

polička, chróm,
4 kg,
EL10201, 18.49 €

dvojháčik, matná nerez,
12 kg, 59333-00000-00, 19.39 €

2

háčik, 8 kg,
chróm lesk, 59340-00000-00, 22.69 €

trojháčik, matná nerez,
12 kg, 59334-00000-00, 22.69 €

2

2

háčik, 8 kg,
chróm lesk, 59341-00000-00, 24.89 €

2

háčik, plast, (3x)
1 kg,, 57540-00101-00, 6.09 €
polička, chróm,
4 kg,
EL10202, 27.09 €

2

polička, chróm, 4 kg,
EL10104, 18.19 € 2
EL10206, 21.49 € 2
EL10507, 21.49 € 2

držiak fénu,
4 kg,
EL10204, 18.19 €

2

háčik, matná nerez,
2 kg, 59709-00-01,
8.29 € 2

▸ Technológia Powerbutton

2

zásobník na toaletný
papier, 2 kg,
EL10216, 20.39 € 2

držiak toaletného papiera,držiak téglikov,
2 kg,
2 kg,
EL10220, 15.89 € 2
EL10209, 14.09 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

2

2

háčik, matná nerez,
2 kg, 59707-00-01,
7.19 € 2

WC kefa,
2 kg,
EL10208, 15.89 €

háčik, plast, (2x)
2 kg, 58050-00101-00, 6.09 €

vane

Powerstrips

2

Patentovaná technológia lepenia, keď sa najprv
obojstrannou páskou nalepí kovová základňa
a potom sa z tuby do otvoru v základni vtlačí
unikátne lepidlo. To sa vďaka svojej prvotnej
tekutej forme ľahko rozprestrie aj po nerovnom
povrchu. Po dvanástich hodinách vytvrdnutia
možno háčiky už zaťažiť maximálnou
hmotnosťou 12 kg.

sedadlá, sifóny

2

radiátory

2

2

háčik, matná nerez,
6 kg, 59332-00000-00,
14.79 € 2

dvojháčik, matná nerez,
3 kg, 59710-00-01,
9.29 € 2

▸ Technológia Powerstrips
Technológia Powerstrips predstavuje
vysokokvalitnú obojstrannú lepiacu
pásku. Vodeodolné háčiky označené
piktogramom vďaka navlhčenej handričke
s patentovanou tekutinou, ktorá je nutná
na ošetrenie povrchu, možno bez obáv
nalepiť do kúpeľne či sprchového kúta.

293

sprchové kúty

2

háčik, plast, (4x)
2 kg,
EL10503, 16.69 €

háčik, matná nerez,
6 kg, 59330-00000-00,
13.69 € 2

umývadlá, WC

mydlovnička,
2 kg,
EL10200, 9.59 €

háčik, plast, (2x)
2 kg,
EL10504, 9.29 €

háčik, chróm lesk,
8 kg, 59322-00000-00, 11.49 €
6 kg, 59321-00000-00, 10.79 €
5 kg, 59320-00000-00, 10.09 €

nábytok, osvetlenie

háčik, plast, (1x)
2 kg,
EL10570, 6.29 €

stavebná chémia

Doplnky bez vŕtania ▸ Tesa

doplnky

Doplnky bez vŕtania ▸ Everloc

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

Plast

Polyresin

Plastové výrobky zaručujú vysokú pevnosť, húževnatosť a tvarovú stálosť
materiálu. Pretože výrobky sa prefarbujú vo vnútri hmoty, nedochádza
k stieraniu ani odlúpeniu farby.

Keramika

Tento materiál má vynikajúce vlastnosti – pri
zahriatí je mimoriadne poddajný, výborne odoláva
poveternostným vplyvom, je trvanlivý a prakticky
nerozbitný.

Keramické výrobky sú veľmi pevné, trvanlivé a vysokoodolné
voči vlhkosti, vonkajším vplyvom, vysokým teplotám,
rýchlym zmenám teploty a korózii.

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Doplnky voľne stojace

radiátory

Flash

keramika

Sahara

keramika

Bowl

plast

dávkovač mydla

5045467854

11.99 €

2

dávkovač mydla

5046625854

10.79 €

2

dávkovač mydla

5057872854

14.39 €

2

dávkovač mydla

5045467849

11.99 €

2

držiak kefiek

5046625852

6.39 €

2

držiak kefiek

5057872852

9.99 €

2

držiak kefiek

5045467852

6.39 €

2

dóza

5046625873

7.99 €

2

mydlovnička

5057872853

7.19 €

2

mydlovnička

5045467853

6.39 €

2

mydlovnička

5046625853

6.39 €

2

WC kefa

5057872856

25.59 €

2

WC kefa

5045467856

20.79 €

2

WC kefa

5046625856

19.19 €

2

farebné
prevedenie:

farebné
prevedenie:

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

farebné
prevedenie:

Sonic
dávkovač mydla
držiak kefiek

keramika
5056100854
5056100852

2

8.79 €

2

mydlovnička
WC kefa

mydlovnička

5056100853

7.99 €

2

WC kefa

5056100856

25.59 €

2

farebné
prevedenie:
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Cubic

14.39 €

dávkovač mydla
držiak kefiek

keramika

Pino

plast

11.99 €

2

dávkovač mydla, antracit

5059901854

11.99 €

2

7.99 €

2

držiak kefiek, antracit

5059901852

9.19 €

2

5066271853

7.99 €

2

dávkovač mydla, číra

5059116854

11.99 €

2

5066271856

26.39 €

2

držiak kefiek, číra

5059116852

9.19 €

2

5066271854
5066271852

farebné
prevedenie:

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Skladom od 8/2016

dlažba

SIKO exclusive

novinka

5.99 €

4

dóza

PRO27

5.99 €

4

WC kefa

PRO37

14.39 €

4

mydlovnička

PRO39

5.59 €

4

box

PRO55

7.99 €

4

dávkovač mydla

PRO99

7.99 €

4

polyresin

Salea

polyresin

Supera

polyresin

Sidao

polyresin

SOR11

7.99 €

4

držiak kefiek

SAL11

7.99 €

4

držiak kefiek

SUP11

5.99 €

4

držiak kefiek

SID11

7.99 €

4

dóza

SOR27

7.99 €

4

dóza

SAL27

7.99 €

4

dóza

SUP27

5.99 €

4

dóza

SID27

5.99 €

4

WC kefa

SOR37

17.99 €

4

WC kefa

SAL37

15.99 €

4

15.99 €

4

mydlovnička

SID39

5.99 €

4

mydlovnička

SOR39

7.99 €

4

mydlovnička

SAL39

7.99 €

4

5.99 €

4

dávkovač mydla

SID99

9.99 €

4

box

SOR55

11.99 €

4

dávkovač mydla

SAL99

11.99 €

4

dávkovač mydla

SOR99

11.99 €

4

WC kefa
mydlovnička

SUP37
SUP39
SUP55

7.99 €

dávkovač mydla

SUP99

11.99 €

4

radiátory

box

4

sedadlá, sifóny

Soreta
držiak kefiek

doplnky

batérie, sprchy

Doplnky voľne stojace ▸ Optima

keramika
PRO11

stavebná chémia

Provence
držiak kefiek

polyresin

Kasia

keramika

Kamela

keramika

Karina

keramika

5.99 €

4

držiak kefiek

KAS11

5.99 €

4

držiak kefiek

KAM11

5.99 €

4

držiak kefiek

KAR11

5.99 €

4

dóza

SUZ27

5.99 €

4

dóza

KAS27

5.99 €

4

dóza

KAM27

5.99 €

4

dóza

KAR27

5.99 €

4

WC kefa

SUZ37

15.99 €

4

WC kefa

KAS37

11.99 €

4

WC kefa

KAM37

11.99 €

4

WC kefa

KAR37

11.99 €

4

dávkovač mydla

SUZ99

9.99 €

4

mydlovnička

KAS39

3.99 €

4

mydlovnička

KAM39

3.99 €

4

mydlovnička

KAR39

3.99 €

4

dávkovač mydla

KAS99

7.99 €

4

dávkovač mydla

KAM99

7.99 €

4

dávkovač mydla

KAR99

7.99 €

4

LAC11

7.99 €

4

LEA11

7.99 €

4

držiak kefiek

LAT11

7.99 €

4

7.99 €

4

7.99 €

4

dóza

LAT27

7.99 €

4

18.39 €

4

7.99 €

4

WC kefa

LAT37

15.99 €

4

7.99 €

4

11.99 €

4

mydlovnička

LAT39

7.99 €

4

11.99 €

4

dávkovač mydla

LAT99

11.99 €

4

mydlovnička
dávkovač mydla

drevo
LIB27
LIB39
LIB99

9.99 €

4

8.79 €

4

11.99 €

4

Laceta
držiak kefiek
dóza
WC kefa
mydlovnička
dávkovač mydla

drevo
LAC27
LAC37
LAC39
LAC99

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Lea
držiak kefiek
dóza
mydlovnička
dávkovač mydla

drevo
LEA27
LEA39
LEA99

Latia

drevo

Drevené voľne stojace doplnky odporúčame kombinovať
s dreveným nábytkom, ktorý nájdete na str.: 441

295

nábytok, osvetlenie

Libra
dóza

umývadlá, WC

sprchové kúty

SUZ11

vane

Suza
držiak kefiek

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

5

6

4

2

7

1

batérie, sprchy

3

Praxou overené a certiﬁkátmi otestované držiaky sú z programu HELP spoločnosti BEMETA. Všetky uvedené držiaky v spojení
s ďalšími produktmi tejto strany podporujú jednoduchý pohyb a ľahkú orientáciu pre každého bez rozdielu. Toto prostredie, ktoré
možno nazvať bezbariérovým, by malo byť samozrejmosťou každej vyspelej spoločnosti. Pri navrhovaní sanitárneho zariadenia bytu
či domu by sa mal brať ohľad aj na schopnosť samostatného pohybu handicapovaných spoluobčanov. Povrchovú úpravu držiakov
možno prispôsobiť potrebám zákazníka a to v bielom, antikorovom alebo antikorovom brus prevedení. Držiaky sú z ušľachtilej ocele
s priemerom 32 mm.

sedadlá, sifóny

doplnky

Kúpeľňa bez bariér ▸ kúpeľňové doplnky pre telesne postihnutých, pre seniorov

Sanitárnu keramiku a nízku vaňu do bezbariérovej kúpeľne nájdete na str: 420, 421, 345

radiátory

2

držadlo, biela
30 cm 301100304
40 cm 301100404
60 cm 301100604

19.80 €
26.40 €
33.00 €

4
4
4
4

1

držadlo

držadlo, nerez

držadlo

60 cm, biela

30 cm 301100301K

31.90 €

40 cm 301100401K
60 cm 301100601K
80 cm 301100801K

4

34.66 €

4

41.80 €

4

46.20 €

4

60 cm, biela

301102054

81 cm, biela

301102064

60 cm, nerez

301102051

81 cm, nerez

301102061

301102074

47.85 €

4

4

81 cm, biela

301102084

53.90 €

4

4

60 cm, nerez

301102071

99.00 €

4

57.75 €

4

81 cm, nerez

301102081

107.80 €

4

68.20 €

4

90 cm, nerez

301102901

113.30 €

4

38.50 €
41.80 €

3

sprchové sedadlo, nerez
44 x 48 x 47 cm,
mat, 301102182, 167.75 €
lesk, 301102181, 159.50 €

držadlo,
biela, 301102014, 35.20 €
nerez, 301102011K, 55.00 €

4

4

6

5

4

držadlo,
biela, 301122044, 62.70 €
nerez, 301122041, 92.40 €

4

výklopné zrkadlo, 60 x 40 cm,
biela, 301401034, 99.00 €
nerez, 301401031, 126.50 € 4

páka lekárska,
pre batérie LA271, LA261
ZLEV040, 17.59 € 5

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

80 cm 301100804

18.70 €

7

17,5 cm

nábytok, osvetlenie

4,2 cm
vaňové sedadlo, na okraj vane
polypropylén,
SED2104, 31.59 € 4

296

kg

90

vaňové sedadlo, na okraj vane
polypropylén
SED2114, 51.59 € 4

kg

110

sprchové sedadlo, nástenné
polypropylén
SED2132, 51.59 € 4

kg

110

umývadlová batéria,
stojanková, páková,
bez výpuste,
LA271, 47.79 € 5

drezová batéria,
nástenná, páková,
LA261, 66.29 € 5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

SIKO exclusive
stavebná chémia

Univerzálne doplnky

dvojháčik, chróm
DVOJHACEKVCR, 8.49 €

4

štvorháčik, chróm
CTYRHACEKVCR, 15.99 €

4

háčik malý, nerez, HACEKMNRZ, 3.69 €
háčik veľký, nerez, HACEKVNRZ, 6.99 €

4

2

trojháčik, nerez,
TROJHACEKNRZ, 9.99 €

2

dávkovač mydla,
nerez, 2 x 500 ml
DM1000NRZ, 48.09 €

2

2

novinka
držiak toaletného papiera,
DRZTOALNRZ, 5.99 € 2

mydlovnička, chróm,
STOJDRZMYDLO, 11.99 €

šnúra na bielizeň, 250 cm,
PRSVNRZ, 13.59 € 2

držiak pohárikov,
chróm, STOJDRZSKLEN, 11.99 €

4

držiak uterákov, 40 x 5 cm,
DRZRUCNAB, 28.79 € 6

4

sedadlá, sifóny

dávkovač mydla, nerez,
500 ml, DM500NRZ, 22.39 €
850 ml, DM850NRZ, 25.59 €
1250 ml, DM1250NRZ, 29.59 €

dávkovač mydla, 250 ml,
zápustný, chróm,
DMZCR, 11.99 € 2

dávkovač mydla, 250 ml,
zápustný, nerez,
DMZNRZ, 18.49 € 2

dávkovač mydla, 460 ml,
voľne stojaci, nerez,
DM461NRZ, 15.99 € 2

doplnky

batérie, sprchy

háčik, chróm
HACEKVCR, 5.49 €

radiátory

Pre montáž na nábytok.
Viac informácií na str.: 434

mydlovnička,
chróm, MYDLOCR, 14.79 €
biela, MYDLO, 6.29 € 4

novinka

novinka

držiak toaletného papiera,
chróm, DRZTOALCR, 12.89 €
biela, DRZTOAL, 5.49 € 4

držiak,
SIKODJCU85732, 78.89 €

5

rohová polička,
SIKODJDE853C4, 12.19 €

5

vane

štvorháčik,
chróm, HACEKCR, 11.09 €
biela, HACEK, 6.29 € 4

56 cm

4

madlo s mydlovničkou,
nerez, MAD501ENRZ, 25.89 €

4

2

držadlo, nerez,
MAD501BNRZ, 14.79 €

sprchové kúty

sušiak na bielizeň,
chróm, OTOCSUSCR, 32.89 €

2

umývadlá, WC

sušiak na bielizeň,
biela, OTOCSUS, 23.69 €

4

držadlo
15.89 €

4

MAD200

5.99 €

4

40 cm, chróm

MAD400CR

17.39 €

4

40 cm, biela

MAD400

7.99 €

4

držadlo
55 cm, biela

20 cm, chróm

MAD200CR

20 cm, biela

30,5 cm, chróm

MAD501NRZ

11.09 €

2

30 cm, biela

MADLO30B

12.19 €

4

83 cm, biela

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

držadlo
MADLO55PB
MADLO83SKB

27.69 €

4

45 cm, chróm

MADOBL450CR

43.59 €

4

36.99 €

4

62 cm, chróm

MADOBL620CR

55.59 €

4

polička so zrkadlom, otočná
biela/chróm, 195 cm,
OTOCPOLZRCAD,
199.00 € 4

297

nábytok, osvetlenie

polička, 40 cm,
biela, POL400, 11.09 €

56 cm

kúpeľne, mozaiky
dlažba

60

Osušky a uteráky sú vyrobené z bambusového vlákna alebo zo 100 % bavlny, utkanej z vysokokvalitnej bavlnenej priadze s rôznou gramážou
od 400 g/m2 do 500 g/m2. Dôraz sa kladie na kvalitu použitého materiálu, ktorý má vynikajúce savé vlastnosti, dlhú životnosť a vďaka kvalitným
farbám je stálofarebný. Štruktúra výrobkov zabezpečuje rýchle vyschnutie, čo minimalizuje rozmnožovanie nežiaducich baktérií.

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

Uteráky a osušky

Carin - 500 g/m2
uterák 50x100cm

RUC093
OSUS093

5.56 €

2

10.36 €

2

Denis - 400 g/m2
uterák 50x100cm
osuška 70x140cm

100% bavlna

RUC005
OSUS005

5.16 €

2

9.16 €

2

farebné
prevedenie:

farebné
prevedenie:

Elise - 500 g/m2
uterák 50x100cm
osuška 70x140cm

Kongo - 500 g/m2

100% bavlna
RUC098
OSUS098

Bambusové vlákno

4.36 €

2

uterák 50x100cm

RUC015

6.36 €

2

8.76 €

2

osuška 70x140cm

OSUS015

11.96 €

2

farebné
prevedenie:

farebné
prevedenie:

radiátory

sedadlá, sifóny

osuška 70x140cm

100% bavlna

100% bavlna

Marlin - 450 g/m2

100% bavlna

umývadlá, WC

100% bavlna

RUC086

4.76 €

2

uterák 50x100cm

RUC107

4.36 €

2

uterák 50x100cm

RUC048

3.96 €

2

osuška 70x140cm

OSUS086

9.56 €

2

osuška 70x140cm

OSUS107

8.76 €

2

uterák 30x50cm

RUC069

1.56 €

2

osuška 70x140cm

OSUS048

7.96 €

2

farebné
prevedenie:

farebné
prevedenie:

farebné
prevedenie:

▸ 100% bavlna

Roxy - 500 g/m2

nábytok, osvetlenie

Ema - 400 g/m2

uterák 50x100cm

sprchové kúty

vane

Lian - 500 g/m2

uterák 50x100cm
osuška 70x140cm
farebné
prevedenie:

298

100% bavlna

RUC108
OSUS108

Zara - 450 g/m2

100% bavlna

4.76 €

2

uterák 50x100cm

RUC075

5.99 €

2

9.56 €

2

osuška 70x140cm

OSUS075

9.99 €

2

farebné
prevedenie:

K
najvýznamnejším
vlastnostiam bavlny patrí jej
jemnosť. Bavlna je na dotyk
veľmi
príjemný
materiál
a okrem toho dokáže nasať veľa
vlhkosti. Ďalšou jej výhodou je
jej veľmi dobrá pevnosť. Ak sa
bavlna namočí, jej pevnosť sa
ešte zvyšuje. Výrobky z bavlny
veľmi dobre znesú aj časté
pranie.

Ema - 400 g/m2
žinka 50x100cm

100% bavlna
ZIN003

1.33 €

2

farebné
prevedenie:

▸ Bambusové vlákno
Významnou a praktickou výhodou bambusového vlákna je
väčšia odolnosť proti množeniu
baktérií. Na rozdiel od bavlny je
ochrana pred baktériami o 60
% vyššia. Výrobky z bambusového vlákna sú veľmi príjemné
a jemné na dotyk. Produkty sú
vyrobené z vysokokvalitnej 60
% bambusovej priadze a 40 %
bavlnenej priadze.

maloobchodné ceny s DPH

Siko kúpeľňové podložky do vane myslia predovšetkým na bezpečnosť našich najmenších
a seniorov.

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

Kúpeľňové bezpečnostné podložky do vane

dlažba

výhodná ponuka

sada: 6x

použitie na keramické, oceľové, akrylátové
vaničky/vane, dlažbu, k bazénom atď.

modrá, 78 x 38 cm,
PRED201, 7.99 € 3

viacfarebná, 68 x 35 cm,
PRED202, 7.99 € 3

viacfarebná, 72 x 38 cm,
PRED203, 7.99 € 3

biela, 60 x 39 cm,
PRED206, 7.99 €

Kúpeľňové predložky

3

číra, 69 x 39 cm,
PRED207, 7.99 €

3

šedá, 68 x 35 cm,
PRED208, 7.99 €

•
•
•
•
•

3

zabraňujú šmyknutiu a pádu
príjemné pre bosé nohy
jednoduchá inštalácia
možnosť zastrihnúť na mieru nožnicami
aj do exteriéru

SIKO exclusive

40

batérie, sprchy

stavebná chémia

samolepiace pásky, 21,5 x 2,5 cm,
PRPASKY, 0.79 € 4

mikrovlákno

WC predložka, 55x55

mikrovlákno

šedá

PRED104

11.99 €

3

šedá

PRED304

7.59 €

3

tehlová

PRED103

11.99 €

3

oranžová

PRED303

7.59 €

3

svetlo béžová

PRED102

11.99 €

3

béžová

PRED302

7.59 €

3

červená

PRED101

11.99 €

3

červená

PRED301

7.59 €

3

farebné
prevedenie:

radiátory

farebné
prevedenie:

sedadlá, sifóny

predložka, 60x90

doplnky

Siko ponúka kúpeľňové predložky v 17 dizajnoch, 2 materiáloch (akryl a mikrovlákno) a mnohých farebných prevedeniach. Predložky ponúkame v rozmeroch 60×90 a 55×55 cm, s výškou vlasu 2 cm. Všetky predložky myslia na bezpečnosť užívateľov, preto majú protišmykovú úpravu.

žltá, 90 x 60 cm, akryl
PRED007, 9.99 € 3

červená, 90 x 60 cm, akryl
PRED013, 9.99 € 3

zelená, 90 x 60 cm, akryl
PRED008, 9.99 € 3

svetlo šedá, 90 x 60 cm, akryl antracit, 90 x 60 cm, akryl
PRED010, 9.99 € 3
PRED012, 9.99 € 3

tmavo šedá, 90 x 60 cm, akryl
PRED011, 9.99 € 3

sprchové kúty

vane

žltá, 90 x 60 cm, akryl
PRED009, 9.99 € 3

viacfarebná, 90 x 60 cm, akryl
PRED003, 9.99 € 3

▸ Mikrovlákno
Výrobky z mikrovlákna majú schopnosť odpudzovať vlhkosť a chlad
zvonka. Vzhľadom a na dotyk tovar pripomína výrobky z prírodného hodvábu. Povrch je odolný proti žmoleniu, praním a čistením nestráca svoje pozitívne vlastnosti a vyniká tvarovou stabilitou.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

viacfarebná, 90 x 60 cm, akryl
PRED004, 9.99 € 3

čiernobiela, 90 x 60 cm, akryl
PRED005, 9.99 € 3

čiernobiela, 90 x 60 cm, akryl
PRED001, 9.99 € 3

▸ Akryl
Má textúru ako vlna, je odolný proti žmoleniu, nezráža sa a ľahko sa
perie. Tento materiál je citlivý na vysoké teploty, ale spravidla sa ľahko žehlí. Akryl je pružný a mäkký materiál a nadpriemerne odoláva
UV žiareniu a účinkom počasia.

299

umývadlá, WC

viacfarebná, 90 x 60 cm, akryl
PRED002, 9.99 € 3

nábytok, osvetlenie

tehlová, 90 x 60 cm, akryl
PRED006, 9.99 € 3

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Program pre verejné priestory

Odpadkové koše

Tento program určený najmä do verejných priestorov ponúka
spoločnosť Bemeta. Program zahŕňa zásobník uterákov, zásobník
toaletného papiera, dávkovač mydla, vysúšač, držiak fénu,
vysokoobjemové odpadkové koše a mnoho ďalšieho.

Odpadkové koše, či už farebné alebo nerezové, sú vhodné nielen
do kúpeľne, ale aj do ostatných miestností domácnosti. Koše v
nerezovom prevedení majú vyberateľnú nádobu, vďaka ktorej
sa ľahko udržujú v čistote, a jednoducho sa s nimi manipuluje.
Farebné koše s objemom 5 l oživia akýkoľvek interiér. Sú výklopné,
umývateľné a ponuka obsahuje celkovo 12 farebných prevedení.

doplnky

kôš Glossy , 5l

vysúšač, 24 x 27 x 20 cm, nerez
mat, OSUSRUKEL, 315.00 €
lesk, 945224061, 323.40 € 4

držiak fénu, Ø 10 cm,
104117022, 21.61 € 4

zásobník na uteráky, 28,3 x 26,5 cm,
lesk, ZASRU265NRZL, 61.57 € 4
mat, ZASRU265NRZM, 61.57 € 4

zásobník na uteráky, 26 x 32 cm,
plast, ZASRUPLAST, 23.30 € 4

fén s držiakom,
945233066, 51.98 €

sprchové kúty

matný chróm ZASHYGSANRZM
plast

ZASHYGSAPLAST

2

antracit

5063901858

20.76 €

2

modrá

5063799858

20.76 €

2

tyrkysová

5063766858

20.76 €

2

zelená

5063625858

20.76 €

2

žltá

5063567858

20.76 €

2

oranžová

5063488858

20.76 €

2

červená

5063466858

20.76 €

2

vínová

5063436858

20.76 €

2

svetlo béžová

5063271858

20.76 €

2

biela

5063115858

20.76 €

2

snehovo biela

5063114858

20.76 €

2

zásobník na toaletný papier, Ø 27 cm
plast, ZASTOALPLAST, 25.10 € 4

zásobník na hygienické vrecká
ZASHYGSANRZL

20.76 €

4

kôš, guľatý

chróm

5063926858

farebné
prevedenie:

zásobník na toaletný papier, Ø 26 cm, nerez
mat, ZASTOAL26NRZM, 68.85 €
lesk, ZASTOAL26NRZL, 68.85 € 4

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

dávkovač mydla, nerez, 1 100 ml
mat, DM1100NRZM, 74.50 €
lesk, DM1100NRZL, 88.65 € 4

plast

čierna

odpadkový kôš, 3l

kôš, hranatý

13.99 €

4

6l

KOS6PLCTVER

14.99 €

4

nerez

12 l

KOS12PLOVAL

19.99 €

4

12 l

KOS12PLCTVER

19.99 €

4

20 l

KOS20PLOVAL

23.99 €

4

20 l

KOS20PLCTVER

23.99 €

4

4

mat KOSZAV3NRZM 22.05 €

4

32.85 €

4

lesk

4

9.19 €

4

22.05 €

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

odpadkový kôš
závesný

300

odpadkový kôš,

nerez

závesný

odpadkový kôš, 6l

nerez

KOS5PLOVAL

32.85 €

KOSZAV3NRZL

nerez

5l

nerez

chróm
7.99 €

4

KOS3CRM

11.99 €

4

3 l, lesk

KOS3

3 l, mat

75 l, mat

101915135

261.45 €

4

mat

101915055

51.98 €

4

5 l, lesk

KOS5

11.99 €

4

75 l, lesk

101915131

261.45 €

4

biela

101915054

46.73 €

4

12 l, lesk

KOS12

14.79 €

4

45 l, mat 101915125

161.70 €

4

lesk

101915051

57.23 €

4

12 l, mat

KOS12CRM

19.99 €

4

45 l, lesk

101915121

161.70 €

4

20 l, lesk

KOS20

19.99 €

4

25 l, mat

101915115

112.88 €

4

30 l, lesk

KOS30

29.99 €

4

25 l, lesk

101915111

112.88 €

4

Výhodná ponuka

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Kozmetické zrkadielka

Sušiaky ▸ Artweger

Kompletná ponuka kozmetických zrkadielok určite uspokojí všetkých
našich zákazníkov. Ponúkame nielen štandardné zrkadielka bez
osvetlenia, ale už aj zrkadielka osvetlené LED DIÓDAMI. Možno si
vybrať medzi zrkadlami stojacimi s lepšou manipuláciou alebo s pevným
uchytením na stenu, rovnako ako z hranatého či okrúhleho prevedenia.

Artweger predstavuje komplexnú ponuku nástenných i voľne
stojacich sušiakov na bielizeň s možnosťou výberu veľkostí sušiacej
plochy. Sušiaky disponujú vysokou stabilitou, nízkou hmotnosťou pre
jednoduchú manipuláciu a kvalitným povrchom (oceľová konštrukcia
potiahnutá plastom), čo zaručí ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

3x

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

3x zväčšenie

sušiak na bielizeň,
SUPERDRYMAXICRA, 51.60 €

4

kozmetické zrkadielko,
chróm, s osvetlením
KZZAVLEDH, 104.00 €

LED

batérie (4xAA)
nie je súčasťou
balenia
3x

17,5 m
sušiaca plocha

LED

sušiak na bielizeň, maxi
TOPDRYMAXIAPR, 39.59 €

3x

4

2

10,5 m
sušiaca plocha

batérie (4xAA)
nie je súčasťou
balenia

LED

kozmetické zrkadielko,
chróm, s osvetlením
KZSTOJLEDO, 51.59 €

3x

4

sedadlá, sifóny

3x

2

sušiak na bielizeň, mini
TOPDRYMINIAPR, 35.59 €

2

LED

kozmetické zrkadielko,
chróm, s osvetlením
KZSTOJLEDH, 79.59 €

4

17,5 m
sušiaca plocha
sušiak na bielizeň, maxi
TOPDRYMAXIMINT, 39.59 €

radiátory

kozmetické zrkadielko,
chróm, s osvetlením
KZZAVLEDO, 104.00 €

doplnky

20 m
sušiaca plocha

2

10,5 m
sušiaca plocha

vane

2

sušiak na bielizeň, (nástenné)
ROLLDRY, 27.59 € 2
sušiak na bielizeň

3x

kozmetické zrkadielko,
chróm, voľne stojaci
KZSTOJO, 31.59 € 4

3x

kozmetické zrkadielko,
sklo, s prísavkou
KZNALEP15, 1.99 € 1

3x

kozmetické zrkadielko,
chróm, voľne stojaci
KZSTOJH, 31.59 € 4

70 cm

ARTDRY70

35.59 €

2

80 cm

ARTDRY80

43.59 €

2

100 cm

ARTDRY100

51.59 €

2

sušiak na bielizeň
60 cm

RUCKZUCK60

37.79 €

2

80 cm

RUCKZUCK80

39.59 €

2

100 cm RUCKZUCK100

41.99 €

2

120 cm RUCKZUCK120

47.59 €

2

3x

kozmetické zrkadielko,
chróm, voľne stojaci
KZSTOJCEST, 5.99 € 1

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

kozmetické zrkadielko,
chróm, nástenné
KZZAVH, 35.59 € 4

sušiak na bielizeň, mini
TOPDRYMINI, 35.59 €

umývadlá, WC

kozmetické zrkadielko,
chróm, nástenné
KZRC20, 39.99 € 4

3x

sušiak na bielizeň
60 cm

SMART60

21.59 €

2

80 cm

SMART80

23.59 €

2

100 cm

SMART100

25.59 €

2

301

nábytok, osvetlenie

3x

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

SIKO exclusive
Plastové armatúry (sifóny, vpusty, pripájacie a odpadové armatúry) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpeľní a kuchýň. Základ armatúr
predstavuje sifón, ktorý slúži ako zápachový uzáver. Tzn. zabraňuje tomu, aby sa zápach z odpadu vracal späť. Sifón tvorí viditeľné
napojenie odpadu a sanitárnej keramiky, drezu, vaní, vaničiek atď. Základným materiálom na výrobu sifónov je plast (polypropylén)
a kov, ktorý odolá teplotným zmenám. Ďalšou úžitkovou vlastnosťou plastových armatúr je regulácia a napojenie pretekajúcej
a odpadovej vody využívanej v domácnostiach. Plastové armatúry sú vyrobené v Českej republike výhradne pre spoločnosť SIKO.

▸ Pre umývadlá a drezy

umývadlový sifón

vtok

umývadlový sifón

vtok

umývadlový sifón

vtok

umývadlový sifón

vtok

plast

DN40

E957B

2.90 €

6

plast

5/4x40

E958

3.49 €

6

nie

5/4x40

E560

2.53 €

6

nie

5/4x40

E561

2.75 €

6

chróm

DN40

E957CR

2.90 €

6

chróm

5/4x40

E958C

3.64 €

6

nie

6/4x50

E580

3.64 €

6

nie

6/4x50

E581

3.99 €

6

zátka je
súčasťou
balenia

doplnky

batérie, sprchy

Plastové a chrómové sifóny/armatúry

ﬂexi odpad
6

5/4 matka

40

E34054

1.43 €

6

50/40x40/50

E350 1.65 €

6

5/4 matka chróm

40

E34054CR

1.80 €

6/4 matka

40/50 E34064

6/4 matka chróm

40/50 E34064CR

sedadlá, sifóny

E340 1.43 €

umývadlový sifón, chróm
5/4, Ø 32mm **

SIFMQ

39.59 €

5/4, Ø 32mm **

SIFM

8.63 €

6

E660

5.47 €

vtok

6

chróm 65x5/4 E847

2.17 €

6

6

chróm 6/4**

2.39 €

6

1.43 €

6

**drezový vtok

1.80 €

6

umývadlový sifón, chróm

6

umývadlový sifón

dvojumývadlový sifón
5/4, 6/4 E671

29.39 €

6

umývadlový sifón, chróm
5/4, Ø 32mm **

SIFMLUX

49.99 €

6

vtok
áno

umývadlový sifón, chróm

umývadlový sifón, chróm

sprchové kúty

21.69 €

6

** treba dokúpiť k sifónom
ø 32mm pre napojenie k
odpadovému potrubiu

5/4, Ø 32mm **

SIF674

16.49 €

6

bidetový sifón, chróm

umývadlový sifón, chróm
5/4, Ø 32mm **

SIF611

10.99 €

6

5/4, Ø 32mm **

SIF781

11.99 €

6

manžeta
32-40 (E473G)

MANZ3240

0.69 €

6

32-50 (E472H)

MANZ3250

0.99 €

6

Systém Click-Clack
Jednoduchým stlačením
uzavriete/otvoríte odtok vody.

výhodná ponuka
vtok umývadlový, chróm

umývadlá, WC

5/4

VF785

8.39 €

2

vtok umývadlový, chróm
5/4

VF785CR

19.99 €

vtok umývadlový, chróm

6

5/4

vtok umývadlový, chróm

vtok umývadlový, bronz
5/4

302

VF785BR

49.69 €

5

5/4

WA434CE

30.39 €

5

VF790CR

16.99 €

6

vtok umývadlový, chróm
5/4

VF785CRQ 19.99 €

6

prietoková zátka
pre umývadlá bez
prepadu

keramická zátka
nábytok, osvetlenie

E961

5/4, Ø 32mm ** SIF845

vane

radiátory

ﬂexi odpad

40x40

zátka, chróm
5/4

PZATKA

30.39 €

5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

▸ Pre vane
výhodná ponuka

6

6/4x40

náhradné diely:

náhradné diely:

SEICR:
zátka k vani, SZATKA, 4.57 € 5
koliesko k vani, RI00151, 7.65 €
SEICRTEK:
zátka k vani, RI00651, 9.61 € 5
koliesko k vani, RI04451, 8.12 €

zátka k vani
RI00651, 9.61 €
koliesko k vani
RI04451, 8.12 €

5

22.79 €

47 cm SEICRTEK

34.29 €

5

zátka

47 cm SUCRTEK

horné
čistenie

8cm

sifón k vaničke, chróm

sifón k vaničke, chróm
ESLIMCR90 14.66 €

6

Ø 90

6

ETURBO90 18.86 €

E484CR64

5.79 €

sifón k vaničke, chróm

6

Ø 90

E484CR90

6

11.89 €

zátka je
súčasťou
balenia
sifón k vaničke

l/s
0,9

Ø 90

Ø 60

sedadlá, sifóny

6cm

8cm

l/s

sifón k vaničke, chróm

6

5

0,4

sifón k vaničke, chróm
E484CR54 6.43 €

U2A110051 26.59 €

horné
čistenie

0,25

Ø 50

l/s

47 cm

8cm

l/s

l/s

turboflow,
DN50

92.19 €

vaňový automat, chróm

horné
čistenie

8cm

4

5

5

47 cm SEICR

11.99 €

5

vaňový automat, chróm

5

EVANCLICCR

5

0,25

0,8

6.94 €

vaňový automat, chróm

▸ Pre sprchové vaničky

horné
čistenie

E1437CR

batérie, sprchy

1.80 €

doplnky

E719

vaňový automat, chróm

stavebná chémia

vaňový sifón,ﬂexi

6

E717

5.33 €

novinka

6

novinka
výlevka

SLUN26

▸ Výlevky a splachovacie nádržky pre stojace WC

186.70 €

výlevka

2

SLVN04

radiátory

6/4x40

vaňový sifón

2

169.00 €

49,5 x 34,5 x 15.5 cm
výlevka, rošt, Nicoll
55.56 €

6

ROSTM

12.89 €

6

vane

*)

VYLEVKAM

nádrž na stenu
T2454

38.48 €

PRIMUS

55.78 €

6

nízko položená,
AP110 (start/stop)

nádrž na stenu

nádrž na stenu

nádrž na stenu

6

nízko položená,
AP116 (6/9 l)

nízko položená

9371.1.000.000.1*) 31.47 €

3

9371.0.000.000.1 31.47 €

3

136.430.11.1 33.80 €

1

nádrž na stenu
136.610.11.1 25.19 €

55 x 45 x 20 cm

70 x 50 cm

1

umývadlo Nicoll
715101

6

170.22 €

výlevka, rošt,Nicoll
MULTISET
MULTIROST

80.00 €

6

31.33 €

6

umývadlá, WC

▸ Ostatné
guľôčka/pružina
podomietkový

práčkový sifón

biela

E400B

2.39 €

6

nerez

E400CR

3.86 €

6

3.27 €

6

chróm + kolienko E400CRB

vonkajšie

sprchové kúty

6/9 l

práčkový sifón

vpust

Ø50 mm

DN50

E520B

1.65 €

6

bočné

ETYPB

9.15 €

6

vodorovný odpad E465

10.62 €

6

chróm

E520CR

3.86 €

6

spodné

ETYPS

9.15 €

6

zvislý odpad

10.62 €

6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

práčková hadica

pisoárový sifón

biela

E271

1-3m

E530 4.37 €

6

303

nábytok, osvetlenie

vysoko položená

kúpeľne, mozaiky

▸ Pre WC

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Nicoll, priamy kus, exentr.
15,5 cm

750401

8.00 €

Abu, priamy kus

6

15 cm

752101

4.27 €

3.91 €

6

25 cm

6

23 cm

752201

3.56 €

750201

4.09 €

6

40 cm

750301

17 cm

754001

Nicoll, odpadové koleno, 90°

Nicoll, odpadové koleno, 90°

Nicoll, odpadové koleno, 45°
13,5 cm

750101

6

23 cm

752401

22.22 €

6

Nicoll, odpadové koleno,
22°
15 cm
752001
4.27 € 6

Nicoll, priamy kus

Nicoll, priamy kus

6.22 €

6

Nicoll, rozeta
1.64 €

Nicoll, rozeta

6

17,4 cm

754101

3.29 €

6

pre
závesné WC
Multi, ﬂexi odpad

Nicoll, odpadová súprava

Multi, manžeta

18 cm

758699

12.98 €

6

30 cm

758799

22.89 €

6

DN 110-40 cm

E94540

8.04 €

6

DN 110-55 cm

E94555

9.15 €

6

exentr.

E416

1.99 €

6

E418

1.99 €

6

Multi, ﬂexi odpad
E945FLEX

3.89 €

6

Splachovače, roháčiky
Výrobky nemeckej ﬁrmy Schell patria
ku klasickým a rokmi osvedčeným
produktom v oblasti sanitárnych
inštalácií. Najvýznamnejší európsky
výrobca rohových ventilov a tlakových
splachovačov
ponúka
nielen
vysokofunkčné, ale aj štýlové výrobky.
Zdanlivá drobnosť – rohový ventil
(roháčik) - môže v prípade výrobku Schell
znamenať okrem istoty vo funkčnosti,
komfortu v montáži a ovládaní aj štýlový
prvok dodávajúci každej kúpeľni potrebný
detail, ktorý netreba schovávať, ale
naopak, zvýrazniť.

bez
filtra

s filtrom

04907

5.56 €

roháčik, 1/2x3/8

roháčik, 1/2x3/8

roháčik, 1/2x3/8
6

05212

4.76 €

6

04949

práčkový

kombinovaný
roháčik, comfort 1/2

6

16.67 €

03551

roháčik, 1/2x3/4

6

19.78 €

03300

5

6.67 €

vonkajšia
(nezamŕza)
ventil
0340503

10.22 €

5

roháčik, 1/2
03997

104.00 €

5

splachovač (02202)
02238

5

56.00 €

splachovač, 1/2
02476

84.00 €

5

Rohové ventily sa používajú tam, kde treba napojiť prívod vody s možnosťou uzavretia/otvorenia
prietoku vody (napr. napojenie vodovodných batérií, prívodu vody do sanitárnej keramiky atď.).
SIKO exclusive V neposlednom rade sa z rohového ventilu, čisto funkčného výrobku, stáva štýlový produkt,
ktorý doladí kúpeľňu do najmenšieho detailu.

vane

Roháčiky

sprchové kúty

s filtrom
roháčik, 1/2 x 3/8
RVP

6

5.79 €

roháčik, 1/2 x 3/8
RVS

Ventily

roháčik, 1/2 x 3/8

6

6

RVQ

7.29 €

ET906L

3.29 €

pračkový ventil, 1/2 x 3/8 x 3/4
ET551L

7.29 €

6

pračkový ventil, 1/2x3/4
ET708L

3.29 €

6

ﬁlter, 3/8“x3/8“
6

FILTRRV 3.67 €

Samouzatváracie ventily série QUIK od Silfry často kopírujú iní výrobcovia, tu však ide o zaručenú kvalitu.
U týchto ventilov možno nastaviť prietok (litre/min) jednoduchým nastavením na kartuši ventilu. Čas
oplachovania možno nastaviť.

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

6

5.79 €

roháčik, 1/2 x 3/8

▸ Príslušenstvo

pisoárový ventil
QK100

304

34.29 €

5

sprchový ventil
QK150

61.29 €

5

ventil umývadlový
QK230

49.69 €

5

pisoárový ventil
QK110

57.39 €

5

rúrka pisoárová,
1/2x1/2, 30 cm
AC921

9.59 €

5

krytka pisoárová,
12 mm
AC924

2.99 €

5

regulátor, 1/2
AC950

20.69 €

5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Pripájacie hadičky, predĺženie, ramená a ostatné

8.19 €

6

17 cm

SLRP17

8.49 €

6

20 cm

SLRP20

8.89 €

6

23 cm

SLRP23

9.29 €

6

25 cm

SLRP25

9.59 €

6

27 cm

SLRP27

9.99 €

6

30 cm

SLRP30

10.39 €

6

35 cm

SLRP35

10.69 €

6

SLRP40

SLRK27

9.19 €

1.29 €

6

100087

1.59 €

6

4 cm

100636

2.49 €

6

2,5 cm

100162

1.79 €

6

3 cm

100247

2.19 €

6

4 cm

100636

2.49 €

6

5 cm

100735

3.39 €

6

NDSLINEPERM

1.00 €

6

perlátor

oblé rameno S-line
27 cm

100049

2 cm

Ø 22, S-line

6

10.99 €

1,5 cm

6

Ø 24, S-line

NDSLINEPERV

1.19 €

6

Ø 24, Optima

NDOPTIMAPERM

1.39 €

5

Ø 28, Optima

NDOPTIMAPERV

1.59 €

5

NDSOKART25M

4.79 €

5

NDKART25V

5.59 €

5

NDKART35N1

7.79 €

5

NDKART35NRED

8.49 €

5

NDKART35V

8.89 €

5

NDKART35VRED

9.29 €

5

Perlátor s otočným
kloubem 20x15x1,
S874, 2.49 € 2

Spořič pevný
prodloužený 14cm
CR/černá,
S878, 3.79 € 2

Redukce k perlátorům
22x1M - 24x1M,
S854, 1.39 € 2

T 5 S 1/2 černá rukojeť
modrá značka,
T5, 1.12 € 6

T 12 A 3/8 Vršek,
T12A38, 1.47 € 6
T 14 1/2 Vršek italský,
T14I12, 2.10 € 6

RR 695 Zátka do um. pripojovacie skrutky
pr.50mm CR,
k WC
RR695, 2.04 € 6
(Cubito. Mio, Lyra)
9777.2.000.000.1,
0.89 € 3

pripojovacie skrutky
k WC
(Olymp, Scandia, Baltic)
9127.2.000.000.1,
1.71 € 3

Nerezové sitko do
pisoáru Golem,
SLA26, 9.49 € 6

Plastové sitko do
pisoáru,
SLA11, 8.39 € 6

Fíbr tesnenie
3/8”, F389K, 0.39 €
1/2”, F390K, 0.41 €

dlažba

SLRP15

kartuš Optima, S-line

(LE271, LE273, LE274, LE235)

vysoká

(LE215 , LE210 , OPS176 , OPS293,
SO215, SO210, SO022, SO168)

nízka

(PR271 , PR235 , DO215 , DO210)

Ø 35

nízka

Ø 35

vysoká

(LE222 , LE268)

vysoká

(PR280,PR268,PR222,DO271, DO235
DO222 ,DO268,VA285)

Ø 35

nízka

(DU231,DU282, DU283, DU240,
LA282, LA287,LA283,LA261,LA215
LA210,GR282B,GR282S)

nízka

(DU289,DU285,VA215,VA210, DU232,
DU215,DU210)

Ø 40

vysoká

(DU271,DU235, DU222, DU268, LA271,
LA235,LA222,LA268)

NDKART40V

Ø 40

vysoká

(VA271,VA235,VA222, VA268, VA280)

Ø 40
Ø 40

Ø 26

(SL290, SL202)

nízka

Ø 35

nízka

Ø 35

vysoká

NDKART40N

8.49 €

NDKART40NRED

8.89 €

5

5

9.29 €

5

NDKART40VRED

9.59 €

5

NDSLKART26

4.09 €

6

(SL222,SL22210,SL268.SL26810,
SL242,SL272,SL27210,SL202, SL290,
SL215,SL210, SL235, SL282, SL287,
SL283, SL281, SL261, SL26110)

NDSLKART35N

5.89 €

6

(SL271, SL275)

NDSLKART35V

7.39 €

6

F2/85S 3/4 tesnenie se
sitkom, (guma)
F285S, 0.39 € 6

pripojovacia hadička
adička , nerez
nere
3/8“; 1/2“x1/2“)
1
(1/2“x3/8“; 3/8“x3/8“;
20 cm

T6420CR

1.81 €

6

30 cm

T6430CR

1.96 €

6

40 cm

T6440CR

2.16 €

6

50 cm

T6450CR

2.35 €

6

60 cm

T6460CR

2.53 €

6

80 cm

T6480CR

2.92 €

6

100 cm

T64100CR

3.31 €

6

120 cm

T64120CR

3.79 €

6

150 cm

T64150CR

4.53 €

6

5.44 €

6

200 cm

T64200CR

tesnenie (guma)
3/8”, F389, 0.52 €
1/2”, F390, 0.60 €

6

doplnky

Ø 35

(SO180, SO135,SO085, SO071)

Tefl.páska,
TOMBO, 0.69 €

6

6

vsuvka
1/2”x1/2”, MVSUV12, 0.84 €
3/8”x3/8”, MVSUV38, 0.62 €
1/2”x3/8”, MVSUV1238, 0.84 €

sedadlá, sifóny

Ø 25

nízka

6

Vsuvka slúži na prepojenie (predĺženie)
vodovodných hadičiek.

radiátory

Ø 25

stavebná chémia

15 cm

batérie, sprchy

1 cm

ploché rameno S-line

40 cm

Predĺženie potrubia pre pripojenie
vodovodnej batérie zo steny, mosadz
(1/2“)
100490
1.09 € 6

ventil, 1/2”
TNV2S, 7.19 €

6

ventil,
1/2”, TNV3B, 7.19 €
3/8”, TNV3B38, 7.19 €

6

ventil,
3/8”, 794203, 14.67 €
1/2”, 794213, 9.42 € 6

Zvukovoizolačné podložky
bidet, WC

WC misa kombi

ventil, 1/2”,
T2443, 6.26 €

6

ventil, 1/2”,
T2442, 6.26 €

Vkladajú sa medzi obklad a sanitárnu keramiku.

pisoár

6

ventil, (Lyra, Neo)
9136.1.000.000.1, 7.26 €
ventil, (Mio, Olymp)
9136.2.000.000.1, 7.26 €

90 cm

6

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAKOM, 3.99 €

6

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAPIS, 7.99 € 6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

ventil, (Lyra, Mio, Olymp, Neo)
P4552I, 19.28 € 6

sprchová vanička

90 cm
umývadlo max 70 cm

120 cm

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAWC, 4.79 €

3

umývadlá, WC

tiché, rýchle,
spoľahlivé

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAUM, 5.19 €

6

sprchové kúty

pre WC Jika

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAVAN120, 4.79 €

6

90 cm

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAVAN90, 3.99 €

6
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nábytok, osvetlenie

Napúšťacie ventily vhodné pre všetky nádrže WC kombi.

vane

Napúšťacie a vypúšťacie ventily

kúpeľne, mozaiky

Dvierka, vetracie mriežky, ventilátory

dlažba

ventilátor

VARIANTY VENTILÁTOROV

Ø 15 cm

AVBASIC150S

21.46 €

5

Ø 12 cm

AVBASIC120S

18.40 €

5

Ø 10 cm

AVBASIC100S

16.27 €

5

(so žalúziou)

batérie, sprchy

stavebná chémia

ventilátor
Ø 15 cm AVPRO150S

28.56 €

5

Ø 12 cm AVPRO120S

24.48 €

5

22.60 €

5

Ø 10 cm AVPRO100S
ventilátor

(stropný ventilátor)

Ø 15 cm AVPLUS150SB

22.93 €

5

Ø 12 cm AVPLUS120SB

20.66 €

5

Ø 10 cm AVPLUS100SB

19.70 €

5

S - štandardné prevedenie
T - s časovým dobehom (2 - 23 min)
H – so senzorom vlhkosti (40 - 80
%)
P - šnúrový vypínač + kábel so
zástrčkou
moderný nevšedný dizajn,
premenlivá geometria lopatiek

vaňové dvierka,
30 x 30 cm, DV3030BILA, 5.73 €
20 x 20 cm, DV2020BILA, 4.23 €
20 x 25 cm, DV2025BILA, 4.90 €

použité materiály: ABS,
polykarbonát, silikón
usmerňovač prúdu vzduchu
zlepšujúci prietok

10.89 €

6

30 x 15 cm VD3015

11.19 €

6

30 x 30 cm VD3030

12.29 €

6

33 x 25 cm

VD3325

11.99 €

6

40 x 25 cm

VD4025

14.19 €

6

sedadlá, sifóny
vane
sprchové kúty
umývadlá, WC

5

vetracia mriežka,, nerez,
Ø 10 cm, NVM100, 9.42 €

5

vetracia mriežka, 20 x 20 cm,
so žalúziou
VM2020BZ, 7.31 € 5

6

vaňové dvierka,
25 x 20 cm, CR2520, 14.29 €
30 x 30 cm, CR3030, 15.05 €

6

radiátory

magnety,
MAGNETYST, 5.79 €

6

vaňové dvierka,
15 x 15 cm, V1515, 14.28 €
30 x 30 cm, V3030, 22.97 €

6

Dizajn

▸ revízny otvor je dokonale skrytý pod obkladom
▸ žiadne prerušenie vzoru - škáry medzi obkladom
▸

nábytok, osvetlenie

vetracia mriežka,
Ø 10 cm, VM100B, 1.83 €

5

5

vaňové dvierka,
15 x 15 cm, B1515, 6.77 €
25 x 20 cm, B2520, 9.29 €

vaňové dvierka
20 x 20 cm VD2020

5

Vaňové dvierka magnetické

Magnety pod obklad, výškovo
nastaviteľné magnety

Magnetické dvierka pod obklad

vetracia mriežka,
15 x 15 cm, VM1515B, 4.49 € *
15 x 15 cm, VM1515BZ, 5.98 € **
*so sieťkou; **so žalúziou

HACO Dvierka vaň.
lakovaná 20x20 cm,
LDV2020, 9.00 € 5

Magnety, magnetické dvierka

doplnky

revízne dvierka,
60 x 40 cm,
RD4060B, 27.32 €

Revízne dvierka pod obklad ▸ Havos

Montáž

Revízne dvierka pod obklad určené pre dokonalé, „neviditeľné“ zakrytie revíznych,
montážnych a šachtových otvorov. Vyznačujú sa precíznym technologickým
spracovaním a sú chránené priemyselným patentom.

▸ veľmi rýchla montáž
▸ vhodné do sadrokartónových a konštrukčných
priečok, aj do plnej steny
▸ možno použiť do obkladu akejkoľvek hrúbky

revízne dvierka

univerzálne
pre pravé i ľavé
otváranie
hlavné materiálové zloženie:

▸ pevný rám z hliníkovej zliatiny
▸ pevný pánt z hliníkovej zliatiny
▸ krídlo dvierok so sadrokartónovou doskou
▸ súčasťou balenia sú aj skrutky do sadrokartónu,
turboskrutky, prísavka, PVC lišta a imbusový klíč

306

na dvierkach plynulo nadväzujú na škáry v okolí
dvierok
obklad môže presahovať rozmer dvierok (vyznačené
samolepkou na konštrukcii dvierok)

Konštrukcia

60 x 40 cm

RD4060

99.00 €

6

75 x 40 cm

RD4075

99.00 €

6

80 x 40 cm

RD4080

99.00 €

6

66 x 50 cm

RD5066

99.00 €

6

80 x 50 cm

RD5080

99.00 €

6

90 x 50 cm

RD5090

99.00 €

6

99 x 50 cm

RD5099

109.00 €

6

60 x 60 cm

RD6060

99.00 €

6

75 x 60 cm

RD6075

99.00 €

6

80 x 60 cm

RD6080

99.00 €

6

90 x 60 cm

RD6090

99.00 €

6

▸ pevný obvodový rám z hliníkovej zliatiny
▸ pevný dvojdielny pánt s vysokou nosnosťou
▸ krídlo dvierok so sadrokartónovou doskou
▸ v prípade potreby možnosť jednoduchého vysadenia
dvierok pred aj po montáži
▸ univerzálne pre ľavé i pravé otváranie

Možno vyrobiť aj atypické
rozmery dvierok.
maloobchodné ceny s DPH

Termoplast – je mäkký, ľahký, lacný. Nemožno použiť
antibakteriálnu úpravu.
Duroplast – je pevný, stálofarebný, hygienickejší. Môže mať
antibakteriálnu úpravu.
Antibakteriálna úprava – pri výrobe takto upravených sedadiel
sa do plastu primiešavajú ióny striebra, ktoré zabraňujú šíreniu
baktérií na toaletnom sedadle. Táto úprava je priamo v sedadle,
takže používaním sa neopotrebováva – je teda trvalá.

WC sedadlá ▸ Multi

novinka

novinka

novinka

WC sedadlo softclose
MDF, biela
2070, 29.00 € 3

WC sedadlo softclose
MDF, Ancona
2074, 29.00 € 3

WC sedadlo softclose
MDF, bardolino
2075, 29.00 € 3

WC sedadlo softclose
MDF, orech
2073, 29.00 € 3

novinka

novinka

novinka

novinka

WC sedadlo softclose
MDF, bambus
2072, 29.00 € 3

WC sedadlo softclose
MDF, Modena
2076, 29.00 € 3

WC sedadlo softclose
MDF, wenge
2071, 29.00 € 3

kúpeľne, mozaiky
dlažba
radiátory

novinka

sedadlá, sifóny

doplnky

Tabuľku kompatibility
sedadiel na WC nájdete 422

stavebná chémia

Sedadlá vyrobené z MDF dosky a potiahnuté PVC fóliou. Táto
fólia spĺňa vysoké hygienické nároky kladené na toaletné sedadlá
a zabraňuje vsakovaniu nečistôt. Pánty týchto sedadiel sú
vyrobené z kvalitnej mosadze a zaručujú veľkú životnosť.

batérie, sprchy

SIKO exclusive

výhodná ponuka

WC sedadlo
MDF, Mahagon
2077, 14.60 € 3

vane

Nástavec na WC
Pre telesne postihnutých a seniorov.

6

Predĺžená
záruka 3 roky

umývadlá, WC

WC sedadlo
Duroplast, antibakterial
URBAN, 21.44 € 6

12 cm

WC sedadlo
Duroplast, antibakterial
UNISETPLUS, 28.06 €

6

vložka
plast
T3546, 4.67 €

WC sedadlo, plast
T3551N, 3.69 € 6
6

WC sedadlo, plast
T3550, 3.99 € 4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

WC sedadlo
thermoplast
E3556, 4.39 €

nástavec na WC, plast
NASTAVWC, 50.39 €

0

4

307

nábytok, osvetlenie

WC sedadlo
Duroplast
UNIVERSAL, 14.39 €

sprchové kúty

vonkajšie rozmery: 15 x 40
x 41 cm
rozmery otvoru: 22 x 26 cm

kúpeľne, mozaiky

WC sedadlá Easy ▸ Glacera
▸ jednoduchá montáž a demontáž
▸ jednoduchá údržba
▸ univerzálnosť uchytenia

▸ kovové
pánty
Soft-close
(pomalé sklápanie)
▸ vyrobené z duroplastu

Sedadlá Easy sú vyrobené z duroplastu. Sú
výnimočné svojou univerzálnosťou vďaka
špeciálnym nastavovacím úchytkám „EASY
LOCK“. Ide o systém, kde sa pripevnia špeciálne
univerzálne nastaviteľné tŕne skrutkami k WC
mise a na ne sa nastokne sedadlo. Pri demontáži
stačí sedadlo pomocou tlačidiel vybrať a potom
opäť ľahko nasadiť.

WC sedadlo softclose
Duroplast
EASY2233, 39.59 € 6

WC sedadlo softclose
Duroplast
EASY2244, 59.59 € 6

WC sedadlo
Duroplast
EASY2240, 39.59 €

6

3,4 cm šírka

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

▸ Easy SLIM

WC sedadlo softclose
Duroplast
EASYSLIM33, 47.99 €

6

WC sedadlo softclose
Duroplast
EASYSLIM44, 63.99 €

6

Sedadlo Baby je vyrobené z termoplastu s integrovaným detským sedadlom a systémom
Soft-close.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

2v1 − súčasťou sedadla je vyberateľná detská vložka, ktorá je skrytá v poklope sedadla
a zaistená magnetom proti samovoľnému pádu. Tak je zaručená bezpečnosť a univerzálnosť
sedadla.

▸ WC sedadlá Baby 2v1
308

WC sedadlo
Duroplast
BABYNEW, 25.69 €

6

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
doplnky

Bidetové sedadlá ▸ Coway

batérie, sprchy

Sedadlá COWAY sú zdravotnou pomôckou, ktorá môže zásadne zlepšiť
kvalitu osobnej intímnej hygieny. Na prvý pohľad vyzerá ako bežné
toaletné sedadlo, líši sa však mnohými funkciami. Inštalácia je okamžitá
a nevyžaduje si žiadne stavebné úpravy. Stačí prívod studenej vody
a el. zásuvka 230 V. Sedadlá COWAY sú vyrobené z antibakteriálneho
materiálu a majú samočistiaci program, keď sa dýzy automaticky čistia
pred a po každom použití. Vďaka možnosti rôzne regulovať prúd vody
poskytujú svalstvu účinnú masáž, ktorá veľmi blahodarne vplýva napríklad
na ochabnuté svalstvo panvového dna alebo je dobrou prevenciou zápchy,
hemoroidov a pomáha aj pri liečbe gynekologických zápalov. Kombinácia
so sanitárnou keramikou na str: 422

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

vstup

filter
(BA16)
FILTRBA16, 5.13 €

výstup

bidetové sedadlo
thermoplast
BA13, 799.00 € 5

sedadlá, sifóny

bidetové sedadlo
thermoplast
BA16, 367.00 € 5

0

radiátory

Funkcia bidetových sedadiel

vane

Výhodou tohto filtra je, že vďaka vrstvám obmedzuje
tvorbu vodného kameňa a zabraňuje vniknutiu nečistôt
do vodného systému sedadla. Obsahuje mikroskopické
čiastočky striebra, ktoré majú na vodu antibakteriálne
účinky. Filter zachytí nečistoty väčšie ako 10 µm. Pri
bežnom používaní odporúčame filter vymeniť raz
za štyri mesiace.

vyhrievanie sedadla

áno

áno

nastavenie teploty vody, sušenia a prúdu vody

áno

áno

dve vodné dýzy

áno (PVC)

áno (nerez)

regulácia šírky prúdu vody

áno

áno

regulácia intenzity prúdu

áno

áno

sušenie

áno

áno

nastavenie polohy dýzy

áno

áno

sieťový filter na hrubé nečistoty

áno

áno

dámska hygiena

áno

áno

automatické umývanie dýz po skončení hygieny

áno

áno

EKO režim

áno

áno

dotykový senzor

nie

áno

odsávanie zápachu

nie

áno

dezinfekcia vodných dýz

nie

áno

diaľkové ovládanie

nie

áno

množstvo teplej vody

0,7 l

neobmedzene

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

BA13

umývadlá, WC

BA16

309

nábytok, osvetlenie

Funkcia bidetových sedadiel

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Geberit AquaClean ▸

Toaleta, ktorá vás očistí vodou

Toalety s integrovanou sprchou Geberit AquaClean
prinášajú nový pocit pohody. Po použití toalety možno
zostať pohodlne sedieť a užívať si jemnú, a napriek
tomu dôkladnú očistu stlačením jediného tlačidla.
Pocit prirodzenej sviežosti a čistoty vás potom bude
sprevádzať po celý deň.

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT Majstrovské dielo funkčnosti a dizajnu

Geberit AquaClean Mera povyšuje komfort
toalety s integrovanou sprchou na úplne
novú úroveň. Veľmi kvalitný materiál, hladké
línie a úžasné funkcie príjemne prekvapia
pri každom použití. Dokonalú očistu zaručí
patentovaná
technológia
WhirlSpray
s jemným a osviežujúcim sprchovacím prúdom
vody. Veľmi účinné a tiché splachovanie
TurboFlush s inovatívnou keramickou
misou bez okrajov, diskrétne osvetlenie,
automatické otváranie a zatváranie poklopu,
vyhrievané sedadlo a odsávanie zápachu. To
všetko vytvára absolútne pohodlie.

▸
▸
▸
▸

WC s bidetom,
biela/chróm, 146.212.21.1, 4 163.00 €
WC s bidetom,
146.212.11.1, 4 071.00 €

0

sofistikovaný vzhľad
patentované technológie
rozmery a dizajn klasického WC
automatické odvápnenie vodného
okruhu
▸ švajčiarska precíznosť a kvalita
▸ montáž od spoločnosti Geberit
zdarma
▸ nízka spotreba energií

0

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Prvotriedna toaleta s integrovanou sprchou

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Patentovaná technológia WhirlSpray

Patentovaná technológia TurboFlush

Samostatná dámska sprcha

Intuitívne diaľkové ovládanie

GEBERIT AQUACLEAN SELA
Nová dimenzia čistoty

GEBERIT AQUACLEAN 5000plus, 5000, 4000
Sviežosť a moderný komfort

Kompletná toaleta s integrovanou sprchou,
ktorá sa vďaka nadčasovému dizajnu hodí
do akejkoľvek kúpeľne. Komfortné funkcie:
oscilačná sprcha, nastavenie intenzity prúdu
sprchy a polohy dýzy, diaľkové ovládanie.

Geberit Aqua Clean 5000plus
WC sedadlo s integrovanou sprchou
a komfortnými funkciami: masážna,
Geberit Aqua Clean 5000
oscilačná a dámska sprcha, osušenie,
WC sedadlo s integrovanou
odsávanie zápachu, diaľkové ovládanie. sprchou a odsávaním zápachu.

Geberit Aqua Clean 4000
WC sedadlo s integrovanou
sprchou

WC s bidetom
závesné, 146.143.11.1, 2 049.00 €
stojaci, 146.173.11.1, 2 357.00 € 0

bidetové sedadlo,
146.110.11.2, 1 320.00 €
WC s bidetom,
146.119.11.1, 1 670.00 €

bidetové sedadlo,
146.130.11.2, 490.00 €
WC s bidetom
146.135.11.1, 770.00 €

310

0
0

bidetové sedadlo,
146.120.11.2, 1 026.00 €
WC s bidetom,
146.126.11.1, 1 402.00 €

0
0

0
0

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

novinka

batérie, sprchy

Vitra V-Care ▸ So závanom sviežosti a čistoty

Spoznajte harmóniu štýlu a funkcií nového,
intuitívneho WC. Intuitívna toaleta prináša
nové rozmery v osobnej hygiene. Moderným
interiérom štýlovo prispôsobené WC je
vybavené mnohými funkciami, šetrné voči
životnému prostrediu, ovládané bez jediného
dotyku.

sedadlo

dizajn

používanie

áno

áno

áno

áno

Nastaviteľná poloha mytia

áno

áno

Nastaviteľný tlak vody

áno

áno

Nastaviteľná teplota vody

áno

áno

Oscilujúce mytie

nie

áno

Pulzácia

nie

áno

Nastaviteľná teplota sušenia

nie

áno

Deodorizácia

áno

áno

Rim-EXTM Praktické čistenie

áno

áno

Samočistiaca dýza

áno

áno

Odnímateľná dýza

áno

áno

Automatické otváranie / zatváranie

nie

áno

Vyhrievané sedadlo

áno

áno

Nastaviteľná teplota sedadla

áno

áno

Pomalé a tiché sklápanie

áno

áno

Moderný štýl

áno

áno

Skryté vodovodné prípojky

áno

áno

Skryté prípojky elektriny

áno

áno

Štýlové diaľkové ovládanie

áno

áno

Energeticky úsporný režim

áno

áno

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

▸ Comfort

radiátory

Zadné mytie
Predné mytie

▸ Basic

vane

Comfort

WC s bidetom, závesné
VCARECOMFORT, 1 990.00 €

WC s bidetom, závesné
VCAREBASIC, 1 259.00 €

6

Režim prevádzky

Minimum

6

sprchové kúty

hygiena

Basic

Štandard

Úsporný režim

Teplota vody

30 °C

Maximum
42 °C

36 °C

24 °C

Teplota sedadla

30 °C

36 °C

32 °C

24 °C

Teplota sušenia
(variant Comfort)

15 °C

37 °C

27 °C

24 °C

311

umývadlá, WC

umývanie

funkcie

nábytok, osvetlenie

vlastnosti

sedadlá, sifóny

▸ diaľkové ovládanie variantu Basic a ešte dokonalejší systém senzorov
snímajúcich pohyb pri variante Comfort
▸ ergonomicky tvarované sedadlo s nastaviteľnou teplotou pre vaše
pohodlie
▸ integrovaná striekacia dýza s nastaviteľnou intenzitou prúdu a smeru
vody poskytuje rôzne možnosti pre špecifické potreby žien a mužov
▸ systém je hygienický a zároveň priateľský voči životnému prostrediu
▸ energeticky nenáročná prevádzka s nízkou spotrebou vody
▸ pulzácie majú povzbudzujúci účinok, ktorý poskytuje jemné, ale
dôkladné umytie

doplnky

hlavné výhody:

kúpeľne, mozaiky
dlažba

NEMECKÁ KVALITA

Nemecký výrobca TECE vznikol v roku 1955. Za dlhý čas svojej existencie sa stal významným
dodávateľom vysokokvalitných výrobkov s nadčasovým dizajnom. Mnohé výrobky získali
ocenenia za dizajn. TECE dvojfunkčné ovládacie tlačidlá ponúkame v širokej palete tvarov,
farieb a materiálov, ako je sklo, ušľachtilá oceľ a plast. Inštalačný rámček umožní zapustenú
inštaláciu skleneného ovládacieho tlačidla priamo do obkladu.

batérie, sprchy

stavebná chémia

Nádrže a tlačidlá ▸ Tece

TECEproﬁl pre WC
určené na montáž
do ľahkých priečok
alebo pred pevnú
stenu.

TECEbox Pre WC
určené na inštaláciu
pred murované
priečky. Pre závesné
WC.

Tece, rozpera
9.380.013, 56.00 €

doplnky

Tece, nádrž na predmurovanie,
9.370.000, 129.00 € 5

Akční sety TECEbox do steny:

Tece, skrutky
9.380.000, 20.00 €

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAWC,
4.79 € 6

TECEbox 9.370.000
zvukoizolačná vložka VLOZKAWC,
ovládacie tlačidlo TECEbase 9.240.700
SET: TEBOX300

+

+

136.69 €

4

TECEbox 9.370.000
zvukoizolačná vložka VLOZKAWC,
ovládacie tlačidlo TECEloop 9.240.600

147.79 €

SET: TEBOX370
vane

6

TECEprofil modul pre bidet
do sádrok.
9.330.000, 133.00 € 6

Tece, nádrž do sádrokartónu,
9.300.000, 173.70 € 5
stavebná výška 1 120 mm

stavebná výška 1 060 mm

2

TECEbox modul pre bidet
na zamurov.
9.370.031, 98.00 € 6

K nádrži 9.300.000
je vhodné dokúpiť
rozperu pre bytové
jadrá alebo skrutky
pre predstenovú
montáž.

radiátory

sedadlá, sifóny

Nádržky sú štandardne nastavené:
• malé splachovanie 3l
• veľké splachovanie 6l možno
regulovať na: 4,5l, 7,5l, 9l

4

Akční sety TECEproﬁl do sadrokartónu a bytového jadra:
TECEprofil 9.300.000
zvukoizolačná vložka VLOZKAWC,
ovládacie tlačidlo TECEbase 9.240.700

sprchové kúty

4

TECEprofil 9.300.000
zvukoizolačná vložka VLOZKAWC,
ovládacie tlačidlo TECEloop 9.240.600

+

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

181.19 €

SET: TEPROFILAM

+

SET: TEPROFILLO

+

SET: TEPROFILBAR

+

4

214.49 €

4

TECEprofil 9.300.000
zvukoizolačná vložka VLOZKAWC,
ovládacie tlačidlo TECEloop 9.240.600
rozpera TECEprofil panelkit 9.380.013
SET: TEPROFILLOR

312

195.90 €

TECEprofil 9.300.000
zvukoizolačná vložka VLOZKAWC,
ovládacie tlačidlo TECEbase 9.240.700
rozpera TECEprofil panelkit 9.380.013

232.96 €

4

maloobchodné ceny s DPH

doska: kov
nerez mat

kúpeľne, mozaiky

doska: kov

6

270.00 €

biela lesk

9.240.832

6

270.00 €

TECEsquare sklenené ovládacie tlačidlo s minimalistickým dizajnom sa zameriava na estetické
vnímanie materiálu.

TECEsquare
sklo

doska: biela

doska: zelená

doska: čierna

9.240.800

135.00 €

6

biela

9.240.803

135.00 €

6

chróm mat

9.240.806

210.00 €

6

nerez mat

9.240.801

210.00 €

6

nerez mat

9.240.804

210.00 €

6

chróm lesk

9.240.807

172.00 €

6

A) Pre zapustenú inštaláciu tlačidla TECEsquare
sklo treba inštalačný rámček
B) Pre montáž skleneného tlačidla TECEsquare
pred stenu netreba inštalačný rámček.

chróm lesk

9.240.802

172.00 €

6

chróm lesk

9.240.805

172.00 €

6

zlatá

9.240.808

373.00 €

6

čierna

9.240.809

172.00 €

6

TECEloop sklo

1) fixné tlačidlo

TECEloop sklo

Instalační
rámeček
inštalačný rámček

Splachovací
nádržka TECE

doska: biela
B)
TECEloop sklo

biela

9.240.650

108.00 €

6

biela

9.240.651

119.00 €

6

biela

9.240.654

108.00 €

6

chróm mat

9.240.659

119.00 €

6

chróm mat

9.240.652

119.00 €

6

chróm mat

9.240.655

119.00 €

6

chróm lesk

9.240.660

119.00 €

6

chróm lesk

9.240.653

119.00 €

6

chróm lesk

9.240.656

119.00 €

6

čierna

9.240.657

119.00 €

6

zlatá

9.240.658

319.00 €

6

A) Inštalačný rámček pre ovládacie tlačidlo TECEloop sklo
treba pre zapustenú inštaláciu. (9.240.647)
B) Inštalačný rámček pre ovládacie tlačidlo TECEsloop
sklo netreba pri montáži pred stenu.

TECEambia plast

TECEplanus ušľachtilá oceľ
Masívne, odolné tlačidlo chráni pred
úmyselným poškodením (obsahuje skrutku chrániacu pred odcudzením). Vhodné
do verejných priestorov, hotelov atď.

8 tlačidiel + 13 farebných
krytiek = 104 farebných
kombinácií

doska
zelená

9.240.670

107.00 €

6

biela

9.240.671

107.00 €

6

biela

9.240.672

130.00 €

oranžová

9.240.673

čierna

9.240.674

bridlica (kameň) 9.240.675

biela

9.240.100 32.00 €

6

šedá

9.240.101

35.00 €

6

chróm mat 9.240.125

35.00 €

6

chróm lesk

35.00 €

6

9.240.126

vane

2) variabilné tlačidlo

ovládacie tlačidlo

doska: čierna

doska: zelená

9.240.310

64.00 €

6

chróm lesk 9.240.311

64.00 €

6

biela mat

9.240.312

64.00 €

6

biela lesk

9.240.314

73.00 €

6

nerez

klasické tlačidlá, dvojčinné
biela (plast)

9.240.200

32.00 €

6

6

šedá mat

9.240.201

35.00 €

6

130.00 €

6

chróm mat

9.240.225

35.00 €

6

dvojčinné

107.00 €

6

chróm lesk

9.240.226

35.00 €

6

nerez

9.240.320

64.00 €

6

184.00 €

6

biela antibak.

9.240.240

32.00 €

6

chróm

9.240.321

64.00 €

6

130.00 €

6

35.00 €

6

biela mat

9.240.322

64.00 €

6

130.00 €

6

35.00 €

6

biela lesk

9.240.324

64.00 €

6

biela (plast)

9.240.663

37.00 €

6

biela

9.240.664

43.00 €

6

chróm mat

9.240.665

59.00 €

6

chróm lesk

9.240.666

59.00 €

6

hnedá

9.240.678

130.00 €

6

čierna

9.240.667

59.00 €

6

rubín

9.240.679

130.00 €

6

zlatá

9.240.668

157.00 €

6

chróm

9.240.680

130.00 €

6

nerez

9.240.669

64.00 €

6

zrkadlo

9.240.683

130.00 €

6

biela

9.240.700

32.00 €

6

šedá

9.240.684

53.00 €

6

zelená

9.240.685

130.00 €

6

chróm lesk

9.240.701

35.00 €

6

chróm mat

9.240.702

35.00 €

6

striebornošedá
šedomodrá

sedadlá, sifóny

A)

doplnky

biela

radiátory

B)

Splachovací
nádržka TECE

9.240.831

9.240.676
9.240.677

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

chróm mat/ lesk
chróm mat/ mat

9.240.253
9.240.254

TECEbase

313

sprchové kúty

Instal. rámeček
inštalačný
rámček
pro WC

chróm lesk

umývadlá, WC

TECEsquare
sklo

doska: kov

6

nábytok, osvetlenie

A)

270.00 €

stavebná chémia

TECEsquare sklo

9.240.830

dlažba

Ovládacie tlačidlo s extrémne plochým tvarom možno jednoducho začleniť do každej kúpeľne.

TECEsquare kov

batérie, sprchy

Tlačidlá

kúpeľne, mozaiky
dlažba
batérie, sprchy

stavebná chémia

Nádrže do steny, pred stenu a suchú montáž ▸ Grohe
Uniset - použitie do steny alebo pred stenu. Fresh systém - revolúcia
v oblasti hygieny WC misy. Pomocou nového Fresh systému dokážete
ľahko navoňať záchodovú misu bez nevzhľadného plastového držiaka
na okraji WC misy. Výmena voňavej tablety sa robí odklopením
ovládacej doštičky a do nádobky sa vloží nová tableta. Fresh systém
možno namontovať aj na už zabudované moduly s pneumatickým
vypúšťacím ventilom. Rapid SL pre sadrokartón do ľahkej steny
a pred stenu. Rapid SL do byt. jadra – špeciálne vyvinutý modul pre
bytové jadrá. Všetky tieto moduly majú možnosť inštalácie doštičky
vo zvislej alebo vodorovnej polohe.

Záruka až 10 let

Nádržky jsou standardně nastaveny:
• malé splachování 4,5 l, lze regulovat na: 3 l
• velké splachování 9 l, lze regulovat na: 6 l
• Při zakoupení nástavce G42333000 lze regulovat
na: 2,8/4,5 l nebo 1,8/3,8 l.

jednoduchá montáž

tichý chod

záruka na ovládacie tlačidlo záruka na moduly

doplnky

2v1
Možno dokúpiť Fresh
systém.
Treba dokúpiť upevňovacie skrutky
G3855800M

sedadlá, sifóny

+

skrutky, (RAPID SL)
G3855800M, 15.60 €

4

zvisle/vodorovne

radiátory

Možno dokúpiť Fresh systém.
Uniset, nádrž na
predmurovanie,
+ ovládacie tlačidlo Cosmo
G38825000, 159.00 € 4

Uniset, nádrž na predmurovanie
k WC, pre predstenovú montáž
G38643000, 139.00 € 4

Rapid SL modul, k WC
do sadrokartónu
G38528000, 179.00 €

vane

zvisle
ovládacie tlačidlo Skate Air
chróm/plast, G38505000, 47.58 €

Rapid SL nádrž na zamurovanie,
k WC, do bytových jadier
G38588000, 199.00 € 3

4

vodorovne
4

ovládacie tlačidlo Skate Air
chróm/plast, G38506000, 53.82 €

4

ovládacie tlačidlo Cosmo, sklo ovládacie tlačidlo Cosmo, sklo,
G38845KS0, 175.50 € 4
G38845LS0, 175.50 € 4

G38732000

53.04 €

4

matný chróm

G38732P00

42.12 €

4

chróm

G38732BR0

87.36 €

4

nerez

G38732SD0

113.10 €

4

biela

G38732SH0

45.24 €

4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

ovládacie tlačidlo
chróm

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAWC,
4.79 € 6

314

s potlačou

s potlačou

ovládacie tlačidlo Nova , chróm ovládacie tlačidlo Nova
G38765000, 50.70 € 4
G38847XG0, 72.54 € 4

ovládacie tlačidlo Nova
G38847LS0, 72.54 € 4

Úprava tlačidla

fresh systém

• pri montáži tlačidla vodorovne treba tlačidlo
otočiť o 90°

• jednoduchá a hygienická
výmena dezinfekčnej tablety
• koniec plastových
osviežovačov na okraji misy
• šetrí životné prostredie

POZOR- používať iba tablety,
ktoré neobsahujú chlór

s potlačou
ovládacie tlačidlo Nova
G38847LI0, 72.54 € 4

fresh systém,
G38796000, 51.48 €

s potlačou
ovládacie tlačidlo Nova
G38847KI0, 72.54 € 4

4

maloobchodné ceny s DPH

Nádrž do steny a pred stenu ▸ Bocchi

Nádržky sú štandardne
nastavené:
• malé splachovanie 3 l
• veľké splachovanie 6 l.

Podomietková nádrž BOCCHI je určená do steny i pred stenu. Je vyrobená
z kvalitných materiálov a obsahuje diely značkových svetových výrobcov.

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

• prívod vody zhora
• hrúbka nádrže iba 8 cm (bežná hrúbka nádrže
je 12 cm)
• pripájací rohový ventil Schell
• napúšťací a vypúšťací ventil od americkej
spoločnosti FLUIDMASTER (najväčší svetový
výrobca vypúšťacích a napúšťacích ventilov,
dodáva ventily napr. pre ROCA)
• montážny návod v slovenčine
• vyrobené v Európe

doplnky

K nádrži T020113
je vhodné dokúpiť
rozperu pre bytové
jadrá.

novinka
Bocchi rozpěra pro
montáž do byt. jádra,
T02000, 36.36 € 3

podomietková nádrž + dvojčinné
tlačidlo + závesné WC + sedadlo

sedadlá, sifóny

kotviace skrutky do steny
sú súčasťou balenia
nádrž na predmurovanie, k WC
T020115, 72.99 € 4

nádrž do sádrokartónu, k WC
T020113, 119.00 € 4

radiátory

+
sklo

komplet WC,
KMPLVIDIMABS, 148.00 €

98.79 €

4

chróm

P40-0120

29.90 €

4

biela

P46-0003

98.79 €

4

biela mat

P40-0130

22.00 €

4

chróm lesk

P46-0018

118.00 €

4

zvukoizolačná vložka,
VLOZKAWC,
4.79 € 6

3

podomietková nádrž + dvojčinné
tlačidlo + závesné WC + sedadlo

5v1

podomietková nádrž + zvukovoizolačná vložka + dvojčinné tlačidlo + štýlové závesné WC + sedadlo

biela
KMPLOBYCS,
279.00 € 3

+

+

čierna
KMPLOBYCZ,
279.00 € 3

umývadlá, WC

+

chróm
KMPLSANITA2,
299.00 € 3
komplet WC,
KMPLVIDIMAB, 122.00 €

vane

P46-0001

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

4v1

plast

čierna

315

nábytok, osvetlenie

4v1

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky
dlažba

ovládacie tlačidlo
biela

SIKOAG770BL

41.00 €

3

chróm

SIKOAG770CR

59.99 €

3

matný chróm

SIKOAG770CRM

59.99 €

3

3

Geberit,
nádrž na zamurovanie, k WC
pre predstenovú montáž
SIKOAG0300, 185.00 € 3

Geberit,
nádrž na zamurovanie, k WC
do sadrokartónu
SIKOAG1355, 249.00 € 3

SIKOAG777BL

56.99 €

chróm

SIKOAG777CR

74.59 €

3

matný chróm

SIKOAG777CRM

74.59 €

3

167.00 €

3

208.00 €

3

ovládacie tlačidlo

Geberit,
nádrž do sádrokartónu, k WC
do sadrokartónu
SIKOAG1300, 235.00 € 3

Nádrže s odsávaním zápachu

biela

SIKOAG788BL

sklo

SIKOAG788SKLO

Ukážky možného riešenia odvádzania zápachu:

Nežiaduci zápach sa odsáva štandardným
ventilátorom cez otvory v keramike WC. Systém
odvádza zápach priamo z toalety. Spojenie DN 70
na montážnom prvku je kompatibilné so všetkými
štandardnými ventilátormi dostupnými na trhu.
Moduly možno použiť aj v bytových domoch,
odsávanie zápachu možno pripojiť
k izbovej
ventilácii.

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

ovládacie tlačidlo
biela

odsávanie zápachu ventilátorom
vo vedení

pripojenie na odsávanie
z vedľajších priestorov

sprchové kúty

vane

radiátory

odsávanie zápachu s centrálnym
odsávaním

Tece, Profil
nádržka k WC
do sadrokartónu
9.300.003, 280.00 €

6

Grohe, Rapid
nádržka, k WC
do sadrokartónu
G39002000, 262.08 €

4

Geberit*
nádrž na zamurovanie
111.364.00.5, 251.77 €

1

Geberit Kombifix
nádrž na zamurovanie
110.367.00.5, 190.67 €

1

Geberit Souprava pro odsávání zápachu
bez ventilátoru
349.352.00.1, 74.76 € 1

Nádrže pre zníženú montáž
Moduly pre WC so stavebnou výškou 0,82 m sú ideálne pre montáž v podkrovných bytoch so šikmým stropom a v priestore s oknom
tesne pod parapetom. Ovládanie možno umiestniť čelne alebo zhora.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

0,82 m

Tece, nádrž na zamurovanie,
do sadrokartónu, 82 cm
9.300.001, 267.00 € 6

316

Tece BOX, nádrž na zamurovanie 82 cm
9.375.000, 257.00 € 6

Grohe Rapi SL, nádrž na zamurovanie
do sadrokartónu, 82 cm
G38526000, 242.58 € 4

Grohe, nádrž na zamurovanie,
82 cn
G38415001, 210.60 € 4

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Ostatné
317

Elektrické radiátory

318

Vykurovacie panely
a tyče

321

Radiátory Isan

319

Termostatické sady

321

Radiátory P.M.H

320

Fine Floor

323

Radiátory
Thermal Trend

322

Doplnky

325

Bojlery

325

Radiátory Cordivari

324
doplnky

Radiátory Anima

batérie, sprchy

Radiátory

stavebná chémia

dlažba

Radiátory ▸ Obsah

Rúrkové chrómové radiátory Anima (Marcus) sú určené na vykurovanie kúpeľní, kde výborne
dopĺňajú chrómové doplnky a batérie. Kúpeľni dodajú ucelený vzhľad prepracovaný do posledných
detailov.

MA4501118CR - SKV300, GT300
MA6001118CR - SKV400, GT300
MA4501750CR - SKV500
MA6001760CR - SKV600, GT600

SIKO exclusive

Pripojenie termostatu:
MAE - pripojenie sieťovou vidlicou s termostatom do zásuvky
MAER - pripojenie priamo do inštalačnej škatuľky.

radiátory

Pre kombinované vykurovanie odporúčame
vykurovacie tyče.

sedadlá, sifóny

Radiátory ▸ Anima

radiátor Marcus, kombinovaný*
chróm, 45 x 176 cm,
MA4501760CR, 209.00 €
chróm, 60 x 176 cm,
MA6001760CR, 249.00 € 5

*možno kombinovať s vykurovacou tyčou

radiátor Cornelius, kombinovaný*
chróm, 50 x 130 cm,
CO5001300CR, 399.00 € 5

radiátor Titus, kombinovaný*
chróm, 55 x 125 cm,
TI5501250CR, 479.00 € 5

radiátor Ricordi,**
pre ústredné vykurovanie
chróm, 60 x 105 cm,
BR6001050CR, 319.00 €

*možno kombinovať s vykurovacou tyčou max. 300 W
**nemožno kombinovať s vykurovacou tyčou

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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5

nábytok, osvetlenie

radiátor Marcus, kombinovaný*
chróm, 45 x 111,8 cm,
MA4501118CR, 164.00 €
chróm, 60 x 111,8 cm,
MA6001118CR, 199.00 € 5

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Profil radiátora:

kúpeľne, mozaiky

KOER, KOE

KDER, KDE

elektrické radiátory − nový regulátor priestorovej teploty s programom sušenia
ROZMER

dlažba

KDER L,P

Novinkou sú elektrické kúpeľňové sušiaky uterákov LINER
s príkonom 80 W. Umiestenie sušiaka sa prispôsobí sanitárnemu
vybaveniu kúpeľne a hygienickým požiadavkám na sušenie.
Umiestňuje sa po pravej alebo ľavej strane umývacieho priestoru.
Pri viacerých užívateľoch kúpeľne možno umiestniť niekoľko
sušiakov nad sebou alebo vedľa seba tak, aby sa zavesené uteráky
neprekrývali.

KDE
pripojenie sieťovou vidlicou
s termostatom
do zásuvky

stavebná chémia

KOER P/L

181.00 € 5

209.00 € 5

60 × 94

400 W

190.80 €

5

219.00 € 5

60 × 129

600 W

214.00 € 5

229.00 € 5

75 × 129

700 W

219.00 € 5

239.00 € 5

60 × 164

800 W

239.00 € 5

264.00 € 5

75 × 164

900 W

249.00 € 5

274.00 € 5

ROZMER

PRÍKON (W)

45 × 94

300 W

169.00 € 5

204.00 € 5

60 × 94

300 W

179.00 € 5

209.00 € 5

75 × 94

400 W

184.00 €

5

214.00 € 5

45 × 129

400 W

189.00 € 5

209.00 € 5

60 × 129

500 W

199.00 € 5

219.00 € 5

600 W

209.00 €

5

224.00 € 5

75 × 129

KDE

KOE

45 × 164

500 W

209.00 € 5

229.00 € 5

60 × 164

600 W

224.00 € 5

249.00 € 5

75 × 164

700 W

234.00 € 5

259.00 € 5

doplnky

batérie, sprchy

Spoločnosť ELVL s.r.o. vyrába elektrické kúpeľňové radiátory,
ktoré sú vybavené elektronickým regulátorom priestorovej teploty
a programom sušenia. Regulátor je umiestnený pevne na spodnej
časti radiátora alebo na pohyblivej prívodnej sieťovej šnúre
s vidlicou. Radiátory sú vybavené kompenzátormi, ktoré zaisťujú
vyhrievanie celým povrchom radiátora.

pripojenie
priamo do
inštalačnej
skrinky

KDER P/L

300 W

45 × 94

Elektrické radiátory a sušiaky ▸ ELVL

elektrický kúpeľňový sušiak uterákov S 60 K

S60K

sedadlá, sifóny

PRÍKON (W)

KÓD

ROZMER

S60K, biela

62 × 52

CENA
60.00 € 4

sušiak uterákov Liner, elektrický, 55 x 39,5 cm, 80W
biela, LINER, 144.00 €
metalická strieborná, LINERMS, 166.00 € 4

Príklad inštalácie troch
sušiakov nad sebou. (LINER)

radiátory

Elektrické radiátory ▸ Anima
Profil radiátora:

KÓD

sprchové kúty

vane

MAE4501118CR

Marcus
(výška 111,8 cm)

Marcus
(výška 176 cm)

Cornelius

318

ROZMER

PRÍKON
(W)

45 × 112

200 W

TERMOSTAT, METALICKÁ
STRIEBORNÁ

CENA
271.00 € 4

MAE6001118CR

60 × 112

300 W

327.00 € 4

MAE4501760CR

45 × 176

400 W

354.00 € 4

MAE6001760CR

60 × 176

500 W

359.00 € 4

MAER4501118CR

45 × 112

300 W

301.00 € 4

MAER6001118CR

60 × 112

400 W

330.00 € 4

MAER4501760CR

45 × 176

500 W

379.00 € 4

MAER6001760CR

60 × 176

600 W

384.00 € 4

MAE

MAER

Elektrické prevedenie pravé
TERMOSTAT,
METALICKÁ
STRIEBORNÁ

ROZMER

PRÍKON
(W)

COE1300500CR

50 × 130

200 W

477.00 € 4

TIE1250550CR

55 × 125

300 W

591.00 € 4

COER1300500CR

50 × 130

400 W

551.00 € 4

TIER1250550CR

55 × 125

500 W

631.00 € 4

COEGT1300500CR

50 × 130

300 W

571.00 € 4

TIEGT1250550CR

55 × 125

400 W

659.00 € 4

KÓD

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

SIKO exclusive

Elektrické prevedenie pravé

CENA

COE, TIE

COER, TIER

COEGT, TIEGT

Titus

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Štýlové kúpeľňové radiátory▸ Isan

Zákazníci
odporúčajú

ANTEA
Chróm
výška: 695, 935, 1 135,
1 335, 1 535, 1 775 mm
šírka: 450, 500, 600, 750 mm
*RAL 9016: 57.44 € 1

PANTHEA
Trstina S14
výška: 1 800 mm
šírka: 318, 462, 606 mm
*RAL 9016: 171.00 € 1

LYDIS
Kov 9006
výška: 1 255, 1 755 mm
šírka: 500, 600 mm
*RAL 9016: 188.00 € 1

PLUAS
Antracit S02/detail Strieborná
S05
výška: 732, 1 180, 1 740 mm
šírka: 9016:
506, 606
mm€ 1
*RAL
196.00

ARON
Slnečný lúč S06
výška: 800, 1 120, 1 520 mm
šírka: 550 mm
*RAL 9016: 196.00 € 1

sedadlá, sifóny

doplnky

Zákazníci
odporúčajú

PIA
Snehovo biela S09
výška: 1 263, 1 500 mm
šírka: 500, 600 mm
*RAL 9016:
016: 257.00 € 1

TIGRIS
Strieborná S05/detail Antracit
S02
výška: 1 210, 1 610 mm
šírka: 9016:
600 mm
*RAL
281.00 € 1

Zákazníci
odporúčajú

Zákazníci
odporúčajú

ELIPSE
čierna 9005
výška: 1 180 mm
šírka: 800 mm
*RAL 9016: 323.00 €

1

MYSTIC (More)
možnosť voľby vlastného motívu.
výška: 1 206, 1 806 mm
šírka: 456, 608 mm
cena podľa vybraného motívu −
informácie u predajcov

PROGRES
Nerez
výška: 1 000 mm
šírka: 500 mm
**nerez: 532.00 €

*Ceny platia pre základný rozmer a bielu farbu RAL 9016 (** PROGRES
− matný nerez). Ostatné ceny dostupné u predajcov.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

1

KLARIS
S
Biela 9016
výška: 300-2 500 mm
Dĺžka − podľa počtu článkov
cena podľa počtu článkov −
informácie u predajcov

SONET
Meď S03
dĺžka: 500-6 000 mm
*RAL 9016: 88.44 € 1

Možnosť dodať v
elektrickom variante

Možná povrchová
úprava chróm

Možnosť kombinovaného
vykurovania

Radiátor na zapojenie do centrálnej
vykurovacej sústavy

sprchové kúty

NOVA
Slonová kosť S08
výška: 1 800 mm
šírka: 298, 450, 602 mm
*RAL 9016: 235.00 € 1

umývadlá, WC

HECTOR
Pieskovec S13
výška: 1 182, 1 758 mm
šírka: 600 mm
*RAL 9016: 208.00 € 1

319

nábytok, osvetlenie

SOLIS
Ľad S12
výška: 1 206, 1 806 mm
šírka: 288, 477, 603 mm
*RAL 9016: 204.00 € 1

vane

radiátory

Zákazníci
odporúčajú

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Štýlové rúrkové radiátory sú určené na vykurovanie kúpeľní a chodieb, kde pôsobia ako estetický a funkčný doplnok. Radiátory PMH
sa vyrábajú v mnohých typoch, ktoré sa od seba líšia dizajnom, povrchovou úpravou (chróm, metalická strieborná, nerez, čierna,
štrukt. bordó,…) a tvarom proﬁlov.

Avento, kombinovaný radiátor
50 x79 cm, (biela)*
AV1500790W, 235.00 € 5

Rosendal, kombinovaný radiátor
26,6 x 95 cm, (biela)*
RO1266950W, 335.00 € 5

Savoy, kombinovaný radiátor
48 x 79 cm, (metalická strieborná)
CS1480790MS, 168.00 € 5

Darius, kombinovaný radiátor
32,6 x 150 cm, (biela) *
DAH53261500, 356.00 € 5

Pluto,,kombinovaný radiátor
10,5 x 150 cm, (biela) *
PL1051500W, 356.00 € 5

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

Štýlové radiátory ▸ P.M.H.

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Venus, elektrický sušiak na bielizeň
67,5 x 75 cm, (nerez)
VE2675750NRZ, 347.00 € 5

Fenix, sušiak na bielizeň, elektrický
59,5 x 54 cm, (nerez,)
FE3594540NRZ, 283.00 € 5
Kronos, kombinovaný radiátor
60 x 80 cm, (biela) *
KR1W600800, 425.00 € 5

Retro,, kombinovaný radiátor
60 x 120 cm, (biela)
RT6001200WE, 392.00 € 5

nábytok, osvetlenie

vykurovacia tyč 150 W
(chróm) * GT150,

Theia, kombinovaný radiátor
50 x 154 cm, (biela)
TH500940W, 346.00 € 5

112.00 € 5

vykurovacia tyč
800 W
(biela) * HT2800B,

*s termostatom

154.00 € 5

ventil
(chróm) UNICR,
84.00 € 4

*s termostatom

Radiátory s uvedenou cenou majú bielu farbu RAL 9003. Ostatné ceny dostupné u predajcov.

320

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Pripájacie ventily pre radiátory

COMBI
možno kombinovať
s vykurovacou tyčou
chróm, nerez, biela
cena od 148.00 €

cena od 162.00 €

Slúžia na pripojenie radiátora k vykurovacej sústave.
Termostatická hlavica podľa nastaveného stupňa
udržuje nastavenú teplotu v miestnosti.

sada rohová
sada číslo: 7-12
chróm, nerez, biela

sada rohová
sada číslo: 13-18
chróm, nerez, biela

cena od 78.00 €

cena od 78.00 €

cena od 86.00 €
sedadlá, sifóny

sada uhlová triaxálna
sada číslo: 1-6
chróm, nerez, biela

držiak nie je
súčasťou dodávky

PROSTOR
(m3)

KRYTIE
(IP)

CENA

GRSET300x

50 × 70 x 1,2

300 W

7,5

IP 44

310.00 € 3

GRSET500x

60 × 90 x 1,2

500 W

12,5

IP 44

397.00 € 3

GRSET700x

60 × 110 x 1,2

700 W

17,5

IP 44

419.00 € 3

GRSET900x

80 × 120 x 1,2

900 W

22,5

IP 44

572.00 € 3

GRSET500ZR

60 × 90 x 1,2

500 W

12,5

zrkadlo

416.00 € 3

GRSET900ZR

80 × 120 x 1,2

900 W

22,5

zrkadlo

587.00 € 3

x = farba (čierna- C, biela - W, červená - R, zelená - Z)

ROZMER

PRE:

cena od 94.00 €

Vykurovacie tyče

*s termostatom

Vykurovacou tyčou možno doplniť radiátor na kombinované
vykurovanie. Vždy treba dodržiavať odporúčaný výkon
vykurovacej tyče podľa výrobcu radiátora.

termostat SKV,
SKVTERMOSTAT,
25.69 € 4

*dvojité držadlo

KÓD

cena od 94.00 €

vane

PRÍKON
(W)

sada priama stredové pripojenie
sada číslo: 25-30
chróm, nerez, biela

vykurovacia tyč SKV,
biela,, 300, 400, 500, 600W
SKV300, 38.93 € 6

vykurovacia tyč, biela/CR
200, 300, 400, 500W
EL05S200, 51.60 € 5

vykurovacia tyč, biela/CR*
R*
200, 300, 400, 500W
ER300BL, 119.00 € 5

vykurovacia tyč, biela/
CR*
200, 300, 400, 500 W
EL05R300, 75.12 € 5

vykurovacia tyč, chróm*
200, 300, 400, 600, 800W
HT2300, 154.00 € 5

vykurovacia tyč, chróm*
150, 300, 600 W
GT300, 112.00 € 5

CENA

MADLOGR500

50

GRSET300

35.11 € 3

MADLOGR600

60

GRSET500, 700

38.22 € 3

MADLOGR800

80

GRSET900

41.33 € 3

MADLOGR500D*

50

GRSET300

79.38 € 3

MADLOGR600D*

60

GRSET500, 700

84.80 € 3

MADLOGR800D*

80

GRSET900

101.00 € 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

ROZMER

sada rohová stredové pripojenie
sada číslo: 19-24
chróm, nerez, biela
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nábytok, osvetlenie

KÓD

doplnky

batérie, sprchy

Termostatické sady

radiátory

vykurovací panel
so zrkadlovým
efektom

cena od 145.00 €

LINE
nemožno kombinovať s vykurovacou
tyčou
chróm

sprchové kúty

Sklenené vykurovacie panely ▸ Fenix
Sklenené vykurovacie panely využívajú princíp tzv. sálavého
infravykurovania, ktoré na prenos tepelnej energie využíva
infračervené žiarenie. Hlavnou výhodou sálavého vykurovania je
kvalitnejšia mikroklíma vo vykurovanej miestnosti – minimálna
prašnosť a stabilná vlhkosť. Úspornejšia prevádzka – vďaka sálaniu
sa tepelná pohoda docieli už pri nižšej teplote. Súčasťou balenia je
aj priestorový termostat. Na montáž treba iba zásuvku na 230 V.

CUBE-BE
nemožno kombinovať s
vykurovacou tyčou
chróm , nerez

stavebná chémia

dlažba

Slúžia na pripojenie radiátora k vykurovacej sústave.
- na vykurovanie bez elektrickej tyče
- ventil COMBI možno kombinovať s vykurovacou tyčou

kúpeľne, mozaiky

Rúrkové radiátory sú vhodné na vykurovanie kúpeľní a chodieb, kde pôsobia ako estetický a funkčný
doplnok. Radiátory sú vyrobené z uhlíkovej ocele s priemerom rúrok 20 mm. Na povrch sa nanesie
termoreaktívna prášková farba, najnovšie aj fosfát a KTL farba (používa sa aj v automobilovom priemysle),
ktorá sa svojimi vlastnosťami najlepšie prispôsobuje teplotným rozdielom vzniknutým pri zahriatí. Všetky
typy sú pripravené na pripojenie k ústrednému vykurovaniu a možno ich doplniť sadou pre kombinované
vykurovanie (s termostatom alebo bez termostatu), ktorá zaistí zahriatie radiátora aj mimo vykurovacej
sezóny pripojením do elektrickej zásuvky.

stredové pripojenie možno
objednať za príplatok
nemožno použiť pre typ: KM

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Rúrkové radiátory ▸ Thermal Trend

doplnky

radiátor KM, kombinovaný*
biela, 60 x 123,3 cm,
KM6001233, 87.97 € 3

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

ROZMER

VÝKON
70/90° C
(W)

radiátor KD, kombinovaný
biela, 45 x 132 cm,
KD4501320, 43.71 € 3

*nie je možné stredové
pripojenie

PRÍKON
(W)

PROSTOR
(m3)

KM / CENA

ROZMER

VÝKON
70/90° C
(W) KDO*

PRÍKON
(W)

PROSTOR
(m3)

KD / CENA

KDO / CENA

45 × 79

443 W

300 W

8

67.22 € 3

45 × 96 (94*)

526 W

560 W

300 W

7,5

32.69 € 3

42.94 € 3

602 W

400 W

8,5

71.18 € 3

60 × 96 (94*)

679 W

752 W

300 W

8

38.31 € 3

44.22 € 3

75 × 79

765 W

500 W

11

75.11 € 3

3

69.16 € 3
46.28 € 3

80.92 €

3

75 × 96 (94*)

828 W

943 W

400 W

12,5

51.17 €

90 × 79

930 W

500 W

11,5

45 × 132 (129*)

713 W

752 W

400 W

11

43.71 € 3

45 × 124

672 W

500 W

13

83.27 € 3

60 × 132 (129*)

922 W

1003 W

400 W

15

44.22 € 3

47.31 € 3

60 × 124

912 W

600 W

16,5

87.97 € 3

75 × 132 (129*)

1125 W

1253 W

500 W

17,5

61.45 € 3

66.59 € 3

75 × 124

1154 W

700 W

18,5

92.75 € 3

45 × 168 (164*)

926 W

956 W

400 W

13,7

53.74 € 3

57.59 € 3

90 × 124

1397 W

800 W

19

99.00 € 3

60 × 168 (164*)

1200 W

1277 W

600 W

17,5

58.62 € 3

63.25 € 3

75 × 168 (164*)

1468 W

1599 W

600 W

20

76.88 € 3

82.02 € 3

600 W

16

3

92.30 € 3

45 × 182

981 W

700 W

17

102.00 € 3

60 × 182

1334 W

800 W

20

109.00 € 3

45 × 185

3

75 × 182

1691 W

900 W

24

116.29 €

90 × 182

2052 W

1000 W

25

125.00 € 3

Elektrické radiátory
KÓD

PRÍKON
(W)

sprchové kúty
umývadlá, WC

1090 W

76.88 €

60 × 185

1370 W

1452 W

700 W

20

76.88 € 3

92.30 € 3

75 × 185

1669 W

1812 W

800 W

24

84.59 € 3

92.30 € 3

sada pre kombinované vykurovanie (s T kusom)
CENA
KÓD

KE450960

300 W

64.02 € 3

KE4501320

400 W

86.70 € 3

KE600960

300 W

80.94 € 3

KE6001320

500 W

92.10 € 3

KE7501680

700 W

123.57 € 3

KDO

radiátor KE, elektrický
biela, 45 x 96 cm, 300W
KE450960, 64.02 € 3

1062 W

Vykurovacie tyče
K

nábytok, osvetlenie

VÝKON
70/90° C
(W) KD

60 × 79

*elektrické radiátory s vykurovacou
tyčou SKV, bez termostatu
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radiátor KDO, kombinovaný
biela, 60 x 129 cm,
KDO6001290, 47.31 € 3

KDOE450960

300 W

81.25 € 3

KDOE4501320

400 W

91.94 € 3

KDOE600960

300 W

84.95 € 3

KDOE6001320

500 W

97.60 € 3

KDOE7501680

700 W

129.84 € 3

VÝKON (W)

CENA

SKV300

300 W

38.93 € 6

SKV400

400 W

38.93 € 6

SKV500

500 W

40.26 € 6

SKV600

600 W

40.26 € 6

SKV700

700 W

41.51 € 6

SKV800

800 W

41.51 € 6

SKV900

900 W

42.61 € 6

SKV1000

1000 W

42.61 € 6

SKV1200

1200 W

43.82 € 6

termostat

25.69
9€ 4

SKVTERMOSTAT

Termostat k
Vyhrievaným
týčim SKV

vykurovacia tyč SKV

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive
Teplá dlažba Fine Floor zvýši
pohodlie v kúpeľni. Je príjemné
stáť na teplej dlažbe. Teplá
dlažba Fine Floor nie je určená
iba do kúpeľne, možno ju inštalovať aj do chodby,
kuchyne atď. Teplá dlažba je určená pod dlažbu.

jednoduchá montáž
minimálna spotreba energie
vhodné pre každú dlažbu
prispôsobí sa rozmerom kúpeľne
pre plochy od 1 m2 do 25 m2

stavebná chémia
doplnky

▸
▸
▸
▸
▸

batérie, sprchy

Podlahová izolácia je vyrobená z extrudovaného
polyesteru s hrúbkou 0,6 cm. Pokladá sa priamo
na podkladový materiál. Znamená výraznú úsporu
elektrickej energie a času pri zahrievaní podlahy. S
podlahovou izoláciou je podlaha zahriata na 28 °C za 10
až 15 minút. Teplo neuniká do podkladových vrstiev.

dlažba

ZÁRUKA KVALITY

Fine Floor ▸ Fineza
Zloženie vrstiev
Nová podlaha

Vykurovací kábel

radiátory

1 - Keramická dlažba
2 - Flexibilné lepidlo
3 - Vykurovacia rohož alebo kábel
4 - Podlahová sonda v husom krku
5 - Doplnková podlahová tepelná izolácia
(objednávací kód: IZOLACE)
6 - Flexibilné lepidlo
7 – Pôvodná podlaha (stará dlažba, betón)

sedadlá, sifóny

Rekonštrukcia - na pôvodnú dlažbu
1 - Keramická dlažba
2 - Flexibilné lepidlo
3 - Vykurovacia rohož alebo kábel
4 - Podlahová sonda v husom krku
5 - Nosná betónová plávajúca doska
6 - Oceľová výstuž − Kari sieť
7 - Tepelná izolácia (polyester)
8 - Podklad (betónová doska)

Vykurovacia rohož

FFA

1-1,6

160 W

17

49.99 € 5

FFB

1,8-2,8

280 W

27

63.59 €

5

FFC

2,8-4,5

450 W

45

83.59 € 5

FFD

4-6,4

640 W

64

FFE

6-9,6

960 W

FFF

10-16

FFG

15,6-25

VYHRIEVANÁ
PLOCHA (m2)

VÝKON (W)

FFROA

1

160 W

51.00 € 5

FFROB

1,5

240 W

69.49 € 5

FFROC

2

320 W

76.79 € 5

114.00 € 5

FFROD

2,5

400 W

94.99 € 5

80

139.00 € 5

FFROE

3

480 W

117.00 € 5

1600 W

156

214.00 € 5

FFROF

3,5

560 W

121.00 € 5

2500 W

215,9

279.00 € 5

FFROG

4

640 W

136.00 € 5

KÓD

CENA

umývadlá, WC

podlahová izolácia,
60x120 cm
IZOLACE, 72.98 €

CENA

sprchové kúty

VÝKON (W)

3

4,5m2/balenie
manuálny termostat,
TMAN, 59.42 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

digitálny termostat,
TDIG, 76.53 € 5

dotykový termostat,
TDOT, 81.20 € 5
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nábytok, osvetlenie

DĹŽKA VYKUROVACIEHO KÁBLA (m)

VYHRIEVANÁ
PLOCHA (m2)

KÓD

vane

novinka

kúpeľne, mozaiky

Cordivari Design je značka, ktorá symbolizuje umeleckú dráhu, výskum a vývoj skupiny Cordivari. Táto koncepcia skúma oblasť
emócií a efektivitu vykurovania. Radiátory Cordivari sa stali protagonistami súčasného bývania. Výskum technologických riešení,
zvýšená účinnosť vykurovania a s tým spojená kreativita významných svetových návrhárov pracuje na dizajne Cordivari. Vytvorili tak
dokonalú funkčnosť a štýl, ktorý je schopný dať teplo a eleganciu každému obytnému priestoru.

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Štýlové radiátory

radiátor 120 x 52cm
biela, 3540806100204, 1 125.60 €

Giuly

radiátor 84,5 x 50 cm
3551726100001, 420.00 €

Hand

radiátor 42 x 53 cm
nerez,, 3551570400001, 318.00 €

Kelly

6

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

6

radiátor 120 x51,4 cm
biela, 3540806100011, 902.00 €

6

Laura

6

vane

Ostatné ceny dostupné u predajcov.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

záruka 10 rokov
materiál: nerez

Kúpeľňový radiátor ▸ Cordivari
Nerezový radiátor SANDY s lesklou povrchovou úpravou je vhodný
do kúpeľní a spŕch, aj do klasických i moderných interiérov. Hrejivý
a elegantný dizajn od talianskeho výrobcu radiátora SANDY
vďaka precíznemu ušľachtilému materiálu, z ktorého je vyrobený,
poskytuje záruku tepla a dlhej životnosti.

324

nerez

radiátor Sandy, kombinovaný
nerez, 50 x 115,5 cm,
130255, 519.00 € 6
možno kombinovať s vykurovacou
tyčou(HT, GT, SKV 300 W)

maloobchodné ceny s DPH

sušiak na bielizeň,
biela, DROT4, 10.79 €

4

dvojmadlo,
biela, MADLOOBLRAD259B, 39.59 €
chróm, MADLOOBLRAD259CR, 39.59 €

4

Bojlery ▸ Dražice

v
roko
z

4

a5
á ruk

4

nastaviteľná rozteč podľa
rozmeru radiátora

dvojmadlo,
biela, MADLORAD259B, 39.59 €
chróm, MADLORAD259CR, 39.59 €

4

4

Bojlery ▸ Ariston

v
roko

ka
z á ru

Ohrievač vody Velis je charakteristický svojím
dizajnom, ale aj možnosťou zvislej alebo vodorovnej
inštalácie. Vďaka riešeniu vnútorných komponentov
a displeja ohrievač možno inštalovať všade tam, kde
chcete. Hĺbka ohrievača je iba 27 cm.

ov
5 r ok

bojler, kombinovaný,
80l, SIKORDC80, 286.80 €
125l, SIKORDC125, 320.10 €
160l, SIKORDC160, 352.17 €l

3

bojler elektrický,
80l, SIKORDHE80, 255.00 €
100l, SIKORDHE100, 270.00 €
125l, SIKORDHE125, 279.86 €
160l, SIKORDHE160, 298.56 €

3

ohrievač elektrický,
nad umývadlo, 20l,
SIKORDTO20, 152.21 €
horné prevedenie bez batérie
− umiestnenie nad umývadlo,
drez atď.

ohrievač, elektrický,
5l, SIKORDTO5IN, 105.53 €
10l, SIKORDTO10IN, 111.75 €
15l, SIKORDTO15IN, 121.10 €
5L, BTO5IN, 65.00 € * 1

ohrievač, elektrický,
5l, SIKORDTO5UP, 105.53 €
10l, SIKORDTO10UP, 111.75 €
15l, SIKORDTO15UP, 121.10 €
5L, BTO5UP, 65.00 € * 1

3

novinka

ohrievač, elektrický *
nad umývadlo
SIKORDPTO0733, 76.27 €

bojler elektrický, Velis
vodorovný,
80l, SIKORAE80, 290.80 €
100l, SIKORAE100, 319.60 €

3

Vodovodné batérie k beztlakovým ohrievačom

drezová batéria, páková,
GL8900CR, 91.33 € 6

drezová batéria, nástenná,
kohútiková, GL9700CR, 41.24 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

6

drezová batéria, nástenná,
páková, GL8700CR, 69.38 €

6

1

bojler elektrický, Velis premium
vodorovný,
80l, SIKORAEP80, 350.00 €
100l, SIKORAEP100, 383.20 €

sprchové kúty

Spodné prevedenie bez batérie
- umiestnenie pod umývadlo,
drez atď.

vane

3

1

umývadlá, WC

bojler, elektrický,
50l, SIKORDCE50, 204.80 €
80l, SIKORDCE80, 227.20 €
100l, SIKORDCE100, 248.32 €
125l, SIKORDCE125, 264.40 €
160l, SIKORDCE160, 288.00 €
180l, SIKORDCE180, 326.55 €

radiátory

Úspora elektrickej energie až 10 %!

*K beztlakovému ohrievaču treba
dokúpiť beztlakovú batériu.

drezová batéria, stojanková nízkotlaková, drezová batéria, stojanková nízkotlaková,
kohútiková, GL9900CR, 54.84 € 6
páková, GL8901CR, 89.56 € 6
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z

a5
á ruk

držadlo, 59 cm,
biela, MADLORAD59B, 35.59 €
chróm, MADLORAD59CR, 39.59 €

nastaviteľná rozteč podľa
rozmeru radiátora

nastaviteľná rozteč podľa
rozmeru radiátora

držadlo, 59 cm,
biela, MADLOOBLRAD59B, 35.59 €
chróm, MADLOOBLRAD59CR, 39.59 €

4

trojháčik,
biela, TROJHACEKRADB, 23.59 €
chróm, TROJHACEKRADCR, 27.59 €

stavebná chémia

dvojháčik,
biela, DVOJHACEKRADB, 15.99 €
chróm, DVOJHACEKRADCR, 16.29 €

nastaviteľná rozteč podľa
rozmeru radiátora

batérie, sprchy

háčik,
biela, HACEKRADB, 11.99 €
chróm, HACEKRADCR, 15.19 €

výhodná ponuka

doplnky

výhodná ponuka

3

sedadlá, sifóny

držiak uterákov, 60 x 21,4 cm,
biela, DROT1, 21.19 €
chróm, DROT2, 35.99 € 3

kúpeľne, mozaiky

Radiátory možno doplniť aj kúpeľňovými doplnkami, ako sú držiaky a háčiky. Všetky doplnky možno objednať v chróme
alebo v bielej farbe. Tieto doplnky možno kombinovať s radiátormi Anima Marcus, Thermal Trend a ELVL.

dlažba

Doplnky k radiátorom

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Vane

326

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Symetrické vane

Asymetrické vane

Cube Way Plus

331, 333

Idea Plus

331, 333

Starlette Plus

333

Nora Plus

333

Mahé

334

Mya

334
334

Garda

334

Bolsena

334

330

Samanta Plus

336

Idea Plus

331, 335

Syntia Plus

336

Beáta Plus

332, 335

Cornelia

336

Aneta Plus

332, 336

Royale

336

Luiza

335

sedadlá, sifóny

doplnky

Trento

Fortuna Plus

batérie, sprchy

Klasické vane

stavebná chémia

dlažba

▸ Obsah

Ostatné

Zara

337

Príslušenstvo

Ricordi

337

Masážne systémy

Diona

337

Kúpeľňa bez bariér

345

Zita

337

Vane Ravak

338

339
340, 341

Vane Jika

342

Vane Kaldewei

343

Vane Villeroy & Boch
Ravak Chrome, 10°

radiátory

Voľne stojace vane

344
346, 347

vane

Praktické rady pri výbere vane
Najprv si podľa dispozícií kúpeľne treba vybrať vhodný tvar vane (klasická, symetrická, asymetrická,
voľne stojaca) a jej rozmery (brať do úvahy aj telesné proporcie celej rodiny).

sprchové kúty

Potom treba vybrať materiál, akrylát, smaltovanú oceľ alebo liaty mramor. Pri asymetrickej vani treba
určiť variant prevedenia (pravý/ľavý variant).
Zistiť si, či je dostatočný prísun teplej vody na napustenie vane.

Praktické rady pri montáži vane
umývadlá, WC

Ak je vaňa určená do korpusu, mala by sa namontovať tak, aby ju z korpusu bolo možné vybrať bez
deštrukčných prác. Teda tak, že sa odreže silikón a vaňa sa vyberie.
Vaňa sa nesmie montovať tak, že dlaždičky sa dajú cez jej hranu – zamuruje sa. Dlaždice ukončiť aspoň
5 cm pod lemom vane a medzi hranu vane a dlaždice použiť vaňové lišty.

Do korpusu vane vždy vložiť vaňové dvierka alebo dlaždicu na magnet a tú zasilikónovať. Ideálne
oproti sifónu.
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

Vaňu postaviť na nožičky a nepokladať ju na iný stavebný materiál.

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Vane ▸ vlastnosti a rozdelenie

Tomáš Vávra
Product Manager

„Vaňa zaberá v kúpeľni najviac
miesta, preto jej výberu treba
venovať dostatok času. V našej
ponuke
nájdete
nespočetné
množstvo
tvarov
−
vane
obdĺžnikové,
rohové,
oválne
aj úplne atypické. Aj výber
materiálov, z ktorých sú vane
vyrobené,
je
široký.
Podľa
materiálu
dodávame
vane
z akrylátu, smaltované, ale
napríklad aj z liatych materiálov
vyznačujúcich sa jedinečným
tvarom, pretože materiál nekladie
žiadne obmedzenie na dizajn. V
konﬁgurátore nábytku na mieru
dokážeme urobiť aj panel k vani na
mieru s odkladacím priestorom.“

▸ asymetrické
Asymetrické vane majú iné dĺžky strany a sú ideálne do
menších a stredne veľkých kúpeľní − svojím tvarom šetria
miesto a napriek tomu sú dostatočne priestorné. Spolu s
vaňovou zástenou predstavuje vaňa de facto sprchový kút
s dostatočným bočným priestorom na sprchovanie. Všetky
asymetrické vane existujú v ľavom i pravom variante.

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

ľavý variant

▸ Používané materiály pri výrobe vaní
Akrylátové vane − pri výrobe vaní sa používajú dva druhy
akrylátov: extrudovaný akrylát a liaty akrylát PMMA. Liaty
akrylát PMMA je výrazne kvalitnejší, lebo sa nekriví, zachováva
si svoj tvar a nepraská (pozri nasledujúcu stranu).
Vane z liateho mramoru – vyrábajú sa vliatím liateho mramoru
do pripravených foriem a výsledkom je vaňa, ktorá má krásne
hladký povrch, materiál udržuje teplotu okolia a svojím
moderným dizajnom sa hodí do otvorených priestorov.

pravý variant

▸ symetrické
Symetrické vane majú rovnaké dĺžky strán, poskytujú
tak dostatok priestoru pre dve osoby. Pohodlie na oboch
stranách zaistí odtok umiestnený v strede vane. Vďaka svojej
veľkosti sú vhodné a u zákazníkov obľúbené aj pre inštaláciu
hydromasážneho systému. Doplnením o držadlá, podhlavníky
bude kúpeľ ešte príjemnejší.

Oceľové vane zo smaltovanej ocele − po vytvarovaní na
špeciálnych lisoch sa na materiál nanášajú 3 vrstvy smaltu.
Každá vrstva smaltu sa potom vypaľuje v peci. Sú to rozmerovo
presné výrobky, ktoré umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž.

Voľne stojace vane sú pre milovníkov relaxu, ktorí svoj
čas v kúpeľni považujú za časť dňa, keď môžu telu i duši
dodať prílev energie. Voľne stojaca vaňa sa perfektne hodí
do veľkých kúpeľní, kde vyplní prípadný prázdny priestor.
V poslednom čase sú veľmi populárne – táto vaňa sa môže
stať skvelým módnym doplnkom v kúpeľni. Z ponuky voľne
stojacich vaní si môžete vybrať z moderných aj retro modelov.

▸ klasické
Obdĺžnikové vane sa kupujú najčastejšie. Svojím
jednoduchým a elegantným obdĺžnikovým tvarom výborne
zapadnú do väčšiny kúpeľní. Existuje však zopár otázok, na
ktoré treba pri ich výbere odpovedať. Jej šírku väčšina ľudí
pozná už dopredu, málokto však rozmýšľa o hĺbke, ktorá je
taktiež dôležitá.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

▸ voľne stojace

328

maloobchodné ceny s DPH

▸ Výborné antibakteriálne a izolačné vlastnosti
▸ Povrch je lesklý, neporézny a veľmi odolný proti
poškriabaniu
▸ Farebná stálosť po celú dobu životnosti
▸ Nepodlieha vplyvu UV žiarenia (slnko, žiarivky, LED
žiarovky)
▸ Jednoduchá údržba so saponátom a čistou vodou
▸ Zvýšená chemická odolnosť voči bežným chemikáliám
v domácnosti a kozmetickým prípravkom
▸ V prípade poškodenia povrchu možno miesto ľahko
zbrúsiť a vyleštiť do pôvodnej podoby
▸ Dlhá životnosť
▸ Malá hmotnosť vane

batérie, sprchy

Vane z 5 mm liateho akrylátu, skrátene PMMA, vynikajú
niektorými výnimočnými vlastnosťami, a to najmä vďaka
výrobnému postupu, pri ktorom sa PMMA naleje do
pripravených foriem a tak si zachová fyzikálne vlastnosti
vo všetkých smeroch. To je hlavný rozdiel oproti
extrudovanému akrylátu 3,2 mm, ktorý sa vyrába ťahaním,
a tak sa jeho vlastnosti zachovajú iba v jednom smere.
Vane z PMMA sa veľmi ľahko udržiavajú a dlhodobo si
zachovávajú svoj tvar. Po kúpeli stačí steny vane pretrieť
saponátovým prípravkom a opláchnuť čistou vodou.
Vynikajú exkluzívnym žiarivým vzhľadom pripomínajúcim
luxusný porcelán, na rozdiel od porcelánu je však akrylát
pri dotyku príjemne teplý. A nikdy nestratí svoj žiarivý
lesk. PMMA akrylát je vynikajúci izolant a teplota kúpeľa
bude dlho práve taká, akú máte radi.

kúpeľne, mozaiky

Hlavné prednosti 5 mm liateho akrylátu − PMMA:

dlažba

5

mm

stavebná chémia

PMMA

▸ 5mm liaty akrylát PMMA

PMMA

5

Značka LAGUNA ponúka široký sortiment vaní z 5 mm liateho
akrylátu, vaňových doplnkov a zásteny. V ponuke nájdete aj vane
s hydromasážou alebo chromoterapiou.
Celý sortiment LAGUNA sa vyznačuje vysokou úžitkovou hodnotou.
Dizajnéri kládli dôraz najmä na pohodlie a praktickosť pri rešpektovaní
najmodernejších štýlových trendov. Výrobky LAGUNA preto patria
k najlepšiemu, čo súčasný trh akrylátových vaní ponúka. Slovo lagúna
sa spája s vodnou hladinou, morom, teplou vodou a odpočinkom.
A presne tak sa budete cítiť aj vo vani značky LAGUNA. Doprajte si
dovolenku pri mori častejšie ako raz za rok. Napusťte si vaňu plnú
príjemnej teplej vody, zapnite si hydromasáž, zavrite oči a odpočívajte.
Základným tvarom štylizovaného prvého písmena názvu je vaňa
v architektonickom nákrese. Zároveň je zrejmé podobenstvo s malým
prvým písmenom názvu „L“, teda „l“.
viac informácií na: www.koupelny-laguna.cz

1,8 mm

oceľ
PMMA

5

Vane z liateho akrylátu PMMA, 5 mm

2,8 mm

Vane z akrylátu 3,2 mm

3,5 mm

mm

3,2

oceľ

mm

jednoduché čistenie
L/P

oceľ

Ľavý variant / Pravý variant

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

260
250
240 l

Špeciálna
polymérová vrstva
ABS − nosná,
pružná vrstva
Vrstva easy
glide − zlepšuje
rovnomernejšie
vytvarovanie
materiálu
Nanesené až po
vylisovaní výrobku
Rubová vrstva zo zmesi
polyesterovej živice a
sekaného skleneného
vlákna.

Smaltovaná oceľ 1,8 mm

Antibakteriálna úprava

Smaltovaná oceľ 2,8 mm

Nožičky k vaniam Laguna

Smaltovaná oceľ 3,5 mm

Čelný panel k vaniam

Objem vane (litre)
S montážnym balíčkom

329

nábytok, osvetlenie

▸ Piktogramy - vysvetlenie

Akrylátová
pohľadová vrstva

sprchové kúty

3,2

mm

umývadlá, WC

Vane ▸ Laguna

sedadlá, sifóny

Rubová vrstva zo
zmesi polyesterovej
živice a sekaného
skleneného vlákna.

radiátory

Nanesené až
po vylisovaní
výrobku

vane

Akrylátová
pohľadová vrstva

doplnky

mm

kúpeľne, mozaiky
stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

batérie, sprchy

Dokonalá multifunkčná vaňa - vaňa + „sprchový kút“
alebo hydromasážna a airmasážna vaňa. Fortuna splní
aj najnáročnejšie predstavy. V kombinácii so sprchovou
zástenou sa ľahko zmení na sprchový kút. Má protišmykové
dno, podstavec na mydlo, možno dokúpiť pohodlný
podhlavník a praktické držadlo. Všetky jej prednosti vyniknú
najmä v bytových jadrách.
Čelný panel umožňuje jednoduchý prístup z celého obvodu
vane. Podseknutý spodný okraj panelu ocenia, najmä pre
pohodlný prístup k hrane vane, najmä rodičia s malými
deťmi.

doplnky

Fortuna Plus ▸ Laguna

pohodlné sedadlo
L/P

protišmykové dno

praktický podstavec na
mydlo

 



sedadlá, sifóny

$



radiátory



priestor na
sprchovanie

$


 

150 x 100 x 46 cm

FO1500LPLUS (P)

239.00 €

5

160 x 100 x 46 cm

FO1600LPLUS (P)

279.00 €

5

170 x 100 x 46 cm

FO1700LPLUS (P)

319.00 €

5

čelný panel

L/P

150 cm FOP1500L(P)

87.59 €

5

160 cm FOP1600L(P)

87.59 €

5

170 cm FOP1700L(P)

87.59 €

5

vaňová zástena,
75 x 143,5 cm,
VZUNIKCRT, 159.00 €

/

5

$$






5

mm



PMMA

 

220
210
170 l



L/P

 

sprchové kúty

vane

rohová vaňa Fortuna Plus





 


nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Výhody vane Fortuna Plus

Protišmykové dno
Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339
ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5

330

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Pohodlná vaňa
Sprchový kút ( s použitím vaňovej zásteny)
Protišmykové dno
Praktický držiak mydla
Možnosť doplnenia o podhlavník a držiak
Dostatočne široká pre pohodlnú relaxáciu
Na boku vane je pohodlné sedadlo

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

SIKO exclusive

Cube Way batérie nájdete na str: 253, nábytok Cube
Way nájdete na str: 434.

stavebná chémia

Predstavujeme historicky prvý vaňový koncept Laguna
– koncept Cube. Spolu s nábytkom a batériami Cube
Way vytvoríte z kúpeľne štýlovo zladený celok, ktorý
príjemne prekvapí šírkou a variabilitou.

Idea Plus ▸ Laguna
Vane Idea sú pre svoju praktickosť, dizajn a komfort jedinečné
a dokonale zodpovedajú názvu Idea − nápad, myšlienka. Praktickosť
vaní zaručuje ich šírka − klasické vane majú šírku 75 cm oproti
bežným 70 cm, asymetrické vane 100 cm a zaručujú tak dostatočný
priestor, a to aj vďaka kolmým stenám v oblasti nôh predlžujúcich
dĺžku dna. Komfort je zaistený ergonomicky riešenou časťou pre
chrbát, čo zaručí pohodlné kúpanie. Dizajn – moderné ostré hrany.

batérie, sprchy

Cube Way Plus ▸ Laguna



doplnky











 

220
200
180 l

PMMA

5

mm



obdĺžniková vaňa Idea Plus

150 x 70 x 41 cm

CUB1500PLUS

179.00 €

5

150 x 75 x 45,5 cm

ID1500PLUS

199.00 €

5

160 x 70 x 43 cm

CUB1600PLUS

189.00 €

5

160 x 75 x 45,5 cm

ID1600PLUS

209.00 €

5

170 x 70 x 44 cm

CUB1700PLUS

199.00 €

5

170 x 75 x 45,5 cm

ID1700PLUS

219.00 €

5

čelný panel


 

sedadlá, sifóny

5

mm



PMMA



260
250
240 l



obdĺžniková vaňa Cube Way Plus

79.59 €

3

160 cm MHP1600NEW

79.59 €

3

170 cm MHP1700NEW

79.59 €

3

150 cm IDP1500

99.59 €

5

160 cm IDP1600

99.59 €

5

170 cm IDP1700

99.59 €

5

75 cm

51.59 €

5

IDPBOKUNI

radiátory

čelný panel / bočný panel

150 cm MHP1500NEW





 

rohová vaňa Idea Plus
160 x 100 x 45,5 cm

5

195
l

160 cm IDP1600L(P)





 

5

L/P

99.59 €

5

Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339
ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

vane



mm

ID1600LPLUS (P) 239.00 €

čelný panel



PMMA

L/P

umývadlá, WC



 







 
 
 

331

nábytok, osvetlenie



 



sprchové kúty



L/P

kúpeľne, mozaiky

Beáta Plus ▸ Laguna
Vaňa Beáta – priestorovo inteligentne riešená vaňa s nadštandardným
priestorom na sprchovanie. Premyslene priestorovo riešená vaňa
poskytuje komfort pre pohodlné kúpanie i sprchovanie. V spojení
s vaňovou zástenou získate plnohodnotný štvorcový sprchový kút.
Vďaka týmto prednostiam dokážete na ploche 4,3 m2 umiestniť vaňu,
sprchový kút, WC, umývadlo s nábytkom aj práčku.

Vaňa Aneta − ideálna vaňa do najmenších panelákových kúpeľní.
Tvar vane významne šetrí vodu. Asymetrický tvar vane Aneta
umožňuje aj na priestore 3,15 m2 vytvoriť plnohodnotnú kúpeľňu
s WC.

5

205
l

BE1600LPLUS (P)

mm

269.00 €

5

160 x 70 x 43 cm

l

AN1600LPLUS (P)

mm

239.00 €

5



















5

79.59 €



160 cm BEP1600L(P)

5

140





radiátory

L/P

L/P

5



čelný panel

PMMA

rohová vaňa Aneta Plus



160 x 80 x 40 cm

vaňová zástena,
75 x 143,5 cm,
VZUNIKCRT, 159.00 €

PMMA

L/P



rohová vaňa Beáta Plus



sedadlá, sifóny

Aneta Plus ▸ Laguna

priestor na
sprchovanie

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive















nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane



Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339
ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Vane ▸ klasické
Obdĺžnikové vane sa kupujú najčastejšie. Svojím jednoduchým a elegantným obdĺžnikovým tvarom výborne zapadnú do väčšiny
kúpeľní. Existuje však zopár otázok, na ktoré treba pri ich výbere odpovedať. Jej šírku väčšina ľudí pozná už dopredu, málokto
však rozmýšľa o hĺbke, ktorá je taktiež dôležitá.

batérie, sprchy

stavebná chémia

Idea Plus ▸ Laguna

Cube Way Plus ▸ Laguna

dlažba

SIKO exclusive

260
250
240 l

PMMA

5

mm

220
200
180 l

obdĺžniková vaňa Idea Plus

PMMA

5

mm

5

150 x 70 x 41 cm

CUB1500PLUS

179.00 €

5

150 x 75 x 45,5 cm

ID1500PLUS

199.00 €

160 x 70 x 43 cm

CUB1600PLUS

189.00 €

5

160 x 75 x 45,5 cm

ID1600PLUS

209.00 €

5

199.00 €

5

219.00 €

5

CUB1700PLUS

čelný panel

170 x 75 x 45,5 cm

ID1700PLUS

čelný panel / bočný panel

150 cm MHP1500NEW

79.59 €

3

150 cm IDP1500

99.59 €

5

160 cm MHP1600NEW

79.59 €

3

160 cm IDP1600

99.59 €

5

170 cm MHP1700NEW

79.59 €

3

170 cm IDP1700

99.59 €

5

75 cm

51.59 €

5

Nora Plus ▸ Laguna

vane

radiátory

Starlette Plus ▸ Laguna

IDPBOKUNI

sedadlá, sifóny

170 x 70 x 44 cm

doplnky

obdĺžniková vaňa Cube Way Plus

PMMA

5

mm

210
190
180 l

obdĺžniková vaňa Nora Plus

PMMA

5

mm

150 x 70 x 42 cm

ST1500PLUS

179.00 €

5

160 x 75 x 45,5 cm

NO1600PLUS

259.00 €

5

160 x 70 x 42 cm

ST1600PLUS

189.00 €

5

170 x 75 x 45,5 cm

NO1700PLUS

279.00 €

5

170 x 75 x 42 cm

ST1700PLUS

199.00 €

5

180 x 80 x 45,5 cm

NO1800PLUS

299.00 €

5

150 cm MHP1500NEW

79.59 €

3

160 cm MHP1600NEW

79.59 €

3

160 cm MHP1600NEW

79.59 €

3

170 cm MHP1700NEW

79.59 €

3

170 cm MHP1700NEW

79.59 €

3

umývadlá, WC

čelný panel

Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339
ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

čelný panel

sprchové kúty

190
180
175 l

obdĺžniková vaňa Starlette Plus

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Obdĺžnikové vane sa kupujú najčastejšie. Svojím jednoduchým a elegantným obdĺžnikovým tvarom výborne zapadnú do väčšiny
kúpeľní. Existuje však zopár otázok, na ktoré treba pri ich výbere odpovedať. Jej šírku väčšina ľudí pozná už dopredu, málokto však
rozmýšľa o hĺbke, ktorá je taktiež dôležitá.

Mahé ▸ Laguna

záruka
30 rokov

oceľová
vaňa

190
170
150 l

obdĺžniková vaňa Mahé

doplnky

SIKO exclusive

Mya ▸ Kaldewei

batérie, sprchy

stavebná chémia

Vane ▸ klasické

3,5 mm

obdĺžniková vaňa Mya

3,2

mm

SIKO exclusive

oceľ

150 x 70 x 40 cm

MH1500NEW

119.00 €

3

150 x 75 x 44 cm

KW624

369.00 €

6

160 x 70 x 40 cm

MH1600NEW

129.00 €

3

160 x 70 x 44 cm

KW626

369.00 €

6

170 x 70 x 40 cm

MH1700NEW

134.00 €

3

170 x 75 x 44 cm

KW620

369.00 €

6

180 x 80 x 44 cm
KW622
nohy, KWNOHY5030, 44.20 €

439.00 €

6

NOHYLAGUNA, 23.99 €

5

novinka

3

150 cm MHP1500NEW

79.59 €

3

160 cm MHP1600NEW

79.59 €

3

170 cm MHP1700NEW

79.59 €

3

Garda ▸ Jika

Trento ▸ Jika

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

čelný panel

l

s držiakmi

oceľová
vaňa

oceľová
vaňa

novinka

oceľ

l

novinka

oceľ

SIKOVJAL160

229.00 €

6

170 x 80 cm

SIKOVJPR170

249.00 €

6

170 x 75 x 39,5 cm

SIKOVJAL170

229.00 €

6

180 x 80 cm

SIKOVJPR180

259.00 €

6

2

nohy, 9401.3.000.000.1, 13.34 €

3

Bolsena ▸ Laufen
obdĺžniková vaňa Laufen

umývadlá, WC

s protihlukovou
izoláciou

nábytok, osvetlenie

2,8 mm

210

vaňa Jika

160 x 75 x 39,5 cm

nohy, 9401.2.000.000.1, 17.78 €
sprchové kúty

2,8 mm

180
170

vaňa Jika

s držiakmi

194
155

3,5 mm
l

novinka

oceľ

170 x 75 cm

SIKOVLMP170

369.00 €

6

180 x 80 cm

SIKOVLMP180

439.00 €

6

oceľová
vaňa
Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339

334

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Vane ▸ asymetrické
Asymetrické vane majú iné dĺžky strany a sú ideálne do menších a stredne veľkých kúpeľní − svojím tvarom šetria miesto
a napriek tomu sú dostatočne priestorné. Spolu s vaňovou zástenou predstavuje vaňa de facto sprchový kút s dostatočným
bočným priestorom na sprchovanie. Všetky asymetrické vane existujú v ľavom i pravom variante.

Luiza ▸ Laguna

stavebná chémia

Fortuna Plus ▸ Laguna

batérie, sprchy

priestor na
sprchovanie

PMMA

5

mm

rohová vaňa Luiza

190
170
160 l

L/P

3,2

mm

150 x 100 x 46 cm

FO1500LPLUS (P)

239.00 €

5

140 x 95 x 53 cm

LU1400L (P)

179.00 €

3

160 x 100 x 46 cm

FO1600LPLUS (P)

279.00 €

5

150 x 95 x 56 cm

LU1500L (P)

179.00 €

3

170 x 100 x 46 cm

FO1700LPLUS (P)

319.00 €

5

160 x 95 x 56 cm

LU1600L (P)

219.00 €

3

čelný panel

L/P

87.59 €

5

140 cm LUP1400L(P)

87.59 €

5

160 cm FOP1600L(P)

87.59 €

5

150 cm LUP1500L(P)

87.59 €

5

170 cm FOP1700L(P)

87.59 €

5

160 cm LUP1600L(P)

87.59 €

5

Beáta Plus ▸ Laguna

vane

Idea Plus ▸ Laguna

radiátory

150 cm FOP1500L(P)

sedadlá, sifóny

L/P

doplnky

220
210
170 l

L/P

PMMA

rohová vaňa Idea Plus

L/P

5

195
l

160 x 100 x 45,5 cm

ID1600LPLUS (P)

239.00 €

mm

5

PMMA

rohová vaňa Beáta Plus
160 x 80 x 40 cm

sprchové kúty

priestor na
sprchovanie

L/P

5

205
l

BE1600LPLUS (P)

269.00 €

mm

5

čelný panel
160 cm IDP1600L(P)

99.59 €

umývadlá, WC

čelný panel
L/P

5

160 cm BEP1600L(P)

79.59 €

5

Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339
ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

rohová vaňa Fortuna Plus

čelný panel

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky

Vane ▸ asymetrické

dlažba

SIKO exclusive
Asymetrické vane majú iné dĺžky strany a sú ideálne do menších a stredne veľkých kúpeľní − svojím tvarom šetria miesto a napriek
tomu sú dostatočne priestorné. Spolu s vaňovou zástenou predstavuje vaňa de facto sprchový kút s dostatočným bočným priestorom
na sprchovanie. Všetky asymetrické vane existujú v ľavom i pravom variante.

batérie, sprchy

stavebná chémia

Aneta Plus ▸ Laguna

PMMA

rohová vaňa Aneta Plus

5

140

mm

l

AN1600LPLUS (P)

239.00 €

5

Vane ▸ symetrické
Symetrické vane majú rovnaké dĺžky strán, poskytujú tak dostatok priestoru pre dve osoby. Pohodlie na oboch stranách zaistí odtok
umiestnený v strede vane. Vďaka svojej veľkosti sú vhodné a u zákazníkov obľúbené aj pre inštaláciu hydromasážneho systému.
Doplnením o držadlá, podhlavníky bude kúpeľ ešte príjemnejší.

Samanta Plus / Syntia Plus ▸ Laguna

Cornelia / Royale ▸ Laguna

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

160 x 70 x 43 cm

L/P

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

V prípade inštalácie
s čelným panelom
neodporúčame
napúšťať cez prepad .

rohová vaňa Samanta Plus*/ Syntia Plus

PMMA

275
265

5

l

mm

280
250

rohová vaňa Cornelia*/ Royale

3,2

mm

l

140 x 140 x 44 cm

SM1400PLUS*

259.00 €

5

140 x 140 x 42,5 cm

CO1400NEW*

199.00 €

3

150 x 150 x 44 cm

SY1500PLUS

319.00 €

5

150 x 150 x 45 cm

RO1500NEW

239.00 €

3

čelný panel

čelný panel

140 cm

SMP1400*

87.59 €

5

140 cm COP0NEW*

79.59 €

3

150 cm

SYP1500

87.59 €

5

150 cm ROP0NEW

79.59 €

3

Odporúčané príslušenstvo (vaňové zásteny, podhlavníky) na str.: 339
ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5

336

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Voľne stojace vane ▸ z akrylátu

stavebná chémia

Voľne stojace vane sú pre milovníkov relaxu, ktorí svoj čas v kúpeľni považujú za časť dňa, keď môžu telu i duši dodať prílev
energie. Voľne stojaca vaňa sa perfektne hodí do veľkých kúpeľní, kde vyplní prípadný prázdny priestor. V poslednom čase
sú veľmi populárne – táto vaňa sa môže stať skvelým módnym doplnkom v kúpeľni. Z ponuky voľne stojacich vaní si môžete
vybrať z moderných aj retro modelov.

dlažba

SIKO exclusive

5

230
l

999.00 €

5

Optima,, vaňová batéria,
podlahová, páková,
vrátane
so sprchovacím setom,
nožičiek
OPBVANBAT001,
399.00 € 5

PMMA

voľne stojaca vaňa Ricordi
170 x 80 x cm

ZE1700

5

190
l

999.00 €

mm

5

vrátane
nožičiek

nohy, Optima,
(Podlahové napojenie
k vaňovej bat., 2 ks)
NOHYOPTIMA,
259.00 € 5

sedadlá, sifóny

169 x 80 x 61 cm ZA1700

mm

doplnky

PMMA

voľne stojaca vaňa Zara

batérie, sprchy

Paffoni, vaňová batéria,
nástenná, kohútiková, so
sprchovacím setom,
IR023, 184.00 € 5

voľne stojaca vaňa Diona
1 375.20 €

vrátane
nožičiek

Ravak, vaňová batéria,
podlahová, páková,
so sprchovacím setom,
FM080.00,
543.20 € 3

5

vane

169 x 80 x 57 cm FR1690

3

radiátory

novinka

voľne stojaca vaňa Zita
170 x 85 x 56 cm ZI1700

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

330
l

1 599.00 €

5

liaty mramor

Grohe, vaňová batéria, podlahová,
páková, so sprchovacím setom,
G32653002, 1 373.58 € 4

337

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Voľne stojace vane ▸ z liateho mramoru

kúpeľne, mozaiky
sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Vane

Vaňa DIONA s vaňovou
batériou v podlahe

Vane RAVAK sú vyrobené z najkvalitnejšieho liateho akrylátu, ktorý zaručí, že výrobok si dlho zachová požadovaný tvar, neskriví sa, ani
nepopraská. Spoločnosť RAVAK okrem toho vyvinula unikátnu technológiu vystuženia PU Plus, ktorá zaručí jedinečnú tuhosť a vynikajúce

radiátory

tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti. Jedine k vani RAVAK dostanete doživotnú záruku!

CLASSIC

DIONA

Kúpanie aj sprchovanie
uľahčuje ploché dno
a varianty vaňovej zásteny.

Voľne stojaca vaňa sa stane
výrazným prvkom každej
kúpeľne.

120/150/160/170 x 70 cm

nábytok, osvetlenie

169 x 80 cm

Formy 02

BeHappy

Klasický tvar vane oživený
zaoblenou vnútornou líniou.

Ušetrí miesto v kúpeľni a
pritom neobmedzí pohodlie
pri kúpeli.

cena od: 375,-

cena od: 247,150/160/170 x 75 cm

180 x 80 cm

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

cena od: 1 375,cena od: 207,-

ROSA II

LoveStory II

Veľká pohodlná vaňa a
priestorný sprchový kút v
jednom.

Ikonická vaňa tvaru srdca,
ideálna pre kúpeľ vo dvojici.
cena od: 583,-

cena od: 335,-

150/160/170 x 105 cm

338

196 x 139 cm

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Príslušenstvo k vaniam ▸ Laguna
SIKO exclusive

Profil-EU,
PVC lišta, vaňová, biela,
2x185 cm, LVL, 4.69 €

dlažba

novinka

5

5

pevná zástena Fortuna
87 x 135 cm
PSFORTUNA160P0, 99.59 €

5

doplnky

pevná zástena Fortuna
77 x 135 cm
PSFORTUNA150P0, 99.59 €

5

Jika, vaňová zástena, Mio,
sklo číre,, 150x91 cm,
univerzálny, jednodielna,
na asymetrické vane,
5624.2.002.668.1, 226.78 €

2

4
4

novinka

L/P

Jika, vaňová zástena Plan
115 x 140 cm, P
SIKOKJCU57426T, 329.00 €
Jika, vaňová zástena Plan
115 x 140 cm, L
SIKOKJCU56426T, 329.00 €

5

ceny vane Laguna
sú bez nožičiek
Nožičky pre vany LAGUNA univerzálny
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5

montážna sada,
MSLA2, 19.99 €

radiátory

transparentní sklo s úpravou
JIKA perla GLASS,

5

vane

držadlo, nástenné, 45 cm
MADOBL450CR, 43.59 €
držadlo, nástenné, 62 cm
MADOBL620CR, 55.59 €

5

5

výhodná ponuka

sada: 6x

5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

samolepiace
am l
pásky, 21,5 x 2,5 cm,
PRPASKY, 0.79 € 4

Montážna sada k vani sa používa na zatesnenie škár
medzi stenou a okrajom vane. Táto montážna sada
obsahuje silikón, 2ks plastových líšt s dĺžkou 2m,
koncovky líšt.

sedadlá, sifóny

nerez

podhlavník
(zelená, biela, strieborná, čierna)
VPOVAL6 (0,4,5), 51.59 € 5

čistiaci prostriedok, Laguna Cleaner, 1 kg
na vane Laguna HM
LAGUNAHMCLEANER, 12.99 € 5

3

vaňová zástena otočná
70 x 143,5 cm
VZUNIKCRT70, 159.00 €

držadlo,univerzálne
MADUNI335NRZ , 51.59 €

5

čistiaci prostriedok, Laguna Cleaner, 0,5 l
na vane Laguna
LAGUNACLEANER, 5.19 € 5

pevná zástena Victoria
90 x 135 cm
PSVICTORIA160NEWP, 99.59 €

sprchové kúty

5

podhlavník
(zelená, biela, strieborná, čierna)
VPSYA6 (0,4,5), 23.59 € 5

podhlavník zkosený
(zelená, biela, strieborná, čierna)
VPOVALZKOS6 (0,4,5), 51.59 €

3

držadlo,univerzálne
(zelená, biela, strieborná, čierna)
MADUNI6 (0,4,5), 17.99 € 5

podhlavník Fortuna
(zelená, biela, strieborná, čierna)
VPFO6 (0,4,5), 23.59 € 5

podhlavník Nora
(zelená, biela, čierna)
VPNO6 (0, 5), 23.59 €

pevná zástena Victoria
75 x 135 cm
PSVICTORIA150NEWP, 99.59 €

použitie na keramické, oceľové, akrylátové
vaničky/vane, dlažbu, k bazénom atď.
•
•
•
•
•

zabraňujú šmyknutiu a pádu
príjemné pre bosé nohy
jednoduchá inštalácia
možnosť zastrihnúť na mieru nožnicami
aj do exteriéru

339

nábytok, osvetlenie

podhlavník
(zelená, biela, strieborná, čierna)
VPSTANDARDNEW6 (0,4,5), 23.59 €

5

batérie, sprchy

Profil-EU,
PVC lišta, vaňová, biela
2x185 cm, LVN, 4.69 €

stavebná chémia

novinka

kúpeľne, mozaiky

Masážne systémy ▸ Laguna

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Airmasáž

Priama dezinfekcia - preplachovanie (vypustená vaňa)

Perlička alebo airmasáž obohacuje vodu vo vani malými vzduchovými
bublinkami. Jej „srdcom“ je kompresor, ktorý vháňa cez sústavu rúrok
do vane vzduch cez dýzy umiestnené na dne vane. Zmyslom perličky
je psychické uvoľnenie a navodenie príjemných pocitov. Tu sa uplatňujú bublinky ako nosné médium prehĺbenia pocitu zníženej tiaže. Veľkú
úlohu v celkovom efekte zohráva aj intenzívny šum a masívna stimulácia
hmatových teliesok bublinkami prechádzajúcimi po veľkej časti povrchu
pokožky.

Ide o automatický dezinfekčný systém s preplachovaním hydromasážneho
potrubia. Tento systém vyniká jednoduchosťou používania a nízkou spotrebou
vody (na jeden cyklus zhruba 15 až 20 l studenej vody) a veľkou úsporou času (2
- 3 minúty). Systém preplachovania je napojený priamo do hadicových rozvodov
so samostatným prívodom studenej vody.

Je forma vodnej masáže, keď prúd vody zmiešanej so vzduchom mechanicky pôsobí na ľudský organizmus v niekoľkých základných smeroch: drobné bublinky spolu s vodou jemne masírujú mäkké tkanivo, čistia pokožku,
podporujú látkovú výmenu, zvyšujú prekrvenie kože, podkožia a svalov a pri
správnom nasmerovaní prúdu zlepšujú krvný obeh a činnosť srdca. Voda sa
z vane nasáva do sacieho koša a čerpadlom sa vháňa späť špeciálnymi dýzami, ktoré možno nasmerovať na cieľové partie. Zvýšený prísun tepla obehom
zahriatej krvi do tkanív má za následok rozšírenie ciev so zlepšením periférneho prekrvenia. Zväčšený objem krvi z kožných kapilár sa potom odvádza
do celého tela. Tak sa zrýchľuje tepová frekvencia. Celkové zvýšenie teploty sa potom prejaví urýchlením látkovej výmeny s odbúraním nežiaducich
metabolitov v tele a intenzívnym spaľovaním tukov. Organizmus sa najmä
pri vyšších teplotách vody viac zaťažuje. Aj preto sa čas pobytu vo vírivom
kúpeli stanovuje veľmi individuálne v závislosti od teploty vody a kondície
človeka v intervale medzi 10 až 25 minútami.

Postup: Odskrutkujte viečko zásobníka dezinfekcie a
aplikujte cca 5 g (kávová lyžička). Potom viečko priskrutkujte naspäť a zásobník tak pevne uzavriete. Stlačte
tlačidlo preplachovania a podržte. Systém priamej dezinfekcie kompletne vyčistí rozvody a na záver vysuší
zvyškovú vodu.

Po vypnutí a vypustení vane dôjde cca po 5 min. k automatickému zapnutiu airmasáže, ktorá predhrievaným vzduchom vysuší všetku zvyškovú vodu z airmasážneho potrubia umiestneného pod vaňou. Vaňa bude vždy bez zvyškovej vody
a zápachu.

Chromoterapia s funkciou STOP
Ide o formu relaxácie využívajúcu pôsobenie svetelnej
energie na organizmus človeka. Relaxačné účinky sa dosahujú pôsobením 4 základných farieb a ich vzájomným
prelínaním. Chromoterapia s funkciou STOP umožňuje
prelínanie farieb zastaviť na vami zvolenej farbe.

modrá
zelená

▸ podporuje koncentráciu, pokoj, vyrovnanosť a kreativitu, okrem toho pomáha bojovať s nadváhou
▸ podporuje duševnú pohodu, relaxáciu, zníženie krvného tlaku a nespavosti, odpočižltá
nok a posilnenie zraku
červená ▸ podporuje liečbu ekzému, dodáva energiu svalstvu a povzbudzuje pozitívnu energiu
▸ povzbudzuje vitalitu a krvný obeh, prináša úľavu pri bronchitických a reumatických
problémoch

Na hydromasážne vane poskytujeme montáž od výrobcu ZDARMA.

systém
elektronické
ovládanie

• elektronické ovládanie
• 6 štandardných dýz
• 4 mikrodýzy na chrbát
• 2 mikrodýzy na chodidlá
• sací kôš
• automatické odvodnenie
• čerpadlo

sací kôš

Hydromasáž/Airmasáž
zapnúť/vypnúť

štandardná
dýza

airmasážna
dýza
mikrodýza

prevedenie so štandardnými dýzami

959.00 €

LUX
• elektronické ovládanie
• 6 štandardných dýz
• 4 mikrodýzy na chrbát
• 2 mikrodýzy na chodidlá
• 10 airmasážnych dýz
• sací kôš
• automatické odvodnenie
• automatické vysúšanie
• čerpadlo
• kompresor

prevedenie so štandardnými dýzami
prevedenie s FLAT dýzami

nábytok, osvetlenie

čistiaci prostriedok,
Laguna Cleaner, 1 kg
LAGUNAHMCLEANER,
12.99 € 5

Automatické vysúšanie

STANDARD
sprchové kúty

POZOR! I v prípade, že hydromasážny systém nebol spustený, vaňa bola použitá iba pri kúpeli bez
masáže, je pravidelné čistenie nutné, aby sa zabránilo
hromadeniu nečistôt v rozvodovom potrubí. Vzhľadom
na používanie vane odporúčame hydromasážny systém
čistiť 1x až 2x mesačne. Tento produkt je absolútne bezpečný, ak sa dodržiavajú nižšie uvedené pokyny. Nikdy
nemiešajte s inými chemikáliami. Miešaním s inými chlórovými prípravkami môže nastať prudká reakcia!

Samospádom v hydromasážnom systéme, ktorý je tvorený špeciálnymi
dýzami v tvare „Y“ a hadicami v tvare oblúka, neostáva v hydromasážnom potrubí žiadna zvyšková voda (neplatí pre systém Vision).

systém

umývadlá, WC

Dôkladne a efektívne odstraňuje nečistoty a eliminuje nepríjemný zápach, ktorý
môže vznikať pri ich usadzovaní. Pre optimálny výsledok odporúčame pravidelnú
údržbu a čistenie hydromasážnej vane.

Odvodnenie hydromasáže

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Hydromasáž

LAGUNAHMCLEANER

1 079.0 €
Pri výpočte celkovej ceny masážnej vane treba k uvedeným cenám masážnych systémov pripočítať cenu zvolenej vane.
Dodacia lehota hydromasážnych systémov je 21 až 28 dní.

340

1 359.00 €
prevedenie s FLAT dýzami

1 519.00 €
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Spočítajte si cenu masážnej vane ▸ Laguna

5

319.00 €

5

Fortuna Plus

150 x100 cm
160x100 cm

Nora Plus

Idea plus

239.00 €
279.00 €

Samanta Plus,
Syntia Plus

140, 150 cm

87.59 €

5

5

Fortuna Plus

150, 160, 170 cm

87.59 €

5

5

Nora Plus

160, 170 cm

79.59 €

3

5

Idea plus

150, 160, 170 cm

99.59 €

5

170x100 cm

319.00 €

160x75 cm

259.00 €

5

170x75 cm

279.00 €

5

Nora Plus

Idea Plus

podhlavník/držadlo

180x80 cm

299.00 €

5

Samanta Plus, Syntia Plus

23.59 €

5

150x75 cm

199.00 €

5

Fortuna Plus

23.59 €

5

160x75 cm

209.00 €

5

Nora Plus

23.59 €

5

170x75 cm

219.00 €

5

držadlo

17.99 €

5

držadlo (nerez)

51.59 €

5

batérie, sprchy

259.00 €

150x150 cm

* Hydromasážny systém možno
inštalovať aj do akejkoľvek inej
než uvedenej vane za príplatok. (viac
informácií a aktuálne ceny u predajcov

priama dezinfekcia (Systém Vision obsahuje už v cene.)

vaňový automat, SEICRTEK

34.29 €

5

Chromoterapia s funkciou STOP

vaňový automat, SUCRTEK

92.19 €

5

vykurovanie – dohrievanie vody

doplnky

LAGUNACLEANER
ZDARMA

Príslušenstvo

nadštandardná výbava*

čistiaci prostriedok, Laguna Cleaner, 0,5 l
na vane Laguna
LAGUNACLEANER, 5.19 € 5
sedadlá, sifóny

* viac informácií a aktuálne ceny
u predajcov

radiátory

Na hydromasážne vane poskytujeme montáž od výrobcu ZDARMA.

systém
elektronické
ovládanie

VISION

• Hydromasáž, vlnová masáž
zapnúť/vypnúť
• Airmasáž, vlnová masáž
zapnúť/vypnúť

• elektronické ovládanie
• 6 regulovaných dýz
• 4 mikrodýzy na chrbát
• 2 mikrodýzy na chodidlá
• 10 airmasážnych dýz
• priama dezinfekcia
• chromoterapia
• sací kôš
• automatické odvodnenie
• automatické vysúšanie
• čerpadlo
• 2 kompresory (1x turbo)

• chromoterapia
zapnúť/vypnúť/stop

• +/- Hydromasáž
• +/- Airmasáž

mikrodýza

regulovateľná
dýza

airmasážna
dýza

prevedenie so štandardnými dýzami

chromoterapia

predhrievaný vzuch

sací
kôš

voda − uzavretý okruh vodnej masáže

priama
dezinfekcia

2 279.00 €

vane

140x140 cm

Syntia Plus

Fortuna Plus

sprchové kúty

Samanta Plus

Samanta Plus
Syntia Plus

stavebná chémia

čelný panel

prevedenie s FLAT dýzami

2 299.00 €

vzduch − prúd vzduchu na zosilnenie vodnej masáže ovládaný
vzduchovým regulátorom

umývadlá, WC

vybrané vane*

dlažba

SIKO exclusive

Pri výpočte celkovej ceny masážnej vane treba k uvedeným cenám masážnych systémov pripočítať cenu zvolenej vane.
Dodacia lehota hydromasážnych systémov je 21 až 28 dní.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

Systém Vision nemožno inštalovať do vane Beáta.

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

Tvarová stálosť, odolnosť voči zmenám teploty,
dlhá životnosť, jednoduchá údržba a priaznivé
ceny sú hlavnými prednosťami anatomicky
tvarovaných vaní Jika z pevnej smaltovanej ocele.
V sortimente Jika možno nájsť aj akrylátové vane.
Tie sú vyrobené z najkvalitnejšieho akrylátu, majú
jednoduchú údržbu a na dotyk príjemný povrch.

Trento ▸ Jika

Garda ▸ Jika

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Vane ▸ Jika, Laufen

2,8 mm

180
170

vaňa Jika

l

s držiakmi

s držiakmi

oceľová
vaňa

oceľová
vaňa

novinka

2,8 mm

210

vaňa Jika

oceľ

l

novinka

oceľ

160 x 75 x 39,5 cm

SIKOVJAL160

229.00 €

6

170 x 80 cm

SIKOVJPR170

249.00 €

6

170 x 75 x 39,5 cm

SIKOVJAL170

229.00 €

6

180 x 80 cm
SIKOVJPR180
nohy, 9401.3.000.000.1, 13.34 € 3

259.00 €

6

nohy, 9401.2.000.000.1, 17.78 €

6

Bolsena ▸ Laufen

radiátory

Siena/ Siena Plus* ▸ Jika

s protihlukovou
izoláciou

vane

oceľová vaňa
*
Siena/Siena Plus, Jika

210
l

sprchové kúty
umývadlá, WC

2,8 mm

oceľ

oceľ

obdĺžniková vaňa Bolsena Laufen

194
155

3,5 mm
l

129.00 €

6

170 x 75 cm

SIKOVLMP170

369.00 €

6

129.00 € / 189.00 € *

6

180 x 80 cm

SIKOVLMP180

439.00 €

6

160 x 70 cm, 1,8/2,8*mm SIKOVJTA16070/ SIKOVJTAP16070*

129.00 € / 189.00 € *

6

160 x 75 cm, 1,8/2,8*mm SIKOVJTA16075/ SIKOVJTAP16075*

149.00 € / 219.00 € *

6

170 x 70 cm, 1,8/2,8*mm SIKOVJTA17070/ SIKOVJTAP17070*

129.00 € / 189.00 € *

6

170 x 75 cm, 1,8/2,8*mm

149.00 € / 219.00 € *

6

SIKOVJTA14070

SIKOVJTA17075/ SIKOVJTAP17075*

Oceľové vane zo smaltovanej ocele sú hygienické, odolné
voči kyselinám, poškriabaniu i oderu. Nepodliehajú
zmene farby ani tvaru a sú odolné voči UV žiareniu. Ich
nespornou výhodou je ich prakticky neobmedzená životnosť
pri správnej údržbe. Ide o rozmerovo presné výrobky, ktoré
umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž. Po vytvarovaní na
špeciálnych lisoch sa na materiál nanesú 3 vrstvy smaltu.
Každá vrstva smaltu sa potom vypaľuje v peci.

Prvá vrstva smaltu

Druhá vrstva smaltu

novinka

oceľ

150 x 70 cm, 1,8/2,8*mm SIKOVJTA15070/ SIKOVJTAP15070*

140 x 70 cm

nábytok, osvetlenie

1,8 mm

2 vrstvy (prvý výpal)

3. vrstva (druhý výpal)

Tretia vrstva smaltu
Oceľ

342

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

KALDEWEI – to je takmer 100-ročná tradícia výroby kúpeľňových vaní a sprchových vaničiek z najušľachtilejšieho
a prírodného materiálu – smaltovanej ocele. Desaťročia skúseností a najmodernejšie technické vybavenie. Tradícia
a pioniersky duch. Dokonalosť a štýl. Funkčnosť, maximálna ergonómia a nadčasový dizajn. Spolupráca s renomovanými
dizajnérmi a viac než 100 ocenení za dizajn. Šetrnosť voči prírode potvrdená certiﬁkátom IBU (environmentálne vyhlásenie
podľa ISO 14025). Mimoriadna mechanická a chemická odolnosť smaltovanej ocele Kaldewei 3,5 mm umožňuje na výrobky
KALDEWEI poskytnúť 30-ročnú záruku.

dlažba

Vane a vaničky ▸ Kaldewei

doplnky

CAYONO / CAYONO STAR*
*s otvormi pre držiaky
150-160-170×70, 170×75, 180×80
cena od 310,8 €
vaňové nožičky 5030, 44,1 €
vaňové nožičky 5037, pre rozmer 180×80, 55,6 €
držadlá 5876, kov, chróm, 179,5 €

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

SANIFORM PLUS / SANIFORM PLUS STAR*
* s otvormi pre držiaky
140-150-160-170×70,160-170×75,170×73,180×80cm
cena od 176,7 €
vaňové nožičky 5030, 44,1 €
držadlá5910 kov, chróm, 86,4 €*

sprchové kúty

cena od 770,3 €
vaňové nožičky 5030, 44,1 €
vaňové nožičky 5032
(pre rozmer 180x80, 190x90), 69,6 €

povrchové úpravy a
príslušenstvo za príplatok:
PERL - EFFEKT:
špeciálna povrchová
úprava uľahčujúca
čistenie, záruka 30
rokov

CLASSIC DUO
160-170x70, 170-180x75, 180x80, 190x90

CAYONO + Antislip

ANTISLIP / CELOPLOŠNÝ ANTISLIP
protišmyková úprava zvyšujúca
bezpečnosť vyhovuje zaradeniu
do skupiny B podľa ČSN 725191,
záruka 2 roky
Antislip cena od 114,2 €
celoplošný Antislip cena od 216 €

100,8 €

COMFORT LEVEL / COMFORT LEVEL PLUS
špeciálna odpadová a prepadová súprava,
plynulá regulácia výšky hladiny vo vani +/50mm
COMFORT LEVEL cena od 201,5 €
COMFORT LEVEL PLUS (s napúšťaním cez
prepad) cena od 496,7 €

Informácie o ďalších modeloch vaní, sprchových vaničiek, vírivých vaní a príslušenstva Kaldewei vám poskytnú predajcovia.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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umývadlá, WC

PURO

nábytok, osvetlenie

PURO s bočným prepadom
vana PURO / PURO STAR*
*s otvormi pre držiaky
160-170×70, 170×75, 170-180×80, 190×90cm
Puro cena od 622 €
Puro s bočným prepadom cena od 723,7 €
vaňové nožičky 5037, 55,6 €
držadlá 5908, kov, chróm, 283,2 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

Squaro vane z Quarylu®

Čistý dizajn a vysoká funkčnosť. Okrúhla vnútorná forma
okrajov vane je ideálna pre zaklonenie hlavy a relax. Sila presnej
inštalácie Oberon je pozoruhodná. Ako ostatné quarylové
vane možno Oberon inštalovať s minimálnou škárou medzi
vaňou a obkladom. Väčšinu modelov možno doplniť whirlpool
systémami Whisper a Ultimate Fitness Whirpool.

Čistý štýl. Výnimočná presnosť a precíznosť línií vaní Squaro
vytvára pocit dokonalosti. Vďaka 50 cm hĺbke sú tieto vane veľmi
pohodlné, či už sedíte alebo chcete vstať. Squaro je k dispozícii aj
so systémami Whisper a Ultimate Fitness Whirpool.

170×70cm BQ177OBE2V-xx*, 705.90 €
170×75cm BQ170OBE2V-xx*, 712.14 €
180×80cm BQ180OBE2V-xx*, 929.76 €

*xx - nahraďte kódom farby
vrátane nožičiek

170×75cm BQ170SQR2V-xx*, 947.70 €
180×80cm BQ180SQR2V-xx*,1 052.22 €

*xx - nahraďte kódom farby
vrátane nožičiek

3

3

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Oberon vane z Quarylu®

radiátory

Quaryl® - patentovaný materiál Villeroy&Boch
Obsahuje 60 % veľmi jemného minerálneho
granulátu z kremeňa, 35 % akrylovej

Zaistí pohodlné kúpanie a zároveň spĺňa najnáročnejšie
požiadavky na estetiku. Táto jedinečná kolekcia má neobvyklú
konštrukciu, čo umožňuje okraje vane iba 12 mm. Je k dispozícii
v štandardných veľkostiach v obdĺžnikovom, oválnom a voľne
stojacom variante s prepadom a odpadom kopírujúcimi tvary
vane.

živice a 5 % katalyzátorov a aditív. Vyrába
sa v špeciálnych formách patentovaným
postupom nízkotlakového liatia.
vane

Squaro Edge 12 vane z Quarylu®

Prečo preferovať vaňu z Quarylu pred
bežným akrylátom?

sprchové kúty

▸ Quaryl je ťažký, pevný a stabilný materiál
s vysokou izolačnou schopnosťou – preto
na dotyk pôsobí ako teplý kameň

▸ je stálofarebný, neporézny, protišmykový

umývadlá, WC

a odolný voči starnutiu

160x75 cm UBQ160SQE2DV-xx*950.04 €
170x75 cm UBQ170SQE2DV-xx* 950.04 €
180x80 cm UBQ180SQE2DV-xx*1 073.28 €
190x90 cm UBQ190SQE2DV-xx* 1 155.96 €

180x80 cm UBQ180SQE7DV-xx* 1 363.44 €

3

3

*xx - nahraďte kódom farby

▸ jeho vysoká tvarová presnosť a pravouhlé
hrany umožňujú dokonalé lícovanie
a minimálne škáry medzi vaňou

nábytok, osvetlenie

a obkladom

344

Vane spolu s nožičkami. K vani Oberon a Squaro treba dokúpiť sifón U90950461

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

50 cm

sedadlá, sifóny

Základom bezbariérovej kúpeľne je v tomto prípade dostatok priestoru. Bezbariérová kúpeľňa s vaňou by mala mať podľa
noriem rozmery 2300 x 2650 mm, so sprchovým kútom 2300 x 2700 mm. Ak ide o kúpeľňu s nízkou vaňou, ktorá bude určená
aj pre invalidné osoby, vaňa by mala spĺňať nasledujúce: hornú hranu mať ideálne vo výške 500 mm a pri vani by malo byť
sedadlo (murované 700 x 400 x 500 ). Na toto sedadlo si osoba presadne a po bokoch vane do neho vďaka držiakom skĺzne.

radiátory

výškovo
nastaviteľné nožičky

Nízku vaňu zmení na hlbokú.

50 mm

Vaňový automat s obráteným
prepadom so sifónom

nízka vaňa Ideal Standard +
nožičky + vaňový automat
Obrátený prepad tohto vaňového s obráteným prepadom so
automatu umožňuje zvýšiť hladinu sifónom
vody o 50 mm, oproti klasickému NIZKAVANASET, 199.00 €
vaňovému automatu.

1

1

1

vane

AKČNÝ SET

5

Rondo ▸ minivaňa

umývadlá, WC

K tejto minivani
odporúčame znížený
o
sprchový kút Anima Rondo
(výška 1700 mm).

ceny vane Laguna sú bez nožičiek
NOHYLAGUNA, 23.99 € 5
čelný panel

sprchová vanička Rondo
90 x 90 x 28 cm

RO90HL0

119.00 €

6

90 cm

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

ROP90HL0

59.59 €

6

sprchové kúty

365
100

500

325

400

75

35

1600

nízka vaňa
Ideal Standard
160 x 70 cm

doplnky

Kúpeľňa bez bariér ▸ riešenie s nízkou vaňou

TPSNEW90ROG,
339.00 € 6
TPSNEW90ROCRG,
359.00 € 6

345

nábytok, osvetlenie

Praktické sedadlo − na
toto sedadlo si osoba
presadne a po bokoch vane do
neho vďaka držiakom skĺzne

batérie, sprchy

Ideálna výška – vaňa by
mala mať hornú hranu
ideálne vo výške 50 cm.
Výška štandardnej vane
je cca 62 cm.

kúpeľne, mozaiky

Koncept Chrome

dlažba

Hlavová sprcha 300 mm

Sprchový komplet

stavebná chémia

159,2,-

Zrkadlo
600x70x550 mm

Police na uteráky s
GUåLDNRPFP

124,-

92,8,-

84,8,-

Sprchový kút
CRV2+CRV2

271,2,- + 319,2,-

batérie, sprchy

6WRMDQþHNRYiEDWpULD

.~SHĐĖRYpGRSOQN\

156,-

od

14,4,3RGRPLHWNRYiEDWpULD

119,Dvojumývadlo
1200x490 mm

Sedadlo

doplnky

319,2,-

100,Skrinka pod
dvojumývadlo1200x490x470

516,-

6SUFKRYiYDQLþND
1100x800 mm

sedadlá, sifóny

271,2,-

vane

radiátory

Kúpeľňový koncept Chrome je jedným z najširších dizajnovo
zladených konceptov na trhu. Jeho jednotiacim prvkom je tvar
oválu spájajúci takmer päťdesiat jeho súčastí.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Špičkový český dizajnér orientujúci sa na
produktový dizajn, v ktorom vyznáva hlavne
pravidlo nekomplikovaných riešení s jasnou
myšlienkou.

Kryštof Nosál

346

maloobchodné ceny s DPH

Vysoká skrinka
450x290x1600 mm

92,-

260,-

.~SHĐĖRYpGRSOQN\

9DĖRYêNRPSOHW

23,2,-

9DĖRYiEDWpULD

127,2,-

kúpeľne, mozaiky

6WRMDQþHNRYiEDWpULD

82,-

batérie, sprchy

31,2,-

Zrkadlo
550x110x750 mm

stavebná chémia

Koncept 10° získal
SUHVWtåQHRFHQHQLH

dlažba

Koncept 10°

Umývadlo
550x450 mm

151,2,9DĖD

328,8,-

doplnky

Skrinka pod umývadlo
550x450x450 mm

199,2,-

ýHOQêSDQHO

sedadlá, sifóny

140,-

radiátory

Miernym pootočením alebo naklonením jednotlivých kúpeľňových výrobkov o 10° sme vytvorili
originálny minimalistický kúpeľňový koncept, ktorý zaistí viac pohodlia pri každodennom užívaní.

vane

10°

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

10°

Batérie sú o 10° naklonené
bližšie k rukám, príjemne sa tak
ovládajú a skvele si rozumejú
s každým tvarom umývadla.

347

nábytok, osvetlenie

Vďaka pootočeniu rohového
umývadla o 10° sa už
nemusíte tiesniť pri stene,
ruky sa pri umývaní môžu
voľne pohybovať.

sprchové kúty

Klasická vaňa pootočená o 10°
má viac odkladacieho priestoru
a s vaňovou zástenou umožňuje
aj sprchovanie s pohodlnou šírkou
pre ruky.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Sprchové kúty

348

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Rohové

Sprchové dvere

T - Pro

353

T - Element

355

T - Comfort

T - Element

353

T - Pro

355

T - Glass

357

T - Pro (Rondo)

353

T - Linea

356

T - Linea

357

T - Silent

354

T - Comfort

356

Epd

358

T - Comfort

354

Next

356

T - Pro

358

T - Glass

354

Strike

356

Strike

358

Next

355

Next

359

Strike

355

357

sedadlá, sifóny

doplnky

Štvrťkruhové

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

▸ Obsah

Z liateho mramoru

368

Sprchové kúty na mieru

Keramické

368

Skladací kút

Akrylátové

369

Walk - in Anima

361

Plechové

369

Enjoy Elegance/Pure

362

351, 352

363

Xtensa pure

364

sprchové kúty Ravak

365

sprchové kúty Jika

366

Príslušenstvo

vane

360

Classics 2-Easy Entry

370

sprchové kúty

371 - 373

Rady pri výbere a montáži sprchového kúta

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

▸ Pred kúpou si dobre zmerajte miesto montáže. Pritom berte do úvahy fakt, či kút alebo zástena
bude mať vaničku alebo bude bez vaničky. Dbajte nato, aby na mieste montáže podlaha alebo hrana
vaničky pri stene dosahovala čo najpresnejší pravý uhol.
▸ Pri montáži dodržujte montážny návod a predovšetkým v ňom uvedené silikónovanie, pred ktorým
nezabudnite výrobok odmastiť a dodržujte správny technologický postup silikónovania.
▸ Po montáži treba nechať silikón 24 hodín vyschnúť.
▸ Sklo na kútoch a zástenách odporúčame udržiavať na to určenými chemickými prípravkami a okrem
toho čistiť a mazať všetky pohyblivé časti; zaistí sa tak dlhá životnosť výrobku.
▸ Montáž odporúčame zveriť odborníkom, ktorí môžu poskytnúť aj záruku.
▸ Pozor na správnu orientáciu horných a spodných častí výrobku a vonkajšej a vnútornej strany skiel.
▸ Pri montáži zásteny a pevnej steny pamätajte, že zloženie výrobku môže zmeniť celkový rozmer
komponentov.

349

nábytok, osvetlenie

Žľaby

radiátory

Ostatné

Sprchové vaničky

Sprchový kút je v kúpeľni po vani prvkom, ktorý zaberá najviac
miesta, preto treba venovať dostatok času jeho správnemu
výberu. Funkčnosť je samozrejme na prvom mieste, nemalo by sa
však zabudnúť ani na dizajn. Široká ponuka sprchových kútov a
dverí vám umožní vybrať si z nepreberného množstva tvarov,
veľkostí, spôsobu otvárania sprchových kútov a výplní presne
podľa dispozícií kúpeľne. Sprchové kúty možno kombinovať
so sprchovou vaničkou (pozor na rádius vaničky pri štvrťkruhových
kútoch), prípadne ich položiť na dlažbu.

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Sprchové kúty ▸ vlastnosti a rozdelenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Petr Sláma
centrálny nákup

▸ walk-in

▸ sprchové dvere

▸ štvrťkruhové

Sprchové steny sú v
slovenských kúpeľniach stále
ešte novinkou. Pritom ide
o veľmi jednoduché a čisté
riešenie. Jeho veľkou výhodou
je ľahké umývanie − walk-in sa
skladá z pevnej časti skla,
ktoré je zasadené do proﬁlu
a upevňovacieho ramena.
Nie sú tu žiadne prvky, kde
by sa mohla usadzovať voda,
zvyšky mydla a po sprchovaní
stačí použiť len stierku. Walkin stenu ocení určite každý,
kto má na starosti čistenie
kúpeľne.

Sprchové dvere je
vhodné umiestniť do niky
alebo ich kombinovať s
pevnou bočnou stenou.
V kombinácii sprchové
dvere a pevná bočná
stena sa ušetrí práca
pri budovaní priečky
pre niku, kúpeľňa bude
vzdušnejšia a zachová
sa výhoda čelného
vstupu. Sprchové
dvere možno vyberať
z mnohých variantov
rozmerov, výplní a spôsobu
otvárania.

Sprchový kút patrí k hlavným častiam kúpeľne. Zásadná
je jeho funkčnosť. Vďaka našej širokej ponuke si môžete
vybrať sprchový kút funkčný i štýlový, ktorý sa presne hodí
do vašej kúpeľne. Základné rozdelenie sprchových kútov je
podľa tvaru. Najpredávanejšie sú štvrťkruhové sprchové kúty,
vaničku vyberajte podľa rádiusu. Ponúkame aj štvorcové a
obdĺžnikové kúty.

▸ Piktogramy − vysvetlenie
proﬁl (chrom)

cm

nastaviteľnosť

cm

rozmery vstupu

výplň (transparent)
nábytok, osvetlenie

▸ rohové

mm
cm

350

hrúbka skla

rozmery sprchového kútu

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Sprchové kúty na mieru ▸ Anima

hlavné výhody
ʄ rýchlosť návrhu v unikátnom plánovači
iba v 5 krokoch
ʄ široký výber farebného prevedenia
rámov, výplne, držadiel, pántov

batérie, sprchy

od plánovania až k objednávke v 5 krokoch: www.siko.sk/sprchove-kuty-na-mieru

stavebná chémia

dlažba

Požadujete originálne riešenie sprchového kúta?
Nenechajte sa v kúpeľni obmedzovať a navrhnite si vlastné riešenie.

ʄ rýchlosť dodávky do 28 dní

Čo všetko dokážeme
vyriešiť?

Transparent

Matrix
vane

Grape

radiátory

Bezpečnostné sklo s ochrannou vrstvou AntiCalc®

sedadlá, sifóny

Môžete vyberať z týchto prevedení
sklenených výplní a rámov

doplnky

ʄ česká výroba by

Umelá hmota

Pearl

Graphite

sprchové kúty

Strip

Farebné prevedenie rámov
BIELA

SATIN

LESK

ODNRYDQpSURILO\]
KUXERVWHQQpKRKOLQtND

HOR[RYDQpSURILO\]
KUXERVWHQQpKRKOLQtND

OHãWHQpHOR[RYDQpSURILO\
]KUXERVWHQQpKRKOLQtND
umývadlá, WC

Matelux

Rozšírené sprchové
dvere bez spodného
rámu (bezbariérový
vstup)

Rain

Nenašli ste, čo ste hľadali? Máte iné prianie, ako umožňuje plánovač?
Ak potrebujete vyriešiť šikmé strany, výrezy, neštandardné oblúky, bezbariérové vstupy a iné,
kontaktujte nás na nakup@siko.sk. Radi vám odpovieme, či vašu predstavu možno realizovať.
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

Atypické sprchové
dvere v podkroví
(šikmina)

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Príklad atypického riešenia:
sprchový kút vedľa vane

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

Sprchové kúty na mieru ▸ Anima

Sprchové dvere, 120 cm
+ bočná stena na vani 80 cm

Sprchové dvere, 120 cm
+ skrátená bočná stena 80 cm

Príklad atypického riešenia: použitie pevnej steny v sprchovom kúte

Deliaca stena, 90 cm s držiakom

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Sprchové dvere, 120 cm
+ bočná stena s výrezom 90 cm

Pevná stena, 90 cm s držiakom Smartline

Pevná stena, pravá 90 cm s držiakom

Nenašli ste, čo ste hľadali? Máte iné prianie, ako umožňuje plánovač?
Ak potrebujete vyriešiť šikmé strany, výrezy, neštandardné oblúky, bezbariérové vstupy a iné,
kontaktujte nás na nakup@siko.sk. Radi vám odpovieme, či vašu predstavu možno realizovať.
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

1 - vytláčacie spodné pojazdy uľahčujú
čistenie (sklo sa vyklopí)

dlažba

Sprchové kúty ▸ štvrťkruhové

3 - elegantný pochrómovaný držiak

2

3

4
doplnky

1

batérie, sprchy

4 - pružný doraz zaistí dlhú životnosť
pojazdov

sprchový kút štvrťkruh - T-Pro

cm

cm

mm

78-79,5 x 78-79,5

41

6

TPSNEW80CRG

359.00 €

6

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

41

6

TPSNEW80CRT

359.00 €

6

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

41

6

TPSNEW80G

339.00 €

6

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

41

6

TPSNEW80T

339.00 €

6

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

55

6

TPSNEW90CRG

359.00 €

6

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

55

6

TPSNEW90CRT

359.00 €

6

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

55

6

TPSNEW90G

339.00 €

6

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

55

6

TPSNEW90T

339.00 €

6

sprchové kúty

vane

80 x 80 x185

sedadlá, sifóny

cm

sklo číre (T) /grape (G), R 550

radiátory

chróm proﬁl

stavebná chémia

2 - nastaviteľné pojazdy pre jednoduché
nastavenie

biely proﬁl
cm

80 x 80 x185
90 x 90 x185

sprchový kút štvrťkruh - T-Pro (Rondo)

nepriehľadné sklo (chinchila), R 550
cm

cm

77,5-80 x 77,5-80

47

87,5-90 x 87,5-90

54

cm

chróm proﬁl / biely proﬁl
cm

mm

5
5

TES80CH
TES90CH

cm
profil technických
výplňnájdete na
rozmer
Viac informácií vrátane
www.siko.sk.

nepriehľadné sklo (G), R 550
cm

cm

mm

199.00 €

3

90 x 90 x185 88-89,5 x 88-89,5

55

6

TPSNEW90ROG

339.00 €

6

199.00 €

3

90 x 90 x185 88-89,5 x 88-89,5

55

6

TPSNEW90ROCRG

359.00 €

6

nastaviteľnosť

cm

rozmery vstupu

mm

hrúbka skla

353

nábytok, osvetlenie

sprchový kút štvrťkruh - T-Element

umývadlá, WC

chinchila

sprchová vanička,Rondo
90 x 90 x 28 cm
RO90HL0, 119.00 € 6

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Sprchové kúty ▸ štvrťkruhové
1 - odkvap zaistí odvádzanie
vody priamo do vaničky aj pri
otvorených dverách

stavebná chémia

2 - masívne pánty z mosadze s
kvalitnou chrómovou úpravou a
vysokou funkčnosťou

batérie, sprchy

- nadčasový dizajn
- maximálny komfort
- jednoduchá inštalácia

1

doplnky

2
sprchový kút štvrťkruh - T-Silent
chróm proﬁl

cm

cm

chróm proﬁl

90 x 90 x195

87,5-90 x 87,5-90

53

6

TSIS90CRT

439.00 €

6

90 x 90 x195

87,5-90 x 87,5-90

53

6

TSIS90CRS

459.00 €

6

100 x 100 x195

97,5-100x97,5-100

53

6

TSIS100CRT

479.00 €

6

88,3-88,7 x 88,3-88,7

65,5

mm

6

TCS490T

679.00 €

6

1 - masívne uchytenie s dvoma háčikmi

2 - masívne pánty z mosadze s
kvalitnou chrómovou úpravou a
vysokou funkčnosťou

3 - tesnenie medzi pevným a pohyblivým sklom

2 - stierajúci odkvap

4 - elegantný pochrómovaný držiak

vane

- nadčasový dizajn
- maximálny komfort
- jednoduchá inštalácia

sprchové kúty
umývadlá, WC

cm

cm

1 - odkvap zaistí odvádzanie
vody priamo do vaničky aj pri
otvorených dverách

1

1

2

3

4

L/P

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)

2

sprchový kút štvrťkruh - T-Comfort
chróm proﬁl
cm

nábytok, osvetlenie

90 x 90 x185

štvordielny

sklo číre (T), R 550

cm

mm

radiátory

sedadlá, sifóny

cm

sprchový kút štvrťkruh - T-Comfort

sklo číre (T) /stripe (S), R 550

354

sklo číre (T), R 550
cm

cm

90 x 90 x185

89-91 x 89-91

profil

sprchový kút štvrťkruh - T-Glass

trojdielny

výplň

65

cm

chróm proﬁl
cm

mm

6

rozmer

sklo číre (T) / nepriehľadné sklo (S), R 550

TCS390T

cm

679.00 €

nastaviteľnosť

6

90 x 90 x190

cm

rozmery vstupu

cm

cm

88,5-89,7 x 88,5-89,7

74

mm

hrúbka skla

mm

6 / 8 TGS490T

999.00 €

6

maloobchodné ceny s DPH

cm

80 x 80 x190
90 x 90 x190

kúpeľne, mozaiky

sprchový kút štvrťkruh - Strike

sklo číre (T), R 550
cm

cm

78,5-81 x 78,5-81
88,5-91 x 88,5-91

41,5
57

chróm proﬁl
cm

mm

6 / 4 140603.069.322
6 / 4 140604.069.322

479.00 €

6

479.00 €

6

sklo číre (T), R 550
cm

cm

90 x 90 x190

87 x 88,5

72,5

6

430803.092.322

799.00 €

6

100 x 100 x190

97 x 98,5

72,5

6

430804.092.322

879.00 €

6

mm

Sprchové kúty ▸ rohové

1

2

3

4

vane

1 - vytláčacie spodné pojazdy uľahčujú čistenie (sklo
sa vyklopí)
2 - nastaviteľné pojazdy pre jednoduché nastavenie
3 - elegantný pochrómovaný držiak
4 - pružný doraz zaistí dlhú životnosť pojazdov

sedadlá, sifóny

chróm proﬁl

radiátory

sprchový kút štvrťkruh - Next

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Sprchové kúty ▸ štvrťkruhové

sprchové kúty

chinchila

sprchový kút štvorec - T-Pro

sprchový kút štvorec - T-Element
biely proﬁl
cm

nepriehľadné sklo (CH) chinchila
cm

cm

mm

cm

cm

mm

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

37

6

TPLNEW80T

339.00 €

6

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

37

6

TPLNEW80G

339.00 €

6

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

37

6

TPLNEW80CRT

359.00 €

6

80 x 80 x185

78-79,5 x 78-79,5

37

6

TPLNEW80CRG

359.00 €

6

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

44

6

TPLNEW90T

339.00 €

6

80 x 80 x185

77,5-80 x 77,5 -80

47

5

TEL80CH

199.00 €

3

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

44

6

TPLNEW90G

339.00 €

6

90 x 90 x185

87,5-90 x 87,5-90

47

5

TEL90CH

199.00 €

3

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

44

6

TPLNEW90CRT

359.00 €

6

90 x 90 x185

88-89,5 x 88-89,5

44

6

TPLNEW90CRG

359.00 €

6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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umývadlá, WC

cm

sklo číre (T) /grape (G)

nábytok, osvetlenie

biely proﬁl / chróm proﬁl

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Sprchové kúty ▸ rohové

batérie, sprchy

stavebná chémia

Rohový kút sa skladá z dvoch polovíc.
Každú polovicu tvoria samostatné sprch.
dvere, ktoré sú balené samostatne a
majú svoju cenu. Vďaka tomuto si možno vytvoriť štvorcový alebo obdĺžnikový
variant. Vždy tak treba objednať jednu
polovicu ľavú (ľavé dvere), druhú polovicu pravú (pravé dvere). Uvedený rozmer
šírky vstupu platí pre dvere s bočnou
stenou.

L/P

doplnky

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)
sprchový kút štvorec - Next
chróm proﬁl

cm

cm

78,5-81 x 78,5-81

90 x 90 x190

88,5-91 x 88,5-91

100 x 100 x190

chróm proﬁl

98,5-101 x 98,5-101

43,2
50,3
57,3

cm

mm

6/4
6/4
6/4

radiátory

sedadlá, sifóny

cm

80 x 80 x190

sprchové dvere jednokrídlové - Strike

sklo číre (T)

140102.069.322
140103.069.322
140104.069.322

479.00 €

6

479.00 €

6

519.00 €

6

s pevným
segmentom

sklo číre (T)
cm

cm

80 x190 (L)

77 x 78,5

41

6

430301.092.322

359.00 €

6

80 x190 (P)

77 x 78,5

41

6

430401.092.322

359.00 €

6

90 x190 (L)

87 x 88,5

41

6

430302.092.322

379.00 €

6

mm

90 x190 (P)

87 x 88,5

41

6

430402.092.322

379.00 €

6

100 x190 (L)

97 x 98,5

41

6

430303.092.322

399.00 €

6

100 x190 (P)

97 x 98,5

41

6

430403.092.322

399.00 €

6

1 - spodné uchytenie skla na
vaničke

1 - odkvap zaistí odvádzanie
vody priamo do vaničky aj pri
otvorených dverách

2 - masívne kolieska viditeľne
sa točiace pri pohybe dverí
vane

2 - masívne pánty z mosadze s
kvalitnou chrómovou úpravou a
vysokou funkčnosťou

umývadlá, WC

sprchové kúty

- nadčasový dizajn
- maximálny komfort
- jednoduchá inštalácia

1

2

2
sprchový kút štvorec - T-Comfort

sprchový kút obdĺžnik - T-Linea
chróm proﬁl

nábytok, osvetlenie

1

cm

356

cm

cm

120 x 80 x210

119-120,5 x 79-80,5

profil

chróm proﬁl

sklo číre (T)

výplň

50

cm

cm

mm

8

TL12080TLSET

rozmer

cm

719.00 €

nastaviteľnosť

6

90 x 90 x185

cm

rozmery vstupu

štvordielny

sklo číre (T)
cm

88,5-88,9 x 88,5-88,9

mm

hrúbka skla

cm

63

mm

6

TCL490T

679.00 €

6

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Sprchové dvere
1 - odkvap zaistí odvádzanie
vody priamo do vaničky aj pri
otvorených dverách

1 - masívne uchytenie s dvoma háčikmi

2 - masívne pánty z mosadze s
kvalitnou chrómovou úpravou a
vysokou funkčnosťou

3 - tesnenie medzi pevným a pohyblivým sklom
stavebná chémia

2 - stierajúci odkvap

4 - elegantný pochrómovaný držiak

L/P

1

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)

1

2

3

4

batérie, sprchy

- nadčasový dizajn
- maximálny komfort
- jednoduchá inštalácia

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)

sprchové dvere jednokrídlové - T-Comfort

cm

sklo číre (T)
cm

cm

mm

80 x185

80-83

55

6

TCD280T

399.00 €

90 x185

90-93

61

6

TCD290T

439.00 €

6

100 x185

100-103

61

6

TCD2100T

479.00 €

6

chróm proﬁl
cm

sklo číre
cm

cm

mm

80 x190

79,6-80,4

55

8/6

TGD280T

399.00 €

6

90 x190

89,6-90,4

60

8/6

TGD290T

439.00 €

6

100 x190

99,6-100,4

60

8/6

TGD2100T

479.00 €

6

držiak (zavetrovanie)
v cene

sklo číre (T)
cm

chróm proﬁl
cm

6

bočná stena pevná - T-Comfort

sprchové dvere jednokrídlové - T-Glass

mm

239.00 €

6

TCSTENA90T

239.00 €

6

TCSTENA100T

259.00 €

6

80 x185

pozri nižšie

6

TCSTENA80T

90 x185

pozri nižšie

6

100 x185

pozri nižšie

6

radiátory

chróm proﬁl

držiak (zavetrovanie)
v cene

sedadlá, sifóny

2

doplnky

L/P

1 - spodné uchytenie skla na
vaničke

Kombináciou pevnej steny a sprchových dverí možno vytvoriť mnoho sprchových kútov rôznych tvarov a veľkostí.

2 - masívne kolieska viditeľne
sa točiace pri pohybe dverí

sprchové kúty

vane

Pozor: Nastaviteľnosť kombinácie dverí a pevnej steny je
odlišná od nastaviteľnosti samostatných dverí uvedených v tabuľke. pozri technické nákresy:

1

2

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)

sprchové dvere posuvné - T-Linea

cm

120 x210

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sklo číre (T)
cm

119-122

cm

48

mm

8

TLD120TL

559.00 €

6

357

nábytok, osvetlenie

chróm proﬁl

umývadlá, WC

L/P

1 - vytláčacie spodné pojazdy uľahčujú
čistenie (sklo sa vyklopí)
2 - nastaviteľné pojazdy pre jednoduché
nastavenie
3 - elegantný pochrómovaný držiak
4 - pružný doraz zaistí dlhú životnosť
pojazdov
otváranie
L/P
1
ľavé (L),
pravé (P)

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Sprchové dvere

batérie, sprchy

1

2

chinchila
L/P

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)

doplnky

sprchové dvere posuvné - Epd
chróm proﬁl

cm

cm

biely proﬁl / chróm proﬁl
cm

mm

cm

mm

78,5-82,5

41,6

4

EPD80CRCH

219.00 €

90 x185

89-93

36,6

6

TPDNEW90T

279.00 €

6

90 x185

88,5-92,5

48,2

4

EPD90CRCH

239.00 €

3

90 x185

89-93

36,6

6

TPDNEW90G

279.00 €

6

100 x185

98,5-102,5

54,9

4

EPD100CRCH

239.00 €

3

90 x185

89-93

36,6

6

TPDNEW90CRT

299.00 €

6

110 x185

108,5-112,5

61,6

4

EPD110CRCH

259.00 €

3

90 x185

89-93

36,6

6

TPDNEW90CRG

299.00 €

6

120 x185

118,5-122,5

68,2

4

EPD120CRCH

279.00 €

3

100 x185

99-103

41,6

6

TPDNEW100T

299.00 €

6

100 x185

99-103

41,6

6

TPDNEW100G

299.00 €

6

100 x185

99-103

41,6

6

TPDNEW100CRT

319.00 €

6

100 x185

99-103

41,6

6

TPDNEW100CRG

319.00 €

6

120 x185

119-123

51,6

6

TPDNEW120T

319.00 €

6

120 x185

119-123

51,6

6

TPDNEW120G

319.00 €

6

120 x185

119-123

51,6

6

TPDNEW120CRT

339.00 €

6

120 x185

119-123

51,6

6

TPDNEW120CRG

339.00 €

6

radiátory

80 x185

vane

Kombináciou pevnej steny a sprchových dverí možno vytvoriť
mnoho sprchových kútov rôznych tvarov a veľkostí.
bočná stena pevná - T-Pro

chróm proﬁl
sprchové kúty

cm

dvojdielne
sklo číre (T) /grape (G)

3

Kombináciou pevnej
steny a sprchových
dverí možno vytvoriť
mnoho sprchových
kútov rôznych tvarov
a veľkostí.

cm

nepriehľadné sklo (CH) Chinchila

chróm proﬁl
cm

mm

nepriehľadné sklo (T) /grape (G)
cm

mm

4

EPDSTENA90CRCH

199.00 €

3

80 x185

78,5-81,5

6

TPSTENA80CRG

219.00 €

6

80 x185

4

EPDSTENA80CRCH

179.00 €

3

80 x185

78,5-81,5

6

TPSTENA80CRT

219.00 €

6

90 x185

88,5-91,5

6

TPSTENA90CRG

239.00 €

6

90 x185

88,5-91,5

6

TPSTENA90CRT

239.00 €

6

umývadlá, WC

90 x185

antidrop, ochrana skla,
ANTIDROP, 7.99 € 6

358

4

sprchové dvere posuvné - T-Pro

trojdielne

nepriehľadné sklo (CH) Chinchila

cm

sedadlá, sifóny

3

pevná stena - Epd

nábytok, osvetlenie

transparent

profil

Antidrop − rozlúčte sa s usadeninami vodného kameňa pomocou ochrannej vrstvy Antidrop. Ako vieme,
voda z vodovodu obsahuje rôzne minerálne látky a soli. Tieto látky sa pomerne rýchlo usadzujú na skle,
lebo povrch skla je drsný (porézny). Odstraňovanie škvŕn a usadenín vodného kameňa vyžaduje množstvo práce,
času a je možné iba s námahou, drahými a agresívnymi čistiacimi prípravkami. Antidrop je vysokoúčinná ochrana
sklenených výplní, sprchových kútov pred tvorbou škvŕn a usadzovaním vodného kameňa. Tento voduodpudivý
povlak zabraňuje vode, aby priľnula na povrch skla a tým aj usadeniu minerálnych látok. Šetrí peniaze i čas.

výplň

cm

rozmer

cm

nastaviteľnosť

cm

rozmery vstupu

mm

hrúbka skla

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

L/P

stavebná chémia

dlažba

Sprchové dvere

L/P

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)
batérie, sprchy

otváranie
ľavé (L),
pravé (P)

cm

sklo číre (T)
cm

cm

chróm proﬁl
cm

sklo číre (T)

doplnky

chróm proﬁl

s pevným segmentom
do NIKY

sprchové dvere jednokrídlové - Strike

cm

cm

80 x190 (L)

77,0x78,5

48

6

430101.092.322

519.00 €

6

90 x190(L)

87,0x88,5

58

6

430102.092.322

539.00 €

6

6

100 x190(L)

97,0x98,5

68

6

430103.092.322

559.00 €

6

359.00 €

6

80 x190(P)

77,0x78,5

48

6

430201.092.322

519.00 €

6

430402.092.322

379.00 €

6

90 x190(P)

87,0x88,5

58

6

430202.092.322

539.00 €

6

430403.092.322

399.00 €

6

100 x190(P)

97,0x98,5

68

6

430203.092.322

559.00 €

6

mm

80 x190 (L)

77,0x78,5

48

6

430301.092.322

359.00 €

6

90 x190 (L)

87,0x88,5

58

6

430302.092.322

379.00 €

6

100 x190 (L)

97,0x98,5

68

6

430303.092.322

399.00 €

80 x190 (P)

77,0x78,5

48

6

430401.092.322

90 x190 (P)

87,0x88,5

58

6

100 x190 (P)

97,0x98,5

68

6

mm

sedadlá, sifóny

s pevným segmentom
aj pre bočnú stenu

sprchové dvere jednokrídlové - Strike

Kombináciou pevnej steny a sprchových dverí možno vytvoriť mnoho sprchových kútov rôznych tvarov a veľkostí.

chróm proﬁl
cm

radiátory

bočná stena pevná - Strike
sklo číre (T)
cm

mm

77,0x78,5

6

430603.092.322

279.00 €

6

90 x190

87,0x88,5

6

430604.092.322

299.00 €

6

100 x190

97,0x98,5

6

430605.092.322

319.00 €

6

sprchové kúty

vane

80 x190

Už od samého začiatku malo meno HÜPPE skvelý zvuk medzi
nemeckými tradičnými podnikmi. Cesta k dnešnej medzinárodnej
sláve sa vždy zakladala na pochopení významu kvality
neobmedzovanej žiadnymi kompromismi.

Ak sa rozhodnete pre HÜPPE, potom sa môžete spoľahnúť na
inovatívnu techniku a viac než 120-ročnú históriu ﬁrmy. Na tejto
ceste sme vždy znova a znova stavali míľniky.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

359

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Keď ﬁrma HÜPPE v roku 1966 vyvinula prvý ozajstný sprchový
kút, vznikol tak úplne nový trhový segment. V tomto segmente
naša spoločnosť teraz neústupne potvrdzuje svoju tvorivú úlohu
a na základe prvotriednych konštrukčných dielov a priebojného
dizajnu stále posilňuje svoju pozíciu na trhu.

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Sprchové dvere

sprchové dvere posuvné - Next

chróm proﬁl
cm

chróm proﬁl

sklo číre
cm

cm

cm

mm

sklo číre
cm

cm

mm

75 x190

73-77

45,2

6

140902.069.322

359.00 €

6

80 x190

77-82

36

4

140301.069.322

339.60 €

6

80 x190

77-82

46,2

6

140903.069.322

379.00 €

6

90 x190

87-92

42,4

4

140303.069.322

358.80 €

6

90 x190

87-92

56,2

6

140905.069.322

399.60 €

6

100 x190

97-102

49

4

140305.069.322

379.20 €

6

100 x190

97-102

62,2

6

140907.069.322

439.00 €

6

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

sprchové dvere dvojkrídlové - Next

sprchové dvere jednokrídlové - Next

sprchové kúty

chróm proﬁl
cm

sprchové dvere posuvné - Next
chróm proﬁl

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

cm

sklo číre
cm

cm

97-102

40

6 (4)

140401.069.322

339.00 €

6

120 x190

117-122

50

6 (4)

140402.069.322

359.00 €

6

140 x190

137-142

60

6 (4)

140404.069.322

379.00 €

6

profil

výplň

cm

cm

cm

mm

80 x190

77-82

51,3

6

140701.069.322

339.60 €

6

90 x190

87-92

61,3

6

140703.069.322

359.00 €

6

100 x190

97-102

61,3

6

140705.069.322

379.00 €

6

pre všetky typy dverí
nemožno použiť samostatne

bočná stena pevná - Next

mm

100 x190

360

sklo číre

rozmer

cm

nastaviteľnosť

chróm proﬁl
cm

cm

sklo číre
cm

cm

mm

75 x190

72-74,5

-

4

140502.069.322

179.00 €

6

80 x190

77-79,5

-

4

140503.069.322

199.00 €

6

90 x190

87-89,5

-

4

140505.069.322

199.00 €

6

100 x190

97-99,5

-

4

140507.069.322

219.60 €

6

rozmery vstupu

mm

hrúbka skla

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
sedadlá, sifóny

Skladací rohový kút ▸ Anima

Tento model je jasnou voľbou pre zákazníkov,
ktorí nemajú dostatok priestoru pred
sprchovým kútom. K dispozícii je s rozmermi
80 x 80 cm a 90 x 90 cm.

361

nábytok, osvetlenie

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Skladom od 7/2016

radiátory

Skladací sprchový kút je vhodný do bezbariérových malých kúpeľní. Kút má praktické
skladacie dvere, ktoré možno zložiť až na stenu. Montáž možno urobiť priamo na
podlahu, ale aj na sprchovú vaničku. Sklo má povrchovú úpravu Easyclean, ktorá
uľahčuje čistenie a minimalizuje usadzovanie vodného kameňa. Balenie obsahuje aj
minimalistické prahové lišty, ktoré zabránia vytekaniu vody do kúpeľne.

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

▸ Easyclean − neviditeľná vrstva, ktoré urýchľuje stekanie vody
po skle a zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa
▸ Proﬁly so zdvíhacím mechanizmom
▸ Maximálna šírka vstupu
▸ Bezbariérový vstup
▸ Rýchla/jednoduchá inštalácia
▸ X variantov zloženia kúta (dvere možno zložiť dovnútra i von)
▸ Bezrámová konštrukcia
▸ Skrutky vidno len minimálne
▸ Výška 1950 mm
▸ 6 mm tvrdené bezpečnostné sklo
▸ Nanesená povrchová úprava Easy clean
▸ Nastaviteľnosť 20 mm
▸ Proﬁly: leštený chróm
sprchový kút skladací chróm proﬁl

sklo číre (T)

cm

mm

77 x 77 x195

ano

6

SK8080

499.00 €

6

87 x 87 x195

ano

6

SK9090

499.00 €

6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

kúpeľne, mozaiky
radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Skladom od 7/2016

Walk-in ▸ Anima
Anima Walk-in znamená kombináciu praktickosti a elegantného dizajnu. Ponúkame 5 rozmerov, ktoré
možno kombinovať do požadovaného prevedenia. Pevné steny sú z tvrdeného bezpečnostného skla
s hrúbkou 8 mm, na ktorých je nanesená povrchová úprava Easyclean. Táto úprava uľahčuje čistenie a
minimalizuje usadzovanie vodného kameňa. Na upevňovacom ramene je nastavovací kĺb, ktorý je na oboch
koncoch. Dá sa použiť rovno, aj pod uhlom. Minimalistická spodná lišta zaručí nenarušený dizajn celého
sprchového kúta.

Možné varianty prevedenia:

vane

A

Obsah balenia:
▸ pevná stena
▸ 1x upevňovacie rameno
▸ bočný proﬁl + spodná lišta

Walk-in - pevná stena

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

chróm proﬁl
cm

sklo číre
mm

77 x200

ano

8

WI80

239.00 €

6

87 x200

ano

8

WI90

259.00 €

6

269.00 €

6

97 x200

ano

8

WI100

107 x200

ano

8

WI110

309.00 €

6

117 x200

ano

8

WI120

344.00 €

6

Jednotlivé modely:
A

- balenie je kompletné cena od 239 €

B

- doobjednať 1x upevňovacie rameno (pozri nižšie) cena od 278 €

C

- doobjednať ďalšiu pevnú stenu cena od 478 €

B

Príslušenstvo:
Upevňovacie rameno možno použiť ako rovné a vďaka nastaviteľným kĺbom aj pod uhlom. Ramená
možno skrátiť na požadovanú dĺžku.
Príslušenstvo
upevňovacie rameno, 120 cm

362

UPEVRAM

39.00 €

6

C
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

JEDINEČNÉ RIEŠENIE, DOKONALÁ KOMPOZÍCIA A PRIEHĽADNÉ MATERIÁLY
Elegance

Pure

batérie, sprchy
doplnky

Pure

radiátory

Elegance

stavebná chémia

dlažba

Enjoy Elegance/Pure ▸ Hüppe

PURE − čistý štýl, jasný, redukovaný
a vášnivo sa podriaďujúci funkčnosti.
Diskrétny šarm, jasné rovné línie.
Dokonalosť pravého uhla. Menej je viac.
Nič nepodnieti fantáziu tak, ako to, čo
nie je vidieť. Napätie vďaka vynechaniu –
dokonalosť v najčistejšej forme.

sedadlá, sifóny

ELEGANCE − svet jemných, zaoblených
tvarov.
Prirodzených,
zmyselných,
plných radosti zo života. Mnoho sme
odpozerali z prírody. Zaoblenie akoby ste
vzali kamienok z koryta rieky. Zakrivené
ukončenie akoby ho kreslil kŕdeľ vtákov
na oblohe. Organické a opulentné –
fantázii sa nekladú žiadne medze.

sprchové kúty

vane

Elegance

umývadlá, WC

Elegance

Sklo HÜPPE Anti Plaque s jednoduchou údržbou uľahčuje
čistenie a voda po ňom rýchlo steká. Vďaka tomu sa na ňom
menej usadzujú nečistoty a vodný kameň. Anti Plaque nie je povrchová vrstva na
skle, ale trvalá úprava povrchu skla. Hüppe má certiﬁkát TÜV.
viac info u našich predajcov alebo na www.hueppe.com

Pure
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

363

nábytok, osvetlenie

▸ Atraktívna séria krídlových dverí s nástennou lištou aj bez nej (bezrámové)
▸ Vyberte si sprchový kút a kombináciu pántov a kovania, ktoré najviac
vyhovujú vám i vašej kúpeľni
▸ Dva dizajnové rady ELEGANCE a PURE
▸ Máte kúpeľňu v podkroví, kde je šikmý strop? Máte v kúpeľni primurovku
na WC alebo nerovné steny?
▸ Za jednu cenu vám na milimeter vyrobíme sprchový kút podľa vášho priania
a potrieb
▸ Nemusíte kúpeľňu prispôsobovať sprchovému kútu, séria Hüppe Enjoy
Elegance/Pure sa prispôsobí kúpeľni
▸ Návšteva technika Hüppe a zameranie u vás zdarma
▸ Ideálne pre realizáciu veľkých sprchových systémov
▸ Možnosť montáže na vaničku i podlahu
▸ Z vnútornej strany zapustené pánty pre jednoduchú údržbu
▸ Jednoduchá údržba v kombinácii s úpravou Hüppe Anti-Plaque

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
doplnky

batérie, sprchy

Nová generácia HÜPPE Classics presvedčí rozsiahlym a premysleným programom
moderných sprchových kútov z pravého skla.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

Classics 2-Easy Entry
posuvné dvere ▸ Hüppe

Nová
generácia
HÜPPE
Classics
presvedčí rozsiahlym a premysleným
programom moderných sprchových
kútov z pravého skla. Teraz prvýkrát
ponúkame bezbariérové riešenie s
posuvnými dvermi Easy Entry. To
ponúka maximálny vstupný komfort.

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

moderný, priehľadný materiál
štýlový rúrkový držiak
mimoriadne hladký chod dverných segmentov
jednoduchá montáž vďaka vysokému stupňu predmontáže
štandardná výška 2000 mm!!
možnosť montáže s prahovou lištou aj bez nej − BEZBARIÉROVÝ VSTUP
jednoduchá údržba v kombinácii s úpravou Hüppe Anti-Plaque
možnosť inštalácie na vaničku aj na podlahu
v prípade zhotovenia na mieru návšteva technika Hüppe a zameranie zdarma

Sklo HÜPPE Anti Plaque s jednoduchou údržbou uľahčuje čistenie a
voda po ňom rýchlo steká. Vďaka tomu sa na ňom menej usadzujú
nečistoty a vodný kameň. Anti Plaque nie je povrchová vrstva na
skle, ale trvalá úprava povrchu skla. Hüppe má certiﬁkát TÜV.
viac info u našich predajcov alebo na www.hueppe.com

364

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny

Xtensa pure ▸ Hüppe

Unikátny princíp novej Hüppe Xtensa
pure kombinuje výhody Walk-in riešenia
a posuvných dverí: veľký vstup, vysokú
transparentnosť a vynikajúcu tesnosť.

radiátory

Nový komfortný systém walk-in
Prvé Walk-in riešenie s inovatívnou technológiou posuvných
dverí

sprchové kúty

vane

Dvere sa dodávajú v štandardných rozmeroch od 1000 do 1800 mm
Pri zhotovení na mieru je možná šírka až 2000 mm a výška až 2200 mm
Zameranie u vás doma zdarma technikom Hüppe
Úprava skla Hüppe Anti-Plaque zdarma už v základnej cene
Jednoduchá údržba i montáž, a to aj na malom priestore
Možno inštalovať na vaničku aj priamo na podlahu
Designed by Phoenix Design
Vďaka absencii hornej vodiacej lišty ponúka Hüppe Xtensa pure absolútne
priehľadný vzhľad a zároveň účinnú ochranu pred kvapkami vody.
Možnosť inštalácie samostatných dverí alebo s bočnou stenou, aj do niky.

umývadlá, WC

Sklo HÜPPE Anti Plaque s jednoduchou
údržbou uľahčuje čistenie a voda po ňom
rýchlo steká. Vďaka tomu sa na ňom menej
usadzujú nečistoty a vodný kameň. Anti Plaque nie je povrchová
vrstva na skle, ale trvalá úprava povrchu skla. Hüppe má certiﬁkát
TÜV.
viac info u našich predajcov alebo na www.hueppe.com

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

kúpeľne, mozaiky

Sprchové kúty / Sprchové dvere ▸ Ravak

dlažba

Nenechajte sa obmedzovať konvenciami a vytvorte si miesto pre príjemnú relaxáciu presne podľa vašich predstáv. Vyberte si zo
širokej ponuky vyše 500 typov sprchových kútov z deviatich modelových radov.

Serie 700

Serie 600

Čistá elegancia skla zdôraznená lesklými kovovými

od: 599,-

1

2

2

od: 607,-

3

3

Inteligentné riešenie
1 - tvar matrixu v každom detaile
2 - odľahčená spodná prahová lišta pôsobí ľahko a vzdušne
3 – držiak je výrazným chrómovaným prvkom

Serie 300

Serie 200

Elegancia čistej plochy skla je tu zvýraznená
dokonale jednoduchým technickým riešením.

Poctivé spracovanie a moderný dizajn sú dosiahnuteľné pre
každého zákazníka a znamenajú mnoho praktických výhod.

sprchové kúty
umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

1

Inteligentné riešenie
1 - upevňovací profil zaistí jednoduché a presné upevnenie sprchového kúta
2 - celomosadzné pochrómované pánty pre dlhú životnosť
3 - vyššia prahová lišta chráni pred rozstreknutím vody

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

Priamočiary dizajn založený na rovných líniách
sa hodí do všetkých moderných kúpeľní.

od: 359,-

1

1

2

2

3

od: 335,-

Inteligentné riešenie
1 - jednoduché otváranie dverí pomocou otočného čapu
2 - otočením držadla získate aj vešiak na uterák
3 – tri farebné prevedenia rámu (biela, lesk, satin)

366

profil

výplň

cm

rozmer

cm

nastaviteľnosť

3

Inteligentné riešenie
1 - až dva metre široké posuvné dvere
2 - odklápanie dverí pre jednoduchšie čistenie
3 - systém SilentRun zaistí tichý chod sprchového kúta

cm

rozmery vstupu

mm

hrúbka skla

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Sprchové kúty ▸ Jika
Značka Jika ponúka široký sortiment sprchových kútov a rôznych typov sprchových dverí. Všetky sú dostupné v niekoľkých
veľkostiach a s rôznymi druhmi skiel. Jedinečný je asymetrický sprchový kút Tigo.

arctic (A)

arctic (A)

sprchové dvere jednokrídlové - Lyra plus

cm

cm

biely proﬁl
cm

mm

sklo číre (T) /strip (S) / arctic (A)

cm

cm

mm

44

6 (T)

SIKOKJTI51211T

429.00 €

5

80 x195

76-78

65,8

5 (T)

5438.1.000.668.1

166.49 €

3

98 x 78 x 200

44

6 (A)

SIKOKJTI51211A

449.00 €

5

90 x195

86-90

75,8

5 (T)

5438.2.000.668.1

177.45 €

3

80 x195

76-78

65,8

5 (A)

5438.1.000.666.1

177.34 €

3

90 x195

86-90

75,8

5 (A)

5438.2.000.666.1

188.33 €

3

80 x195

76-78

65,8

5 (S)

5438.1.000.665.1

179.87 €

3

90 x195

86-90

75,8

5 (S)

5438.2.000.665.1

193.50 €

3

B

A

sedadlá, sifóny

98 x 78 x195

doplnky

sklo číre (T) / arctic (A)

bočná stena pevná
chróm proﬁl

sprchová vanička
keramika, R 550

cm

100 x 80 x 8,5

A

SIKOVJTI52210

189.00 €

6

100 x 80 x 8,5

B

SIKOVJTI52211

189.00 €

6

bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90, ESLIMCR90, ETURTBO90)

cm

sklo číre (T) /strip (S) / arctic (A)
cm

mm

80 x195

78-80

65,8

4 (T)

9738.1.000.668.1

117.21 €

3

90 x195

88-90

75,8

4 (T)

9738.2.000.668.1

125.57 €

3

80x195

78-80

65,8

4 (A)

9738.1.000.666.1

121.99 €

3

90 x195

88-90

75,8

4 (A)

9738.2.000.666.1

125.93 €

3

80 x195

78-80

65,8

4 (S)

9738.1.000.665.1

126.91 €

3

90 x195

88-90

75,8

4 (S)

9738.2.000.665.1

133.14 €

3

radiátory

sprchový kút asymetrický
chróm proﬁl

stavebná chémia

transparent (T)

batérie, sprchy

transparent (T)

dlažba

strip (S)

transparent (T)

arctic (A)

arctic (A)

sprchové dvere dvojkrídlové - Lyra plus
biely proﬁl
cm

sklo číre (T) /strip (S), arctic (A)

cm

cm

80 x 80 x195

78-79,5 x 78-79,5

66,5

6 (T)

5024.1.002.668.1

365.43 €

2

80 x195

76 - 80

64,5

4 (T)

5638.1.000.668.1

189.56 €

3

90 x 90 x195

88-89,5 x 88-89,5

71,9

6 (T)

5024.2.002.668.1

398.71 €

2

90 x195

86 - 90

74,5

4 (T)

5638.2.000.668.1

197.88 €

3

100 x 100 x195

98-99,5 x 98-99,5

68,9

6 (T)

5024.3.002.668.1

423.53 €

2

80 x195

76 - 80

64,5

4 (A)

5638.1.000.666.1

197.76 €

3

80 x 80 x195

78-79,5 x 78-79,5

66,5

6 (A)

5024.1.002.666.1

381.91 €

2

90 x195

86 - 90

74,5

4 (A)

5638.2.000.666.1

206.08 €

3

90 x 90 x195

88-89,5 x 88-89,5

71,9

6 (A)

5024.2.002.666.1

423.44 €

2

80 x195

76 - 80

64,5

4 (S)

5638.1.000.665.1

202.92 €

3

100 x 100 x195

98-99,5 x 98-99,5

68,9

6 (A)

5024.3.002.666.1

473.23 €

2

90 x195

86 - 90

74,5

4 (S)

5638.2.000.665.1

211.28 €

3

mm

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

cm

cm

mm
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umývadlá, WC

cm

sklo číre (T) /arctic (A), R 550

nábytok, osvetlenie

sprchový kút štvrťkruh
chróm proﬁl

sprchové kúty

transparent (T)

vane

strip (S)

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

Vaničky z liateho mramoru

Keramické vaničky

Vaničky z liateho mramoru majú výšku 3 cm, čím dotvárajú moderný dizajn
kúpeľne.

Súčasťou protišmyková úprava − reliéfny antislip, ktorý vytvára tvar
formy a ďalej sa glazuje a vypaľuje. Výhody: predĺžená záruka 10
rokov, odolnosť voči zmenám teploty a poškriabaniu, vysoká pevnosť
a odolnosť voči nárazu.

panel k vaničke, (10 cm)
LIMP80S,, LIMP90S, LIMP100S,
47.59 € 6

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

sprchová vanička, liaty mramor,

sprchová vanička, keramika,

80 x 80 x 3, R550

LIMNEW80S

169.00 €

6

90 x 90 x 3, R550

LIMNEW90S

179.00 €

6

LIMNEW90S500

199.00 €

6

LIMNEW100S

299.00 €

6

90 x 90 x 3, R500

radiátory

sedadlá, sifóny

100 x 100 x 3, R550

sprchová vanička, liaty mramor,

119.00 €

6

90 x 90 x 6,5, R550 8.5372.3.000.000.3

159.00 €

6

bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)

sprchová vanička, keramika,

LIMNEW80Q

194.00 €

6

90 x 90 x 3

LIMNEW90Q

194.00 €

6

100 x 100 x 3

LIMNEW100Q

299.00 €

6

vane

vrátane nožičiek,
bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)

80 x 80 x 6,5

8.5272.1.000.000.3

99.59 €

6

90 x 90 x 6,5

8.5372.1.000.000.3

144.00 €

6

vrátane nožičiek,
bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)

panel k vaničke, (10 cm)
LIMP (rozmer) L/P,
79.59 € 6


sprchové kúty
umývadlá, WC

80 x 80 x 6,5, R550 8.5272.3.000.000.3

panel k vaničke, (10 cm)
LIMP80Q, LIMP90Q, LIP100Q,
79.59 € 6

80 x 80 x 3

nábytok, osvetlenie

vrátane nožičiek,
bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)



ľavý panel

sprchová vanička, liaty mramor,

vrátane nožičiek,
bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)

100 x 80 x 3

LIMNEW10080

219.00 €

6

120 x 80 x 3

LIMNEW12080

259.00 €

6

140 x 80 x 3*

LIMNEW14080

319.00 €

6

čelný panel sa k tejto vaničke nevyrába

160 x 80 x 3*

LIMNEW16080

359.00 €

6

čelný panel sa k tejto vaničke nevyrába

sprchová vanička, keramika,

100 x 90 x 3

LIMNEW10090

259.00 €

6

120 x 90 x 3

LIMNEW12090

299.00 €

6

140 x 90 x 3*

LIMNEW14090**

359.00 €

6

čelný panel sa k tejto vaničke nevyrába

160 x 90 x 3*

LIMNEW16090**

399.00 €

6

čelný panel sa k tejto vaničke nevyrába

90 x 75 x 6,5

8.5472.1.000.000.3

219.00 €

6

120 x 80 x 6,5

8.5472.3.000.000.3

279.00 €

6

vrátane nožičiek,
bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)

*dodacia lehota 28 dní, iný technický nákres než zobrazený, viac informácií na www.siko.sk
** Odpad v strede dlhšej strany

368

maloobchodné ceny s DPH

Výhodná ponuka

sprchová vanička, akrylát,

sprchová vanička, akrylát,
80 x 80 x 15, R550
90 x902 x 15, R550

ABSNEW80S
ABSNEW90S

79.59 €

2

87.59 €

2

bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ETURTBO90)

80 x 80 x 15

ABSNEW80Q

79.59 €

2

90 x 90 x 15

ABSNEW90Q

87.59 €

2

bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ETURTBO90)

stavebná chémia

dlažba

Výhodná ponuka

kúpeľne, mozaiky

Siko exclusive

Akrylátové vaničky








batérie, sprchy



doplnky







sprchová vanička, akrylát,

FLA80S

119.00 €

6

90 x 90 x 4, R550

FLA90S

119.00 €

6

bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ESLIMCR90, ETURTBO90)

80 x 80 x 4

FLA80Q

129.00 €

6

90 x 90 x 4

FLA90Q

129.00 €

6

bez sifónu ø 90mm
odporúčame : (E484CR90,
ETURTBO90)

Plechová vanička

Akrylátová hlboká vanička

Výhodná ponuka

radiátory

čelný panel

sprchová vanička, akrylát
90 x 90 x 27, R550

RO90HL0

119.00 €

6

čelný panel,Rondo
90 x 38,5 cm
ROP90HL0, 59.59 €

vane

*Nožičky pre vany
LAGUNA univerzálny
NOHYLAGUNA,
23.99 € 5

sprchová vanička, smaltovaná oceľ 2,5 mm,
6

bez sifónu click-clack
odporúčame : EVANCLICCR

80 x 80 x 14,5

A8080

38.39 €

3

90 x 90 x 14,5

A9090

55.59 €

3

bez sifónu ø 52 mm
odporúčame :
(E4844CR54)

opravný smalt, 8 ml
SMALT0, 3.46 € 3

SIKO exclusive
Zvukovoizolačné vložky Sprchové rohože
pod sprchovú vaničku Sprchové rohože sú vyrobené z afrického orecha Gombe. Sú impregnované v ľanovom oleji,

sprchové kúty

80 x 80 x 4, R 550

sedadlá, sifóny

sprchová vanička, akrylát,

tzn. že ich životnosť je veľmi vysoká.
90cm
120cm
90cm

zvukoizolačná vložka,
120 x 90 x 0,2 cm
VLOZKAVAN120, 4.79 €

6

zvukoizolačná vložka,
90 x 90 x 0,2 cm
VLOZKAVAN90, 3.99 €

6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchová rohožka R550
64 x 64 x 4 cm, ROHOZ80S, 87.59 €
74 x 74 x 4 cm, ROHOZ90S, 87.59 €

4

sprchová rohožka,
65 x 65 x 4 cm, ROHOZ80Q, 87.59 €
75 x 75 x 4 cm, ROHOZ90Q, 87.59 €

4

sprchová rohožka,
100 x 60 x 4 cm
ROHOZ12080, 99.59 €

4

369

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

90cm

Montážna sada na inštaláciu a utesnenie sprchových vaničiek. Obsah balenia: silikónový tmel
RAVAK 310 ml biela samolepiaca páska 2200 mm 2x krycia lišta 6/1200 mm. K vaničkám
montovaným do niky treba prikúpiť ďalšiu kryciu lištu.

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Montážne sady

Príslušenstvo

Krycia lišta vaničková biela
RKL0, 3.20 € 3
výhodná ponuka
Stierka na sklo LUX
STERKASKLOLUX, 9.99 €

Protišmykové pásky 21,5x2,5cm, 6ks
PRPASKY, 0.79 € 4

Krycia lišta van. 6/1100mm
biela
B441100001, 2.40 € 3

Univerzálná montážná
sada k vaničkám
MSU, 12.80 € 3

4

Čistiace prostriedky

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

výhodná ponuka

Ravak, Cleaner
čistič, 500 ml
CLEA500, 4.00 €

3

Ravak, Ravak Cleaner Chrome
čistič, 500 ml
CLEA500CR, 4.80 € 3

Ravak, Ravak Cleaner Turbo
čistič, odp. 1000g
CLEATURBO750, 4.00 € 3

Ravak, Ravak Anticalc
ochrana skla, 300 ml
CONDI300, 9.60 € 3

Ravak, Ravak Cleaner Chrome
čistič, 500 ml
CLEA500CR, 4.80 € 3

Sedadlá

radiátory

sedadlá, sifóny

Sprchové sedadlá je vhodné inštalovať do sprchovacích kútov od rozmeru 90 x 90 cm a do výšky 45 cm od podlahy.

sprchové sedadlo,
biela, 120 kg
STOLS150W, 138.00 €

sprchové sedadlo,Multi
drevo, 160 kg
SEDWOOD, 59.59 € 3

sprchové sedadlo,
biela, 160 kg
ISEDZAVB, 226.00 €

stolček, voľne stojaci
biela, 160kg
ISTOLB, 151.00 € 4

4

Robustné − unesú až 150 kg
Jednoduchá montáž

vane

Skladné – možno ich priklopiť tesne ku stene, zaberajú iba 10 cm
Odolné − nerezová konštrukcia obstojí v interiéri aj v exteriéri

4

3

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOCHNRZ, 104.00 €

3

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOBBLUELINE, 104.00 €

3

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOBCL, 100.00 € 3

sprchové kúty

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOCHWH, 104.00 €

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOPOPAL, 100.00 €

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOBOPAL, 100.00 €

370

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOPOR, 104.00 € 3

3

3

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOPCL, 100.00 € 3

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOBTEXT, 104.00 € 3

sprchové sedadlo,Multi
160 kg
OVOBOR, 104.00 € 3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

▸ kompletný výrobok - žľab aj rošt
▸ sifón chemicky čistiteľný
▸ rozmer roštu 70 cm
▸ krycia lišta žľabu s vonkajším rámčekom
▸ sifón na jednej strane (jednoduchšia ▸ výhodná cena
montáž)
sprchový žľab,
nerez, 70 cm,
ZLAB70NRZ1, 146.00 € 5

stavebná chémia

dlažba

Klasik

▸ minimálna stavebná výška iba 6,6 cm (výška
betónu)
▸ odpadové potrubie DN40
▸ osem nožičiek výškovo nastaviteľných
▸ vysoká pevnosť tela žľabu − polypropylén so 40
% MASTENCA (drveného vápenca), materiál
odolný voči teplotným šokom = nekrúti sa
▸ prietok 48 l/min
▸ vodný zápachový uzáver 41 mm
▸ mechanicky čistiteľný sifón
▸ odolnosť tela žľabu až do 95 °C teploty vody

batérie, sprchy

▸ použitie odtokových žľabov znamená nové moderné riešenie
sprchových kútov a kúpeľní
▸ v sprchových kútoch nahrádzajú vaničky
▸ žľaby sú ako komplet pripravené na inštaláciu
▸ záruka na odtokové žľaby je 2 roky
▸ vyrobené v ČR

Odtokové žľaby z plastu
s nerezovou mriežkou

doplnky

Odtokové žľaby z nerezovej ocele

výhodná ponuka

3

sprchový žľab,
plast, 80 cm,
ZLAB80, 109.00 €

2

radiátory

sprchový žľab,
plast, 70 cm,
ZLAB70, 102.00 €

vane

Spôsob montáže

sedadlá, sifóny

5

A - lem žľabu; B - izolácia; C - tesniaca
príruba; D - flexibilné lepidlo; E – dlažba

Spádová lišta do sprchového kúta

sprchový žľab
nerez, 30 cm,
ZLABROH, 194.00 €

umývadlá, WC

Určenie: na ukončenie bočných strán/stien obložených sprchových
kútov bez vaničky na úrovni podlahy. Viac na www.siko.sk.

▸ kompletný výrobok - žľab aj rošt
▸ rozmer 30x30 cm
▸ sifón mechanicky čistiteľný
a otočný o 360 °

5

spádový klin,
kartáčovaná nerez, 10x120 cm
SPSB100EB120, 54.99 € 3
materiál nosný profil: PVC
spád: 2 %

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

Rohový žľab

sprchové kúty

sprchový žľab,
nerez, 70 cm
ZLAB70NRZ2, 179.00 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Odtokové žľaby z nerezovej ocele

▸ použitie odtokových žľabov znamená nové
moderné riešenie sprchových kútov a kúpeľní
▸ v sprchových kútoch nahrádzajú vaničky
▸ žľaby sú ako komplet pripravené na inštaláciu
▸ záruka na odtokové žľaby je 2 roky
▸ vyrobené v ČR

Sprchové žľaby TECElinus ponúkame ako komplety. Potom sa
nestane, že niektorú potrebnú položku zabudnete objednať
alebo objednáte nedopatrením niečo iné. V balení zákazník
nájde všetko potrebné pre montáž.

Lux
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Tece Linus

samostatná konštrukcia a rošt
možnosť voľby z troch dizajnových variantov roštu (hladký, mriežka, ovály)
rozmer 80 cm
nízka stavebná výška: 10,5 cm s možnosťou nastavenia do 16 cm
možnosť výškovo nastaviteľného roštu
zvuková izolácia na nastaviteľných nohách žľabu
kapacita prietoku 0,8 l/sek. (48 l/min.)
hygienické spádovanie nerezového žľabu
jednoduché pripojenie k odpadu vďaka otočnému sifónu
sifón mechanicky čistiteľný

▸
▸
▸
▸
▸
▸

nerezový sprchový žľab
rošt z nerezovej ocele
sifón DN 50 s prietokovou kapacitou 0,8 l/s
montážne podpery na fixáciu a nastavenie výšky tela žľabu až do výšky 125 mm
tesniacu manžetu na napojenie príruby žľabu na hydroizolačné stierky
montáž len do priestoru, nemožno namontovať ku stene

žľab + rošt

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

Odtokové žľaby z nerezovej ocele

vany,
van
y, spr
sprcho
sprchové
chové
vé radiátory
kouty
kouty

novinka

rošty − po

osť: 800x6

ľk
hľadová ve

4 mm

rošt
nerez, 80 cm,
ROSTLUX801, 75.00 €

vane

rošt
nerez, 80 cm,
ROSTLUX802, 75.00 €

sprchové kúty

rošt
nerez, 80 cm,
ROSTLUX803, 75.00 €

ontá
žľab − m

osť 850×

žna veľk

146 mm

sprchový žľab
nerez, 70 cm,
15.100.070, 244.44 €

6

sprchový žľab
nerez, 80 cm,
15.100.080, 250.70 €

6

sprchový žľab
nerez, 90 cm,
15.100.090, 256.67 €

6

5

žľab + rošt

5

5

sprchový žľab
nerez, 70 cm,
15.101.070, 256.67 €

6

sprchový žľab
nerez, 80 cm,
15.101.080, 268.90 €

6

sprchový žľab
nerez, 90 cm,
15.101.090, 281.00 €

6

novinka

otvor na vloženie dlažby

otočný sifón o 360 °
umývadlá, WC

výškovo nastaviteľný žľab
(ZLABLUX80)
výškovo nastaviteľné nožičky, nastaviteľná
výška: 110,5 - 140,5 mm

nábytok, osvetlenie

odtokový žliabok z nerezovej ocele − konštrukcia (treba
použiť jeden z troch vymeniteľných roštov LUX801/2/3)
sprchový žľab
nerez, 85 cm,
ZLABLUX80, 164.00 €

372

celková cena:
5

žľab + rošt (75.00 € + 164.00 € )

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

záruka
zár
zá
áru
ruka
ruk
ka

TECEdrainline rovný žliabok na nalepenie dlažby

5 le t

dlažba

Certifikát Seal System ako prvý ponúka
záruku najbezpečnejšieho riešenia
hydroizolácie sprchového kúta.

Kryty žliabkov TECEdrainline:

ROVNÝ ŽLIABOK S TESNENÍM SEAL SYSTÉM

81,1 cm

75,5 cm

251.00 € 6

600900

91,1 cm

85,5 cm

262.00 € 6

601000

100,1 cm

95,5 cm

276.00 € 6

601200

121,1 cm

115,5 cm

302.00 € 6

601500

151,1 cm

145,5 cm

347.00 € 6

▸ rošty z nerezovej ocele s leštenou alebo brúsenou povrchovou úpravou
▸ rošty typu „plate” na vloženie dlažby
▸ sklenené rošty

ROVNÝ ŽLIABOK PRE NALEPENIE DLAŽBY, S TESNENÍM SEAL SYSTEM A ROŠTOM Z NEREZOVEJ OCELE

leštená

600810

96.00 € 6

brúsená

600811

115.00 € 6

leštená

600820

142.00 € 6

brúsená

600821

171.00 € 6

ROZMER (DĹŽKA)

VIDITEĽNÉ ROZMERY
ŽLIABKU PO MONTÁŽI

leštená

600830

138.00 € 6

650700

73,5 cm

64,8 cm

335.00 € 6

brúsená

600831

168.00 € 6

650800

83,5 cm

74,8 cm

361.00 € 6

leštená

600840

189.00 € 6

6

229.00 € 6

KÓD

CENA

650900

93,5 cm

84,8 cm

368.00 €

brúsená

600841

651000

103,5 cm

94,8 cm

410.00 € 6

leštená

600850

189.00 € 6

651200

123,5 cm

114,8 cm

460.00 € 6

brúsená

600851

229.00 € 6

651500

153,5 cm

144,8 cm

535.00 € 6

leštená

600860

142.00 € 6

brúsená

600861

171.00 € 6

leštená

600882

117.00 € 6

brúsená

600883

104.00 € 6

plate

600870

120.00 € 6

plate II

600872

115.00 € 6

sklo

600890

258.00 € 6

sklo

600891

265.00 € 6

sklo

600892

258.00 € 6

SIFÓNY PRE SPRCHOVÉ ŽLIABKY

* celková výška po montáži vrátane žliabku, ** žliabok bez nastaviteľných podpier,
*** bez protizápachovej trubice

sifón, DN40
67 mm**, 0,5l/s; 0,6l/s***
650004, 26.00 € 6

sifón, DN50
95 mm*, 0,7l/s
650000, 26.00 €

6

sifón, DN50
120 mm*, 0,8l/s
650001, 26.00 €

6

DOPLNKY

protihluková podložka 125x125 cm, 6mm

660001

43.00 €

6

nohy 92-139 mm, 4x

660003

22.00 €

6

nohy 137-184 mm, 4x

660004

25.00 €

6

sitko na vlasy

660005

10.00 €

6

protizápachová uzávera (DN40)

660015

4.00 €

6

protizápachová uzávera (DN50)

660016

5.00 €

6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sifón,DN 70
148 mm*, 1,2l/s
650002, 36.00 €

6

sifón, DN70
148mm*, 1,2l/s
650003, 36.00
€ 6

Sprchové žľaby TECEdrainline
majú perforovaný lem. Tento
lem možno ľahko ohnúť
kliešťami do pravého uhla a sprchový
žľab dať k stene.
Výhodou týchto sprchových žľabov je,
že ich možno namontovať do priestoru
alebo priamo k stene sprchového kúta.
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sedadlá, sifóny

600800

radiátory

214.00 € 6

vane

65,5 cm

sprchové kúty

71,1 cm

umývadlá, WC

600700

O cenách ďalších rozmerov krytov vás radi
poinformujeme v predajni.

CENA

nábytok, osvetlenie

VIDITEĽNÉ ROZMERY
ŽLIABKU PO MONTÁŽI

doplnky

* Uvedené ceny krytov sú pre dĺžku 811 mm.

ROZMER (DĹŽKA)

KÓD

batérie, sprchy

Vďaka TECEdrainline sprchovým žliabkom možno z kúpeľne odstrániť všetky prekážky, napr. vane alebo sprchové vaničky, ktoré
by vás mohli obmedzovať, čo vám umožní vytvoriť jednotnú podlahu v celej kúpeľni. Môžu tak vzniknúť bezbariérové kúpeľne
veľkých rozmerov alebo požadované štýlové kúpeľne. S novými krytmi sprchových žliabkov zo skla a brúsenej nerezovej ocele
ﬁrma TECE využíva materiály zvýrazňujúce luxus a dizajn kúpeľne. Farby sklenených krytov sprchových žliabkov zodpovedajú
farbám sklenených ovládacích tlačidiel TECEloop a TECEsquare. Zjednotí sa tak dizajn kúpeľne a WC. Sklenený kryt sprchového
žliabku vytvára na podlahe kúpeľne zaujímavý štýlový prvok, ktorý je zapustený do podlahy kúpeľne. Voda potom jednoducho
steká úzkou škárou okolo skleneného krytu do žliabku. Spoločnosť TECE dodáva sklenené kryty žliabkov v základných farbách:
zelenej, čiernej a bielej. Bezpečnostné sklo so zabrúsenými hranami je permanentne upevnené špeciálnym lepidlom k masívnej
podpere z nerezovej ocele. Vďaka typu „plate“ s možnosťou vloženia dlažby možno sprchový žliabok dokonale integrovať
do dlažby na podlahe. Extrémne úzke odpadové škáry sú výsledkom unikátnej konštrukcie žliabkov TECEdrainline. Sprchové
žliabky s možnosťou vloženia dlažby dodávame aj pre rohové aplikácie v celej škále rozmerov.

stavebná chémia

Tecedrainline sprchové žľaby ▸ Tece

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Umývadlá, WC a bidety
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kúpeľne, mozaiky

Tematické strany

Architectura

402

Saphir Keramik

386

Umývadlá oblé

407

Artis

400

Seva Mix

406

Umývadlá zaoblené

408

Base

380

Slim umyvadla

379

Umývadlá hranaté

Connect

398

Shift

382

Umývadlá na dosku

Connect freedom

399

Strada

399

Nábytkové umývadlá

412

Cubito

394

Subway

401

Sklenené umývadlá

412

Dama N

390

T4

383

Zápustné umývadlá

413

Hall

389

Tigo

Dvojumývadlá

413

iCon

404

The Gap

388

Umývadielka

414

IlBagnoAlessi One

385

Traffic

405

WC kombi

415

Kamenné umývadlá

378

Victoria

388

WC závesné Compact

416

Laufen Pro Nordic

386

Living City

385

Loop & Friends

403

Meridian

389

Montanaro

380

Neo

406

Nexo

387

Nova Pro

405

Olymp Deep

395

O. Novo

402

Palace

391

Pallomba

385

Pure

396

Renova Nr.1

404

Ricordi

381

S50

383

WC závesné

417

Pisoáre

419

Kúpeľňa bez bariér

420, 421

Kombinácia sedadiel s WC

422, 423

Dispozičné riešenie
kúpeľne
Akčné sety

423
424, 425

Možností prevedenia umývadiel je mnoho, stále najobľúbenejšie je keramické. Keramika je čistý
prírodný produkt s extrémne vysokou životnosťou. Keramika je materiál s hutným, gresovým
bielym črepom, na ktorý sa nanesie glazúra, ktorá je odolná voči kyselinám, rozpúšťadlám a lúhom. V
jednej miestnosti dnes netreba mať všetku sanitárnu keramiku z jednej série, štýly možno kombinovať,
čo je však vhodné, je mať všetko z jednej značky. Dôvodom je „rôznofarebnosť“ bielej farby. Dnes
možno kúpiť umývadlá aj z iných prírodných materiálov, ako je kameň, drevo a sklo. Veľkosť a dizajn
umývadla vyberajte hlavne z praktického hľadiska a účelu využitia. Iné umývadlo vyberte do technickej
miestnosti, iné do malej kúpeľne a pre jednotlivca, iné pre viacčlennú rodinu.
Pri výbere WC a bidetov možno vyberať zo závesného a stojaceho prevedenia. Závesné WC misy sú
jednoduchšie na údržbu, ale náročnejšie na inštaláciu, lebo vyžadujú podomietkové nádrže. U stojacej
verzie môžete kombinovať misu a nádržku ako komplet danej série, alebo obyčajnú samostatne stojacu
misu s plastovou nádržkou na stenu. Dôležitým parametrom pri výbere je počet litrov na spláchnutie.
Najbežnejšie prevedenie misy je, keď je konštrukcia prispôsobená splachovaniu 3/6 litrov. Ponúkame aj
úspornejšie verzie, možnosť splachovania 2/4 litre.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
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416, 418

radiátory

Laufen Pro S

WC závesné − bez
splachovacieho okruhu

vane

392

375

sprchové kúty

392

Laufen Pro B, C

umývadlá, WC

Laufen pro A

396, 397

409
410, 411

nábytok, osvetlenie

Série

Série

stavebná chémia

dlažba

▸ Obsah

Do kategórie nazvanej všeobecne sanitárna
keramika patria všetky keramické výrobky,
ktoré slúžia ako zariaďovacie predmety
v kúpeľniach, či už v domácnostiach
alebo
vo
verejných
priestoroch.

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Umývadlá, WC a bidety ▸ vlastnosti a rozdelenie

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Kateřina Kubišová
Product Manager

V katalógu vám ponúkame prierez ponukou
našich privátnych značiek a vybraných
renomovaných
značiek.
Predstavenie
výrobkov nájdete v ucelených sériách a
dizajnoch, aj na tematických stránkach,
kde môžete vyberať výrobky podľa vašich
p
požiadaviek, či už ide o dizajn alebo praktickú
stránku. Nájdete tu rozdelenie podľa typov
výrobku (umývadlá, WC, pisoáre atď.),

podľa dizajnu, technológie, vyberať môžete nielen zo širokej ponuky rôznych
rozmerov, ale aj z rôznej cenovej hladiny. Záleží len na vás, čo je vašou prioritou.
Základným parametrom pri výbere umývadla je jeho šírka a využitie:
Umývadielka – do šírky 49 cm – využitie hlavne na toaletách
Umývadlá klasické – od šírky 50 cm, montáž na stenu

▸ Keramika - charakteristika
▸ Keramika je najstarší tvárny materiál, aký ľudstvo pozná, človek
najprv prišiel na to, ako používať oheň a potom na to, že tá hruda
tvárnej hliny v ohni stvrdne.
▸ Zdravotnícka keramika je keramický materiál s hutným, spekaným
(gresovým) bielym črepom, na ktorý sa nanesie biela alebo farebná
glazúra. Táto glazúra je odolná voči kyselinám, rozpúšťadlám a lúhom
obsiahnutým v hygienických, čistiacich a kozmetických prípravkoch.
▸ Rozmery, hmotnosť a farby podliehajú bežným keramickým
toleranciám. Najmä pri hrubej inštalácii treba brať ohľad na výrobné
odchýlky rozmeru voči katalógu. Zmeny tvaru a rozmery, ako aj
výrobné nastavenie sú na základe charakteristických vlastností
keramických výrobkov vyhradené aj bez predošlého oznámenia.
▸ Pri kombinácii rôznych výrobcov si dajte pozor aj na „biele sfarbenie“
keramiky. Každá receptúra má iný odtieň.

▸ Keramika − recyklácia a trvalá udržateľnosť
▸ Keramiku možno stopercentne recyklovať a znova používať ako
drvený prášok pri výrobe keramiky alebo ako cennú surovinu
v inom priemysle.

▸ umývadlá

▸ WC:

Základným parametrom pre výber umývadla je jeho šírka a využitie:

Základným parametrom pri výbere WC je prevedenie:

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸ Závesné – nutné napojenie na modul pre splachovanie (na zamurovanie,
s konštrukciou…)

Umývadielka – do šírky 49 cm – využitie hlavne na toaletách
Umývadlá klasické – od šírky 50 cm, montáž na stenu
Rohové
Nábytkové – pre montáž na skrinku bez krycej dosky
Polozápustné – do nábytku alebo na zabudovanie do pultu
Zápustné – na zapustenie do pultu/dosky zhora
Vstavané umývadlá – na zabudovanie do pultu/dosky zospodu
Umývadlové misy – pre usadenie na rovný povrch ako je pult, doska,
skrinka s doskou
▸ Rezateľné – v ponuke séria Palace
▸ Štýlové umývadlá bez prepadu – možno použiť prietokový systém
(v ponuke PZATKA) s klasickým sifónom alebo unikátny systém
samootváracieho sifónu pri naplnení umývadla, tzv. CLOU
Ďalšie možné parametre:
▸ S otvorom pre batériu – najpoužívanejšia verzia pre stojančekovú
umývadlovú batériu
▸ Bez otvoru pre batériu – verzia pre nástennú umývadlovú batériu
▸ S viacerými otvormi pre batériu – 2 alebo 3 otvory

▸ „Kombi“ – stojaca misa s keramickou nádržkou – zmontované do
jedného celku – líši sa prevedením vývodov odpadu – zadný, vodorovný
alebo šikmý, spodný (zvislý) alebo Vario (možnosť oboch verzií pri
použití odpadového kolena, WC je kapotované, odpad nevidno)
▸ Samostatne stojaca misa – nutné napojenie na modul pre splachovanie
(určený k týmto záchodom) alebo k plastovým nádržkám (vysoko
položená, nízko položená)
Ďalšie možné parametre:
▸ Splachovanie misy – hlboké alebo ploché (s odkladacou plochou)
▸ Splachovací okruh – otvorený, uzavretý alebo bez splachovacieho
okruhu (najnovšia verzia, samostatne predstavujeme ďalej)
▸ Splachovací systém – dual ﬂush (3/6 l prípadne nastaviteľné parametre),
tlačidlo Start/Stop
▸ Napúšťanie vody – týka sa WC kombi a prívodu vody do nádrže - verzia
bočná, spodná a zadná

▸ Povrchová úprava keramiky pre jednoduchšiu údržbu

▸ Ostatné keramické výrobky

Každý renomovaný výrobca keramiky ponúka inovatívne riešenie ďalšej
úpravy keramiky, ktorá uľahčuje jej údržbu, odoláva mikróbom a predlžuje jej
životnosť (vyzerá ako nová). Konkrétne úpravy sa u jednotlivých výrobcoch
líšia. Ako prvá s touto úpravou prišla ﬁrma Villeroy & Boch. Úpravu a konkrétnu
ponuku nájdete v katalógu výrobcu, vždy je za príplatok.

▸ Bidety – dnes už v ponuke takmer každej ucelenej série v rovnakom
dizajne ako WC
▸ Pisoáre (urinály) – podľa spôsobu napojenia splachovania (ventil,
podomietkové, senzorové, radarové) alebo bez nutnosti napojenia vody
na splachovanie – viac str. xxx
▸ Deliace steny – na oddelenie súkromia, či už vo verejných priestoroch
jednotlivých pisoárov, alebo na oddelenie medzi umývadlom a pisoárom či WC
▸ Výlevky
▸ Keramické drezy
▸ Pedikérne vaničky
▸ Sprchové vaničky
▸ Ostatné doplnky − odkladacie misky, police a i.

Pri výbere keramiky s uvedenými úpravami treba dodržať priložený návod na
údržbu, aby ste neporušili povrch, každý výrobca má odlišnú technológiu.
▸ Villeroy & Boch - CeramicPlus ▸ Laufen, Roca – LCC ▸ Jika - Perla
▸ Ideal Standard – Ideal Plus ▸ Vitra – Vitraclean ▸ Kolo – Reﬂex
▸ Keramag - Keratec

▸ Keramika alebo syntetický materiál?
Keramika je po stáročia osvedčeným tradičným materiálom – a má to svoje dôvody. Materiál sa osvedčil najmä v oblasti
hygieny, dĺžke životnosti, odolnosti a šetrnosti voči životnému prostrediu, ako uvádzame v charakteristike a recyklácii.
Dodávame však aj výrobky z plastových a minerálnych materiálov (u daného sortimentu sa to týka umývadiel), ktoré
pre keramiku predstavujú dizajnovú výzvu. Spoločnosť LAUFEN je oddávna známa ako inovátor v sanitárnom priemysle
a neustále pracuje na ďalšom vývoji materiálov a výrobnej techniky. Vďaka tejto snahe sa podarilo vyvinúť ďalšie
keramické štruktúry, ktoré pripúšťajú menšiu toleranciu a dovoľujú ešte presnejšie polomery rohov. Umývadlá
zhotovené na mieru umožňujú umiestniť keramiku do pôdorysu kúpeľne s milimetrovou presnosťou.
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Rimless, Rimfree, CLEAN RIM, RIM-EX či DirectFlush sú označenia pre tento typ,
ktorý je u väčšiny dodávateľov novinkou. Tento typ splachovania možno nájsť
aj v našom katalógu SIKO.

Prierez WC misou bez
splachovacieho okruhu

Tu sa môže ukrývať
nečistota a baktérie

Tu nie je miesto pre
nečistotu a baktérie

stavebná chémia

Toto riešenie bolo vyvinuté, aby spĺňalo vysoké nároky na čistotu a hygienu.
Konštrukcia nemá skryté duté priestory, v ktorých by sa mohli tvoriť usadeniny
a nečistoty. Patentovaný splachovací rozvádzač odvádza vodu symetricky do
nádrže a zaisťuje optimálne vedenie vody, ktoré zaručí bezvadné splachovanie
plochy.

Prierez štandardnou
WC misou

batérie, sprchy

Pri výbere WC dnes zohráva okrem dizajnu stále dôležitejšiu úlohu dokonalá
hygiena a jednoduchá údržba, preto renomovaní výrobcovia sanitárnej keramiky
v posledných rokoch vyvinuli inovovaný systém splachovania WC mís, keď misy
nemajú splachovací okruh. To zaistí vysokú hygienu a veľmi jednoduché čistenie
oproti závesným misám s uzavretým, otvoreným i polouzavretým okruhom.
Tieto typy okruhov majú záhyby a priestory, v ktorých sa ľahko usadzujú
nečistoty, baktérie a vodný kameň. Riešením tohto problému je práve WC
bez splachovacieho okruhu.

▸ Prečo si vybrať WC bez splachovacieho okruhu:
jednoduchá údržba a čistenie WC misy = dokonalá hygiena
šetrí vodu, čistiace prostriedky a čas
atraktívny dizajn aj vnútri misy
prispieva k ochrane životného prostredia

doplnky

▸
▸
▸
▸

dlažba

▸ WC bez splachovacieho okruhu

RIMLESS

RIMLESS

RIMFREE

DIRECTFLUSH

RIM-EX

sedadlá, sifóny

CLEAN RIM

▸ Piktogramy - vysvetlenie
Uvádzame len pri WC s možnosťou nastavenia
úsporného splachovania, než je bežných 3/6l.

radiátory

Skrutky na uchytenie umývadiel, pisoárov, stojacich
WC a stojacich bidetov sú súčasťou balenia.

WC bez splachovacieho okruhu
Sedadlo Softclose − pomalé a tiché zatváranie
Tenké sedadlo SLIM
WC Compact − skrátené

vane

SLIM

Umývadlá, WC a bidety ▸ Glacera

WC zadný odpad
WC šikmý odpad

Značka Glacera ponúka ucelený sortiment sanitárnej
keramiky v mnohých štýlových modeloch. Základnou
ﬁlozoﬁou značky je ponúkať za štandardnú cenu štýlovo
nadštandardný sortiment. Glacera umožňuje zákazníkom
odlíšiť svoju kúpeľňu od všadeprítomného priemeru
za prekvapivo nízku cenu.

sprchové kúty

Umývadlo Compact − skrátené

WC vario odpad
hrúbka materiálu

mm
1

1

1

Akciový komplet − cenovo zvýhodnený komplet

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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3-5

Názov Glacera je odvodený od slova glacier – ľadovec.
Symbolizuje pôsobivé tvary, studenú krásu, čistotu
a odolnosť. Tieto vlastnosti sú podporené aj farbou
značky Glacera – studenou svetlomodrou. Ďalšou možnou
asociáciou sú aj prvé tri písmená značky, ktoré sa spájajú
s iným určujúcim prvkom sanitárnej keramiky – glazúrou.

umývadlá, WC

WC spodný odpad

kúpeľne, mozaiky

Kamenné umývadlá Lapis ▸ Triomini

Teplo, útulnosť, čistota, sviežosť, návrat k prírode, to sú hlavné
dôvody, prečo vám ponúkame sériu kamenných umývadiel
Lapis. Vďaka veľkej obľube týchto umývadiel rozširujeme
pôvodnú ponuku o nové tvary a najobľúbenejšie typy aj o novú
farbu. Minerálne mramorovanie, blue stone – tmavá, light
beige – svetlá, white marble – biely mramor.
Novinky dostupné od 6/2016

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

umývadlo na dosku, 40 x 40 x 14 cm
LA4040LB, 199.00 € 3

umývadlo na dosku , 40 x 40 x 14 cm,
LA4040WM, 259.00 € 3

novinka

novinka

umývadlo na dosku, 55 x 35 x 10 cm,
LA5535WM, 409.00 € 3

novinka

novinka

umývadlo na dosku, 40 x 40 x 10 cm,
LA4010WM, 334.00 € 3

novinka

sedadlá, sifóny

umývadlo na dosku, 40 x 40 x 14 cm
LA4040BS, 159.00 € 3

novinka

umývadlo na dosku, 55 x 35 x 10 cm,
LA5535BS, 369.00 € 3

vane

radiátory

umývadlo na dosku, 55 x 35 x 10 cm,
LA5535LB, 409.00 € 3

novinka

umývadlo
ý dl na dosku 40 x 40 x 10 cm,
LA4010BS, 294.00 € 3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

umývadlo na dosku, 40 x 40 x 10 cm,
LA4010LB, 334.00 € 3

svetlý vápenec (LB) tmavý vápenec (BS) biely mramor (WM)

umývadlo na dosku, 60 x 38 x 10 cm
LA6038LB, 359.00 € 3

umývadlo na dosku, 46 x 46 x 10 cm
LA4646LB, 359.00 € 3

378

umývadlo na dosku, 60 x 38 x 10 cm
LA6038BS, 319.00 € 3

umývadlo na dosku, 46 x 46 x 10 cm
LA4646BS, 319.00 € 3

Farebnosť a kresba kameňa je výsledkom hry
prírody a na každom kuse originál! Nie je možné
reklamovať rôzne kresby.

zátka,
5/4" light beige
PZATKALB,
47.99 € 3

zátka,
5/4" Blue stone
PZATKABS,
47.99 € 3

novinka
zátka,
5/4" biely mramor
PZATKAWM,
47.99 € 3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy
doplnky

Slim umývadlá ▸ Triomini

Umývadlá SLIM prinášajú revolúciu v dizajne umývadiel na dosku.
Vďaka malej hrúbke keramiky, iba 3 až 5 mm, si zachovala všetky výhody
keramiky(odolnosť a jednoduchú údržbu) a zároveň má odľahčený
tvar, ktorý bol doteraz možný iba z iných výrobných technológií (plech,
corian, liaty mramor a i.)

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

novinka

novinka
novinka
umývadlo na dosku, bez prepadu,
38,5 x 38,5 x 14,5 cm,
SLM3838, 179.00 € 3

umývadlo na dosku, bez prepadu,
38,5 x 38,5 x 14 cm,
SLM3939, 179.00 € 3

sedadlá, sifóny

umývadlo na dosku, bez prepadu,
50 x 40 x 13,5 cm,
SLM5040, 189.00 € 3

radiátory

hrúbka iba
3 až 5 mm

Drevené umývadlo ▸ Triomini

Džber Art ▸ Jika
novinka

Súčasťou dodávky: biela
keramická zátka odtoku

umývadlo na dosku, bez prepadu,
43 x 43 x 15 cm, drevo, dub
GA702, 279.00 € 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlo na dosku, bez prepadu,
46 x 46 x 20 cm, keramika, biela
SIKOSJART10141, 229.00 € 4
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

novinka

vane

vtok, k umývadlu, biela keramika
9818.4.000.028.1, 35.25 € 3

kúpeľne, mozaiky

Montanaro ▸ Glacera

Blue ▸ Glacera

Ako napovedá názov, táto séria sa inšpirovala tvarom horských
štítov. Lomené tvary typické pre alpských velikánov.

Jemný dizajn, čisté tvary, veľmi výhodný pomer kvality a ceny. To
všetko ponúka séria Blue.

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

umývadlo, otvor pre batériu
uprostred, 55 x 44 x 16,7 cm,
MN5544, 59.99 € 3

kryt sifónu, keramika
BL040, 35.99 € 3

kryt sifónu, keramika
BL040, 35.99 € 3

Sada na uchytenie krytu
pod umývadlo
SADAKRYT, 0.99 € 6

Sada na uchytenie krytu
pod umývadlo
SADAKRYT, 0.99 € 6

WC sedadlo,
EASY2240, 39.59 €

umývadlo, otvor pre batériu
uprostred, 60 x 45 x 18,3 cm,
BL6045, 54.99 € 3

6

WC sedadlo softclose,
BA035, 39.90 € 3
WC sedadlo softclose,
EASY2233, 39.59 € 6

WC sedadlo softclose,
EASY2244, 59.59 € 6

sprchové kúty

vane

WC sedadlo softclose SLIM,
EASYSLIM44, 63.99 € 6

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

bidet, závesný,
36 x 55 x 33 cm,
MN020, 109.00 €

WC, závesné,
35 x 55 x 33,5 cm,
MN010, 110.99 €

3

SLIM

3

Závesné WC a bidet s roztečou skrutiek 23 cm – kompatibilné
so všetkými podomietkovými modulmi z našej ponuky,
uzavretý okruh splachovania.

AKČNÝ SET
nájdete na str: 424 - 425
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1

1

1

sedadlo softclose SLIM,
MT030S, 69.00 € 3

WC, závesné
37 x 52,5 x 34 cm,
MT010, 129.00 €

WC sedadlo softclose SLIM,
EASYSLIM33, 47.99 € 6

SLIM

WC, závesné
36 x 54,5 x 37 cm,
BA010, 109.00 €

3

SLIM

3

Dizajn závesného WC bol navrhnutý tak, aby sa WC dalo
kombinovať s inými umývadlami.

AKČNÝ SET

1

1

1

nájdete na str: 424 - 425

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

▸ nie je len dedičstvom celých tisícročí výroby starej keramiky,
výtvarnej tradície, ale aj hamam skúseností v Turecku (v západnej
Európe populárne ako „turecké kúpele“, spôsob očisty a relaxu).

Ricordi ▸ Vitra
Klasická raﬁnovanosť v kúpeľni. Vyvoláva pocit
starodávneho kúzla. Posuňte sa naspäť v čase
a vytvorte si v kúpeľni útočisko s moderným
komfortom a klasickou čistotou tvarov série
Ricordi, ktorá nikdy nezostarne.

3

1

Všetko v jednom dizajne. Odporúčané
koncepty Ricordi (retro) a Country
nájdete u obkladačiek a dlažby na str.: 44, 34

2

5
4

nádrž,
3 WC
51 x 20 x 41,5 cm,

umývadlo, tri otvory pre batériu,
100 x 57,5 x 24 cm, 6209-003-0033, 313.38 €

6455-003-5344, 178.13 €
6

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
72 x 54 x 21,5 cm,
6055-003-0001, 183.29 € 6

4

noha, Ricordi 1x

2 6210-003-0156, 87.78 €

6

WC misa kombi, 36 x 70,5 x 39 cm,
zadný odpad
6285-003-0075, 217.78 €
spodný odpad
6275-003-0075, 217.78 € 6

6

WC nádrž, 51 x 20,5 x 41 cm,
chróm, 6455-003-5528, 354.00 €
zlatá, 6455-003-5538, 389.00 € 6

6

vane

6

umývadlo, tri otvory pre batériu,
72 x 54 x 24 cm,
6055-003-0033, 193.00 € 6

stojaci, 38 x 60 x 39 cm,
5 bidet,
6597-003-0068, 164.00 € 6

stĺp k umývadlu 65 cm,
4371-003-0156, 87.78 €

sprchové kúty

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,

1 100 x 57,5 x cm, 6209-003-0001, 313.38 €

batérie, sprchy
doplnky

Flexibilné, schopné rásť, plné nekonečných možností… To
je ambiciózny cieľ, pre splnenie ktorého Vitra spolupracuje
s mnohými prvotriednymi priemyselnými návrhármi.
Výrobky od návrhárov ako Ross Lovegrove, Defne
Koz, Matheo Thun, NOA a Pentagon design získali veľa
prestížnych cien ako Red Dot, Good Design Awards, Elle
Decor International Design Award atď.

sedadlá, sifóny

▸ ročne dodáva milióny kusov sanitárnej
keramiky do viac než 75 krajín na 5
kontinentov, spolu so zladenými sériami
kúpeľňového nábytku, vaní, vodovodných
batérií a doplnkov.

Pozri kúpeľne ako živý priestor

radiátory

▸ je vedúcou značkou skupiny Eczacibasi, poprednej tureckej
priemyselnej skupiny s kľúčovými sektormi pre stavebníctvo,
zdravotníctvo a spotrebný tovar.

stavebná chémia

▸ je predzvesťou skupiny ECZACIBAŞI, ktorá sa zrodila v malej dielni
v roku 1942, v odvážnom úsilí dodať rôzne kameninové výrobky,
ktoré sa nemohli v čase vojny dovážať.

6

WC sedadlo
gaštan +chróm
37-013-301, 278.00 €
gaštan+zlatá
37-013-311, 306.00 €

WC, 35,5 x 67 x 39,5 cm,
spodný odpad, 4270-003-0075, 211.00 €
zadný odpad, 6233-003-0075, 211.00 € 6

6

WC, závesné, 36 x 54 x 33 cm,
5802-003-0075, 234.00 € 6

Viac informácií
technických
nájdete
na www.siko.sk.
Ďalšie
výrobky vrátane
z uvedenej
série a viac
informácií
vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

bidet, závesný, 36 x 54 x 33 cm,
5803-003-0288, 182.00 € 6

381

nábytok, osvetlenie

WC sedadlo, Duroplast
05-003-001, 43.69 € 6

umývadlá, WC

WC sedadlo, Duroplast
05-003-003, 49.00 € 6

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

Nábytok k sérii Shift si navrhnite sami v našom plánovači nábytku na
mieru. Viac na str.: 430 - 433
vhodná kombinácia do malých kúpeľní:
Skrinka navrhnutá v našom plánovači nábytku na mieru s umývadlom
4388-003-0921, so vzorom oliva vysoký lesk, 52 x 30 x 37,5 cm za:
229.00 € . Široké umývadlo 60 cm a zároveň úzke do hĺbky − 34,5 cm,
nazývané kompaktné. Na porovnanie, klasické umývadlo Shift so
šírkou 60 cm má hĺbku 46,5 cm.

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Shift, to je sloboda voľby! Popusťte uzdu fantázii a tvorte. NOA Design
Group navrhol túto sériu tak, aby vyhovovala všetkým potrebám
a preferenciám. Kombinujte rôzne šírky umývadiel s rôznymi hĺbkami
s Naturel nábytkom na mieru, všetko prispôsobte vašej kúpeľni.

Shift ▸ Vitra

umývadlo,*
otvor pre batériu vpravo, 50 x 25 x 15,5 cm,
4387-003-0921, 98.78 € 6

umývadlo,*
otvor pre batériu vpravo, 60 x 34,5 x 15,5 cm,
4388-003-0921, 126.53 €

umývadlo,* 80 x 35 x 16 cm,
otvor pre batériu vpravo, 4389-003-0921, 166.22 €
otvor pre batériu vľavo, 4389-003-0922, 166.22 €

vane

otvor pre batériu uprostred, 75 x 45,5 x 16 cm,
4391-003-0973, 174.14 € 6

WC sedadlo softclose,
Duroplast, SLIM
RN030S, 74.00 € 6

umývadlá, WC

sprchové kúty

kryt sifónu
4385-003-0156, 78.96 €

6

* umývadlá možno zavesiť
alebo umiestniť na dosku,
zospodu brúsené

6

6

WC sedadlo softclose
91-003-409, 110.69 €

novinka

2,5/4,0l

WC, závesné 36 x 54 x 35,5 cm,
skryté uchytenie,
4392-003-1295, 186.05 € 6

6

WC nádrž,
34,5 x 14,5 x 50 cm,
(Geberit 2,5/4l)
4396-003-0294,
166.22 € 6

2,5/4,0l

WC, závesné, 54 x 36 x 35,5 cm,
skryté uchytenie,
7742-003-0075, 214.00 € 6

2,5/4,0l

WC misa kombi, vario odpad
36 x 70 x 40 cm,
4395-003-0585, 225.70 € 6

novinka
2,5/4,0l

nábytok, osvetlenie

umývadlo,* otvor pre batériu uprostred,
55 x 43 x 15,5 cm, 4381-003-0973, 118.61 €
60 x 46,5 x 15,5 cm, 4382-003-0973, 138.43 €
80 x 48,5 x 16 cm, 4384-003-0973, 213.84 €
65 x 48 x 15,5 cm, 4383-003-0973, 154.32 € 6

WC sedadlo
91-003-401, 67.06 €

umývadlo na dosku, 55 x 37,5 x 13 cm,
4399-003-0016, 158.30 € 6

2,5/4,0l

WC, závesné, 36,5 x 54 x 33 cm, WC, závesné49,5 x 40 x 36 cm,
skryté uchytenie,
skryté uchytenie,
RN010, 148.00 € 6
RN010REX, 189.00 € 6
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bidet, závesný, vnútorný prívod, bidet, závesný, 36 x 54 x 33 cm, skryté uchytenie,
vnútorný prívod, 4394-003-1455, 170.16 €
36,5 x 54 x 30,5 cm,
vonkajší prívod, 4394-003-1458, 170.16 € 6
skryté uchytenie,
RN020, 148.00 € 6

AKČNÝ SET

1

1

1

nájdete na str: 424 - 425

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Kúpeľňa z kolekcie T4 je rovnako precízna a lineárna ako
jej meno, je stelesnením súčasného štýlu a nadčasového
dizajnu. Presné línie a vysokokvalitné materiály idú ruku
v ruke s eleganciou a čistotou. Konštruktéri vyvinuli funkčný
a lineárny priestor riešenia, ktorý dáva kúpeľni maximálne
pohodlie a kultivovanosť, a je veľmi očakávaný v dnešnom
modernom životnom štýle. Jasný štýl necháva priestor pre
vlastnú inšpiráciu. Kompletná ponuka sanitárnej keramiky
a nábytku série T4 v aktuálnom katalógu VITRA.
kryt sifónu, keramika,
4456-003-0156, 80.44 €

6

6

kryt sifónu (umývadlo 45 cm)
5315-003-0156, 35.33 € 6
kryt sifónu (umývadlo 55, 60, 65 cm)
5316-003-0156, 39.26 € 6

WC, závesné, compact
36 x 48 x 35 cm,
5320-003-0075, 109.82 €
WC, závesné
36 x 52 x 35 cm,
5318-003-0075, 109.82 €

48cm
52cm

umývadielko, otvor pre batériu
uprostred, 45 x 34 x 12,5 cm,
4450-003-0041, 158.30 € 6
6

radiátory

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
60 x 47 x 13,5 cm, 4451-003-0001, 212.67 €
70 x 47 x 14 cm, 4452-003-0001, 256.76 €
90 x 47 x 13,5 cm, 4454-003-0001, 322.84 €

sedadlá, sifóny

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
45 x 38 x 18 cm, 5308-003-0001, 43.25 €
55 x 45 x 19 cm, 5309-003-0001, 59.09 €
60 x 46 x 19,5 cm, 5310-003-0001, 67.06 €
65 x 48,5 x 20 cm, 5311-003-0001, 74.98 €

stavebná chémia

Pre svoju funkčnosť a nadčasový dizajn sa výborne hodí nielen
do bytov a rodinných domov, ale aj do vyťažených verejných
priestorov. Vyťažené priestory ako letiská, stanice a štadióny
sú veľkou výzvou v oblasti údržby a čistoty. Vitra zareagovala
na požiadavky architektov modelom S50, ponúkajúcim mnoho
funkčných riešení a zaisťujúcim kvalitu výrobku, odolnosť a
jednoduchú údržbu. Tento model získal mnoho ocenení.

batérie, sprchy

T4 ▸ Vitra

doplnky

S50 ▸ Vitra

6

6

6

umývadlo, odkladacia plocha vpravo,
80 x 47 x 13,5 cm,
4453-003-0001, 293.47 € 6

WC sedadlo,
72-003-301, 43.69 € 6
WC sedadlo softclose,
72-003-309, 80.44 € 6

bidet, závesný,
vnútorný prívod
34 x 54 x 25,5 cm,
4466-003-0288, 277.30 €

6

6

umývadlá, WC

WC sedadlo, Glacera*
EASY2240, 39.59 € 6
softclose
EASY2244, 59.59 € 6
softclose SLIM
EASYSLIM44, 63.99 €

WC sedadlo softclose,
76-003-009, 106.70 €

6

sprchové kúty

6

umývadlo na dosku,
bez otvoru pre batériu,
60 x 35 x 13 cm,
4461-003-0016, 239.00 €

6

* musí sa upraviť dĺžka upevňovacích skrutiek
sedadla v kombinácii so závesným WC Compact
5320-003-0075

WC misa kombi, vario odpad
35,5 x 65,5 x 40 cm,
5332-003-0585, 106.70 € 6

AKČNÝ SET
nájdete na str: 424 - 425

1

1

2,5/4,0l

1

WC, závesné
34 x 54 x 33,5 cm,
4464-003-0075, 277.30 €

Viac informácií
technických
nájdete
na www.siko.sk.
Ďalšie
výrobky vrátane
z uvedenej
série a viac
informácií
vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

6
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nábytok, osvetlenie

WC nádrž, DualFlush
39 x 16,5 x 42,5 cm,
5322-003-5451, 91.25 €

bidet, závesný, 35,5 x 52 x 34 cm,
vnútorný prívod
5324-003-0288, 106.70 €
vonkajší prívod
5324-003-0290, 106.70 € 6

vane

novinka
Rim-ex
7740-003-0075, 149.00 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Laufen, Roca, Jika ▸ svetovo známe značky jedného koncernu
Osobitosť tradičnej švajčiarskej značky sa odráža najmä v symbióze štýlu, kvality a funkčnosti. LAUFEN, prémiová značka v portfóliu
ROCA je jedným z popredných svetových výrobcov s globálnou distribučnou sieťou.

stavebná chémia

Hlavná kompetencia spoločnosti spočíva v jej znalostiach v oblasti výroby sanitárnej keramiky. Už vyše 120 rokov používa značka
LAUFEN ľudstvu najstarší známy tvárny materiál za účelom tvorby inovatívnych sanitárnych výrobkov, vysoko moderné zariadenie s
legendárnou švajčiarskou presnosťou.

V spolupráci so svetovými dizajnérmi...
Ludovica a Robert Palombo
Po úspešnom uvedení PALOMBA COLLECTION spoločnosti LAUFEN
v roku 2005 vytvorila dvojica slávnych talianskych dizajnérov
Ludovica a Robert Palombovci dizajnový jazyk, ktorý sami opisujú
ako „odtlačok prsta prírody“. Pre celú kolekciu je typické napätie
medzi precíznymi geometrickými a organickými tvarmi, vďaka čomu
možno všetky prvky navzájom kombinovať. V posledných edíciách
títo milánski návrhári uprednostňovali geometrické tvary, teraz
sa zamerali na jemné organické línie. Zlatým klincom PALOMBA
COLLECTION 2012 je umývadlo Menhir a nezvyčajná vaňa. Títo
dvaja hlavní predstavitelia doplnili štyri nové umývadlá do nábytku,
dve umývadlové misy a novú kolekciu kúpeľňového nábytku.
Peter Wirz
Ústredným tvarom modelu moderna plus
je lichobežník, autorom je Peter Wirz zo
štúdia Vetica. Táto spoločnosť získala za
svoje práce mnoho ocenení, kancelárie má
v Zürichu, Lucerne a Tchaj-peji, špecializuje
sa na produktový dizajn a so spoločnosťou
LAUFEN spolupracovala už niekoľkokrát.

2

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

1

3

5

6

radiátory

3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

1 - Ludovica a Robert Palombo
2 - Peter Wirz
3 - Andreas Dimitriadis
4 - Stefano Giovannoni
5 - Wiel Arets
6- Phoenix Design

Značka Roca vznikla v Barcelone roku 1917 ako rodinný podnik pod názvom Compania Roca Radiadores S. A., ktorý sa zaoberal
výrobou liatinových radiátorov a bojlerov. Začiatočné úspechy viedli k rozšíreniu produkcie a ponuky. Roku 1925 boli do výroby
uvedené prvé liatinové vane a o jedenásť rokov neskôr sa spoločnosť zamerala na sanitárnu keramiku. V auguste 1999 prevzala
Roca celosvetovú produkciu svojho najväčšieho európskeho konkurenta – švajčiarskej spoločnosti Laufen a dnes je najväčším
výrobcom sanitárnej keramiky na svete.

Kompletná kúpeľňa s českou tradíciou
Tradičná česká značka JIKA vyniká originalitou, kompletnou ponukou vybavenia kúpeľne, ktoré je prispôsobené každodenným
potrebám užívateľov. Zaujme dokonalým spracovaním keramiky v nadčasových sériách doladených do najmenších detailov
vrátane značkových batérií, autorským nábytkom so zrkadlami a svietidlami, ale aj sprchovými kútmi s vaničkami či vaňami
soﬁstikovaných tvarov. Svetoznámi návrhári, ktorí pre značku JIKA pracujú, ponúkajú komfortné riešenie pre kúpeľne všetkých
veľkostí s maximálnym dôrazom na pohodlie, dokonalú funkčnosť a využitie každého centimetra.

384

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
LAUFEN CLEAN COAT
4 nm
12 nm

Svetoznámi dizajnéri manželia Palombovci svoje originálne
keramické solitéry, na prvý pohľad identiﬁkovateľné umývadlá,
bidety a WC postavili do prostredia, ktoré ich krásu ďalej
zvýrazňuje. Vytvorili kolekciu kúpeľňového nábytku v celom
rade variácií vďaka kombináciám macassarského ebenu,
svetlého duba a lešteného hliníka. Jagot a jas dodajú kúpeľni
Palomba citlivo zakomponované originálne svetlá a zrkadlá.
Vane z tejto kolekcie sú komfortné a pohodlné – a to už aj
v najjednoduchšej verzii.

4000 nm

V súťaži red dot design award sa každoročne posudzuje viac
než 4 000 dizajnérskych kúskov zo 40 krajín. Súťaž patrí
k najväčším celosvetovým prehliadkam dizajnu. Symbol
ocenenia červený bod (red dot) je medzinárodná značka
kvalitného a výnimočného dizajnu. Kompletná ponuka
v katalógu Laufen.
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

doplnky
vane

Pallomba ▸ Laufen

385

sprchové kúty

Výhody tejto metódy: LCC má vzhľadom na hodnotu
drsnosti póry iba štyri nanometre. Vďaka tejto
vlastnosti zachytí vodný kameň, nečistoty a baktérie.
Mierne znečistenie možno veľmi ľahko odstrániť.
Hydroﬁlný efekt zaistí odplavenie nečistôt pri
oplachovaní. LCC chráni keramiku pri čistení nielen
v domácnostiach, ale aj vo verejných priestoroch,
lebo zvyšuje odolnosť materiálu voči agresívnym
čistiacim prostriedkom a chemickým látkam.
LCC sa postará o maximálnu čistotu a hygienu.
Keramika zostane dlhé roky rovnako lesklá ako pri jej kúpe

radiátory

LCC znamená Laufen Clean Coat. Táto inovatívna
úprava keramického povrchu vzniká vypálením
sklovitého povlaku a kremičitej keramiky cez originálnu
glazúru. Povrch LCC sa vyznačuje extrémnou tvrdosťou
a maximálnou odolnosťou.

sedadlá, sifóny

LCC ▸ povrchová úprava keramiky

umývadlá, WC

Geometrické tvary skriniek a umývadiel Living city
vnášajú do kúpeľní prehľadnosť a jednoduchosť.
Každé umývadlo tohto radu ponúkame aj s brúsenou
spodnou stranou, a to v rôznych rozmeroch. Umývadlá
s keramickými odkladacími plochami na pravej alebo
ľavej strane pôsobia pútavo a sú veľmi praktické.
Šikovné umývadlá sa ponúkajú v 15 vzoroch. Vhodný
nábytok Open a Case/Case plus – viac o dekoroch
a kompletná ponuka nábytku v katalógu Laufen.

nábytok, osvetlenie

Living City ▸ Laufen

IlBagnoAlessi One je ukážkou kúpeľňového dizajnu, ktorý
ovplyvnil návrhy interiérov domácností na dlhé roky. Tento
mnohonásobne ocenený dizajn je dielom chýrneho talianskeho
dizajnéra Stefana Giovannoniho. Kľúčovým dizajnovým
prvkom tohto radu, ktorý v kúpeľni ihneď upúta pozornosť,
je samostatne stojace umývadlo, láskyplne označené ako
tam-tam vďaka jeho podobnosti s bubnom. Prvok odliaty ako
jediný kus „chráni“ vo svojej šupke všetky prvky inštalácie.
Z tohto keramického kusa organického vzhľadu priamo
vyžaruje zmyselnosť. Rovnaký dizajn majú aj ďalšie umývadlá,
impozantná vaňa, keramická sprchová vanička, WC, bidety
a urinály z tohto produktového radu. Deﬁnuje tak jemný
ženský štýl v prostredí kúpeľne. Nové prvky, tvary, nové farby.
Kompletná ponuka v katalógu Laufen.

batérie, sprchy

IlBagnoAlessi One ▸ Laufen

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny

SaphirKeramik ▸ Laufen
Revolúcia vo formálnom jazyku keramiky:
Inovatívny a vzácny materiál SaphirKeramik poskytuje
neskonalé možnosti a rozsah v oblasti dizajnu umývadiel, ktoré
sa vyznačujú neuveriteľnými rozmermi 1-2 mm pri hranách
a polomerom 2 mm pri rohoch. Keramika je podstatne tvrdšia
a má väčšiu pevnosť v ohybe. Prostredníctvom SaphirKeramik
je Laufen schopný vyrábať keramiku s tenšími stenami,
čím dochádza k redukcii jej hmotnosti, úspore prírodných
surovín a energie. SaphirKeramik nenahrádza pôvodné
výrobné technológie, ale rozširuje škálu sortimentu materiálu.
Kompletná ponuka v katalógu Laufen.

Séria navrhnutá v minimalistickom štýle, hladké plochy a geometrické
línie pôsobia elegantne a štýlovo. Umývadlá navrhnuté s dostatkom
priestoru na odkladanie dopĺňa kvalitný štýlový nábytok.

nábytkové umývadlo,
otvor pre batériu uprostred,
56 x 42 x 15,5 cm,
1095.5.000.104.1, 99.59 €
60 x 42 x 15,5 cm,
1095.6.000.104.1, 109.00 € 6

nábytkové umývadlo, otvor pre
batériu uprostred, 80 x 42 x 16 cm,
1095.7.000.104.1, 229.00 € 6

vane

radiátory

Laufen Pro Nordic ▸ Laufen

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

nábytkové umývadlo, otvor pre
batériu uprostred, 100 x 42 x 16 cm,
1095.8.000.104.1, 309.00 € 6

V ponuke vybrané
umývadlá v sériách:
LIVINGSQUARE, novinky
VAL, INO a v koncepte
Kartell by Laufen

nábytkové dvojumývadlo, dva
otvory pre batériu, 125 x 42 x 16 cm,
1095.9.000.107.1, 369.00 € 6

Originál nábytok k umývadlám Pro Nordic na str. 451 alebo si
navrhnite vlastný, viac info na str. 430 - 433 . Umývadlá odporúčame
kombinovať s WC z ostatných sérií Laufen PRO – A, S zo str.:. 392, 393
Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Laufen.
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

stĺp k umývadlu,
7.3376.4.100.0, 61.99 €

6

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 44 x 19 cm, 7.3276.4.200.0, 59.59 €
60 x 47,5 x 18,5 cm, 7.3276.4.100.0, 63.59 €
68 x 50,5 x 20 cm, 7.3276.4.000.0, 67.59 €

6

umývadlo, 90 x 49,5 x 20 cm,
odkladacia plocha vpravo,
7.3276.4.800.0, 199.00 €
odkladacia plocha vľavo,
7.3276.4.900.0, 199.00 € 6

pisoár závesný, 31 x 35 x 49 cm,
s poklopom,
7.3536.4.K00.0, 199.00 € 6
s poklopom, radarové splachovanie
230V
SLP3536RZ, 519.00 € 6

umývadielko,
otvor pre batériu vpravo,
40,5 x 27,5 x 15 cm,
7.3276.4.500.0, 67.59 € 6

WC, závesné,
skryté uchytenie
36 x 53,5 x 34,5 cm,
7.3466.4.000.0, 136.99 €

rohové umývadielko,
otvor pre batériu uprostred,
50 x 54,5 x 16,3 cm,
7.3276.4.600.0, 91.59 € 6

radiátory

6

bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 52,5 x 34 cm,
7.3576.4.500.0, 129.00 € 6

6

vane

kryt sifónu,
7.3376.4.200.0, 51.59 €

sedadlá, sifóny

Nexo ▸ Roca

doplnky

Nexo, spojenie dvoch protichodných pojmov: dizajn a úspora.
Chcete sa prispôsobiť každému priestoru bez obmedzenia,
estetiku a rozpočet? Nexo existuje preto, aby uľahčovalo, nie
komplikovalo. Kompaktné výrobky a dokonalé tvary kombinujú
modernosť a malý priestor.

poklop bidetu
7.8066.4.000.4, 61.99 € 6
nemožno použiť
k závesnému bidetu

6
6

6

Uvedené sedadlá sú kompatibilné
so všetkými uvedenými WC série Nexo.

WC kombi, vario odpad
36 x 61,5 x 41 cm, spodné 3/8"
SIKOSRNEVS73426, 238.99 € 6
36 x 66,5 x 41 cm, bočné 3/8", compact
SIKOSRNEVS73442, 238.99 € 6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

bidet, stojaci, vnútorný prívod
36 x 56,5 x 39 cm,
7.3576.4.000.0, 91.59 € 6

WC, stojaci, vario odpad
36 x 54 x 39,5 cm,
7.3476.1.500.0, 149.00 €

AKČNÝ SET

1

1

1

nájdete na str: 424 - 425
6
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umývadlá, WC

61,5 cm
66,5cm

6

nábytok, osvetlenie

WC sedadlo,
7.8016.4.000.4, 51.59 €
WC sedadlo softclose,
7.8016.4.A00.4, 79.59 €

sprchové kúty

novinka
WC, závesné
36 x 53,5 x 34,5 cm,
7.3466.4.L00.0, 184.00 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

SIKO exclusive

Predstavujeme vám najpredávanejšiu keramickú súpravu
značky Roca v Európe. Na prvý pohľad vás upúta štíhly
a úsporný tvar. Victoria ponúka primerane vyváženú
kombináciu jednoduchosti a dobrého vkusu. Tomu sa vraví
nadčasový štýl!

The Gap ▸ Roca
Dizajn pre každého na dosah ruky. Kolekcia kúpeľňového vybavenia
The Gap sa dokonale prispôsobí všetkým potrebám, pretože disponuje
kompletnou škálou komponentov tak, aby každá alternatíva bola
efektná a funkčná.

kryt sifónu,
7.3363.1.200.5, 43.59 €
stĺp k umývadlu,
7.3313.0.000.3, 39.69 €
umývadielko, otvor pre batériu
uprostred, 45 x 34 x 17 cm,
1553.2.000.104.1, 39.99 € 6

6

kryt sifónu,
7.3374.7.100.0,
74.84 € 3

6

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
52 x 41 x 19,5 cm, 7.3253.9.400.0, 35.99 €
56 x 46 x 19,5 cm, 7.3263.9.300.0, 43.99 €
60 x 49 x 19,5 cm, 7.3263.9.200.0, 43.99 €
65 x 51 x 19,5 cm, 7.3253.9.100.0, 46.99 €

6

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

Victoria ▸ Roca

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
45 x 42 x 14 cm, 7.3274.7.700.0, 83.68 €
50 x 42 x 14 cm, 7.3274.7.600.0, 93.10 €
55 x 47 x 14 cm, 7.3274.7.500.0, 103.14 €
60 x 47 x 14 cm, 7.3274.7.400.0, 117.85 €
65 x 47 x 14 cm, 7.3274.7.300.0, 129.65 €

WC sedadlo,
7.8014.7.000.4, 77.18 €

umývadielko, otvor pre batériu uprostred,
35 x 32 x 14 cm, 7.3274.7.900.0, 64.84 €
40 x 32 x 14 cm, 7.3274.7.800.0, 74.24 € 3

3

WC sedadlo softclose,
7.8014.7.200.4, 144.38 €

3

3

nábytok, osvetlenie

bidet, závesný, vnútorný prívod
35,5 x 54,5 x 26 cm,
7.3553.0.500.S, 109.00 € 6

6

WC sedadlo,
kovové pánty
7.8013.9.000.4, 39.99 € 6
plastové pánty
9139.0.000.000.1, 14.99 €

poklop bidetu,
7.8063.9.000.4,
51.59 € 6
5
3,0/4,5l

3,0/4,5l

WC, závesné, skryté uchytenie,
35 x 54 x 40 cm, 7.3464.7.L00.0, 209.00 €

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

SIKO exclusive
WC, závesné
35,5 x 52,5 x 34,5 cm,
7.3463.0.300.S, 79.59 €

WC misa kombi, zadný odpad
35,5 x 66,5 x 38,5 cm,
SIKOSRVIZB73423, 145.98 €

6

WC misa kombi, spodný odpad
35 x 66,5 x 38,5 cm,
SIKOSRVISB24297, 145.98 € 6
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bidet, stojaci,
vnútorný prívod
35,5 x 53 x 38,5 cm,
7.3553.9.400.3,
95.59 € 6

poklop bidetu,
7.8064.7.000.4, 77.32 €
poklop bidetu softclose,
7.8064.7.200.4, 144.38 €

3
3

6

WC, závesné
35 x 54 x 38,5 cm, 7.3464.7.700.0, 207.66 €

3

bidet, závesný,
vnútorný prívod
35 x 54 x 34 cm,
7.3574.7.500.0, 182.69 €

3

Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Roca.
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

Výber správnej veľkosti a tvaru kúpeľňového vybavenia už nie
je problém vďaka sérii Meridian. Táto séria ponúka 36 modelov
umývadiel, toaliet a bidetov v rovnakej línii dizajnu, ktoré
pristanú do každej kúpeľne.

batérie, sprchy

Meridian ▸ Roca

Séria HALL sa zrodila s úmyslom vytvoriť absolútne čistý
a minimalistický koncept. Usporiadanie rovnobežiek
a geometrická jednoduchosť sú hlavnými myšlienkami návrhu
španielskeho dizajnéra Ramóna Benedita.

kryt sifónu,
7.3376.2.100.0,
96.07 € 4
umývadlo, odkladacia plocha
vpravo, 65 x 42 x 13,5 cm,
7.3276.2.000.0, 229.93 € 4

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
50 x 46 x 15 cm, 7.3272.4.400.0, 78.58 €
55 x 46 x 15 cm, 7.3272.4.300.0, 82.93 €
60 x 46 x 15 cm, 7.3272.4.200.0, 86.87 €
65 x 46 x 15 cm, 7.3272.4.100.0, 96.05 €

umývadlo na dosku, 52 x 44 x 12,5 cm
bez otvoru pre batériu,,
7.3278.8.200.0, 225.85 €
otvor pre batériu uprostred,
7.3278.8.200.H, 200.75 € 4

4

WC sedadlo softclose,
7.8012.A.200.4, 106.60 €

4

4

WC nádrž, 36,5 x 14 x 36,5 cm,
spodný prívod,
7.3416.2.000.0, 185.34 € 4

poklop bidetu,
7.8066.2.000.4,
72.07 € 4

48cm
56cm

48cm
56cm

sprchové kúty

WC sedadlo softclose,
7.8016.2.200.4, 121.80 €

4

bidet, závesný, vnútorný prívod
35,5 x 51,5 x 32 cm,
7.3576.2.500.0, 178.44 € 4

vane

WC, závesné
35,5 x 50 x 35 cm,
7.3466.2.700.0, 236.81 €

radiátory

umývadlo, 60 x 32 x 13 cm,
otvor pre batériu vpravo,
7.3272.4.T00.0, 100.40 €
otvor pre batériu vľavo,
7.3272.4.X00.0, 100.40 € 4

sedadlá, sifóny

doplnky

Hall ▸ Roca

bidet, stojaci, vnútorný prívod
35,5 x 52,5 x 40 cm,
7.3576.2.400.0, 178.44 € 4

Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Roca.
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

WC, závesné compact
36 x 48 x 33 cm,
7.3462.4.800.0, 200.78 €

4

bidet, závesný, compact
vnútorný prívod 36 x 48 x 30 cm,
7.3572.4.600.0, 176.08 € 4

Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Roca.
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nábytok, osvetlenie

3,0/4,5l

WC misa kombi, vario odpad
35,5 x 59,5 x 40 cm,
7.3426.2.800.0, 195.65 € 4

4

bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 56 x 30 cm,
7.3572.4.500.0, 167.50 € 4

umývadlá, WC

3,0/4,5l

WC, závesné
36 x 56 x 33 cm,
7.3462.4.700.0, 185.52 €

kúpeľne, mozaiky

Menej znamená viac. Stále platné poučenie sa zreteľne odráža v diele významných
návrhárov značky ROCA. Veľkoryso poňatá keramika a nábytkové zostavy kolekcie
Dama-N sa vyznačujú jednoduchými a čistými líniami s dôrazom na dostatok
odkladacej plochy, nápaditými detailmi pri riešení úchytiek a najmä rozsiahlymi
možnosťami výberu veľkostí.

Dama N ▸ Roca

stĺp k umývadlu,
7.3377.8.000.0, 116.23 €
kryt sifónu,
7.3377.8.100.0, 102.10 €

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 46 x 14,5 cm, 7.3277.8.600.0, 137.02 €
60 x 46 x 14,5 cm, 7.3277.8.400.0, 146.44 €
65 x 46 x 14,5 cm, 7.3277.8.300.0, 158.17 €
70 x 46 x 14,5 cm, 7.3277.8.200.0, 251.89 €
85 x 46 x 14,5 cm, 7.3277.8.100.0, 263.60 €

3
3

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

kryt sifónu,
7.3377.8.200.0,
102.10 € 3

3

vyobrazené
umývadlo: 85 cm

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
45 x 32 x 11 cm, 7.3277.8.900.0, 120.37 €
50 x 32 x 11 cm, 7.3277.8.800.0, 128.87 €
55 x 32 x 11 cm, 7.3277.8.700.0, 137.02 €
60 x 32 x 11 cm, 7.3277.8.500.0, 134.74 €

poklop bidetu, ( stojaci, závesný)

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

7.8067.8.000.4, 87.59 €

WC, závesné, 36 x 57 x 35,5 cm,
7.3467.8.700.0, 299.28 € 3
WC, závesné compact
36 x 50 x 35,5 cm,
7.3467.8.800.0, 299.28 € 3

50cm
57cm

WC sedadlo,
7.8017.8.000.4, 87.59 €
WC sedadlo, softclose
7.8017.8.200.4, 162.74 €

60cm
66 cm

3
3

WC sedadlo, (compact)
7.8017.8.B00.4, 87.59 €

3

bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 57 x 31 cm,
7.3577.8.500.0, 244.51 €
compact, 36 x 50 x 31 cm,
7.3577.8.600.0, 253.25 € 3
poklop bidetu nemožno
použiť pre compact
prevedenie

WC sedadlo softclose, (compact)
7.8017.8.C00.4, 162.74 € 3

WC 66 cm:

WC 60 cm:

WC nádrž, DualFlush
36,5 x 14 x 36 cm,
bočný prívod
7.3417.8.200.0, 228.47 €

WC nádrž, DualFlush, 40 x 17 x 79 cm,
spodný prívod
7.3417.8.400.0, 233.74 € 3
WC nádrž, DualFlush, 36,5 x 14 x 36 cm,
bočný prívod
7.3417.8.200.0, 228.47 € 3

3,0/4,5l

WC misa kombi, 36 x 66 x 76 cm,
zadný odpad
7.3427.8.700.0, 261.50 € 3
spodný odpad
7.3427.8.800.0, 261.50 € 3

390

50cm
57cm

3

3

3

3,0/4,5l

WC misa kombi, vario odpad
36 x 60 x 76 cm,
7.3427.8.W00.0, 259.46 € 3

poklop bidetu softclose,
7.8067.8.B00.4, 87.59 €
poklop bidetu, compact
7.8067.8.C00.4, 162.74 €
52cm
57cm

3
3

bidet, stojaci, vnútorný prívod
36 x 57 x 40 cm,
7.3577.8.400.0, 217.10 €
compact, 36 x 52 x 40 cm,
7.3577.8.700.0, 227.87 € 3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
batérie, sprchy

stavebná chémia

Palace ▸ Laufen

sedadlá, sifóny

Kombinujte s originálnym nábytkom Laufen
Case, (str. 450) alebo si naplánujte nábytok na
mieru, informácie na str.:. 430 - 433

doplnky

Nadčasová klasika navrhnutá pre budúcnosť. Typickou
prednosťou Palace sú rezateľné umývadlá, ktoré dovoľujú
asymetrické riešenie, čím sa hladko začlenia do kúpeľne
akéhokoľvek tvaru. Produkty Palace dnes nájdeme v
kúpeľniach domácností a hotelov po celom svete.

Keramika na mieru:

radiátory

Mnoho veľkých umývadiel Laufen ponúka možnosť zhotovenia
na mieru priamo v továrni a možno ich tak integrovať priamo do
pôdorysu kúpeľne. Keramiku možno skrátiť rezaním – dokonca
aj šikmo (na jednej či oboch stranách). Podľa individuálnych
požiadaviek možno zhotoviť aj voľne stojace bočné časti bez
viditeľných spojov.

vane

Rezateľné umývadlá. Kompletnú ponuku
umývadiel s formulárom pre objednanie
nájdete v katalógu a cenníku Laufen.

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 46 x 16,5 cm, 1070.1.000.104.1, 129.47 €
60 x 48 x 16,5 cm, 1070.2.000.104.1, 134.90 €
65 x 48 x 16,5 cm, 1070.3.000.104.1, 161.84 €

3

3,0/4,5l

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

WC, závesné, 36 x 56 x 34,5 cm,
skryté uchytenie,
2070.0.000.000.1, 296.76 € 3

bidet, závesný, 36 x 56 x 35 cm,
skryté uchytenie,
vnútorný prívod 3070.1.000.302.1, 269.75 €
vonkajší prívod 3070.1.000.304.1, 269.75 €

3
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nábytok, osvetlenie

kryt sifónu,
1970.1.000.000.1, 105.18 €

umývadlá, WC

sprchové kúty

Vybrané umývadlá vo variante s držiakom
na uterák.

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
radiátory

Laufen pro A ▸ Laufen

Laufen pro B, C ▸ Laufen

Laufen Pro je dôkazom, že dobrý dizajn nemusí byť drahý.
Jednoduché tvary, optimálna funkčnosť a zaujímavé ceny
charakterizujú rozsiahly rad kúpeľní Laufen Pro.

Klasické oblé tvary, kompaktné prevedenie − niekoľko variantov
umývadiel, umývadielok, WC.

umývadielko, otvor pre batériu uprostred,
35 x 31 x 14,5 cm, 1595.0.000.104.1, 67.16 €
40 x 32 x 14,5 cm, 1595.1.000.104.1, 70.24 €
45 x 33 x 15 cm, 1595.2.000.104.1, 73.28 €
50 x 36 x 15 cm, 1595.3.000.104.1, 82.43 €

umývadielko, otvor pre batériu uprostred,
45 x 34 x 14,5 cm,
1195.1.000.104.1, 81.07 € 4

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
85 x 48 x 17 cm, 1395.6.000.104.1, 294.40 €
105 x 48 x 17 cm, 1395.8.000.104.1, 371.61 €

kryt sifónu, (umývadielko 1195, 1595)
1995.2.000.000.1, 74.86 € 4

kryt sifónu, (umývadlo 1095, 1395, 1495, 1895)
1995.1.000.000.1, 74.86 € 4

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 48 x 17 cm, 1895.1.000.104.1, 98.97 €
60 x 48 x 17 cm, 1895.2.000.104.1, 103.72 €
65 x 48 x 17 cm, 1895.3.000.104.1, 117.30 €

WC sedadlo (2095.6, 2096.6)
9695.0.300.000.1, 70.20 € 4
WC sedadlo softclose
9695.1.300.000.1, 116.13 € 4

4

kryt sifónu,
(umývadielko 1195, 1595)
1995.2.000.000.1, 74.86 € 4
(umývadlo 1095, 1395, 1495, 1895)
1995.1.000.000.1, 74.86 € 4
(umývadlo 1095, 1495, 1895, 1395)
1995.0.000.000.1, 85.09 € 4

rohové umývadlo, otvor pre batériu
uprostred, 35 x 35 x 15,5 cm,
1695.6.000.104.1, 92.57 € 4

vane

WC, závesné, 36 x 53 x 34 cm,
skryté uchytenie,

umývadielko, 50 x 25 x 15,5 cm,
otvor pre batériu vľavo, 1695.7.000.105.1, 78.65 €
otvor pre batériu vpravo, 1695.7.000.106.1, 78.65 €

4

3,0/4,5l

3,0/4,5l

sprchové kúty

umývadlo, otvor pre batériu uprostred, (compact)
55 x 40 x 17 cm, 1495.1.000.104.1, 92.57 €
60 x 42 x 17 cm, 1495.2.000.104.1, 101.82 € 4

56cm

49cm

umývadlá, WC

4

49 cm
novinka

nábytok, osvetlenie

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 44 x 18,5 cm, 1095.1.000.104.1, 85.56 €
60 x 48 x 19 cm, 1095.2.000.104.1, 91.67 €
65 x 50 x 19,5 cm, 1095.3.000.104.1, 106.93 €

4

dvojumývadlo, dva otvory pre batériu,
130 x 48 x 17 cm,
1496.7.000.104.1, 653.17 € 4

53 cm

2095.6.000.000.1, 190.19 €

4

4

WC, závesné, compact
36 x 49 x 43 cm,
2096.5.000.000.1, 260.28 €

3,0/4,5l

3,0/4,5l

4

WC, závesné, compact
36 x 49 x 35 cm,
2095.2.000.000.1, 195.75 €

4

WC misa kombi, stojaci, zadný odpad
36 x 67 x 40 cm,
2495.6.000.000.1, 167.52 € 4

3,0/4,5l

2096.6.000.000.1, 238.22 €

4

bidet, závesný,Additional,
vnútorný prívod, 36 x 53 x 33,5 cm,
skryté uchytenie,
3095.2.000.302.1, 169.03 € 4

Laufen Pro Rimless WC
Prvotriedna hygiena ▸ vďaka dizajnu nedochádza k usadzovaniu nečistôt
Jednoduchá údržba ▸ technológia bezoplachového kruhu a viditeľného
uchytenia WC
Účinné splachovanie ▸ výkonný inovatívny splachovací systém
Ekonomický
▸ splachovací systém na 6/3 litrov a 4,5/3 litrov
špičkový dizajn
▸ dokonalé spojenie krásneho tvaru a ergonomického prevedenia
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WC sedadlo, antibakterial
9295.1.000.000.1, 32.28 € 4
WC sedadlo softclose, antibakterial
9195.1.000.000.1, 116.13 € 4

WC kombi, vario odpad ,36 x 67 x 42 cm,
bočné 3/8”, SIKOSLPRVB24956, 392.77 €
SIKOSLPRVB24959, 431.69 € 4

Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Laufen
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

umývadielko, 48 x 28 x 15 cm, bez otvoru pre batériu,
odkladacia plocha vpravo, 1595.4.000.109.1, 78.24 €
odkladacia plocha vľavo, 1595.5.000.109.1, 78.24 € 4
umývadielko, otvor pre batériu
uprostred, 45 x 34 x 14,5 cm,
1596.1.000.104.1, 81.09 € 4

4
4

nábytkové umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
85 x 46 x 17,5 cm, 1396.5.000.104.1, 294.47 €
105 x 46 x 17,5 cm, 1396.6.000.104.1, 401.26 € 4

umývadlo na dosku, otvor pre batériu uprostred,
55 x 38 x 17,5 cm, 1295.2.000.104.1, 160.75 €
60 x 38 x 17,5 cm, 1295.3.000.104.1, 169.19 € 4

stĺp k umývadlu,
1996.2.000.000.1, 88.55 €

4

dvojumývadlo, dva otvory pre batériu,
130 x 46 x 17,5 cm,
1496.8.000.104.1, 653.34 € 4
4

umývadlá, WC

4

WC, závesné, 36 x 53 x 29,5 cm,
skryté uchytenie,
2096.1.000.000.1, 200.86 € 4
novinka
WC, závesné, 36 x 53 x 29,5 cm,, rimless
2096.2.000.000.1, 295.00 € 4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 53 x 43 cm,
skryté uchytenie,
3096.1.000.302.1, 200.86 € 4
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nábytok, osvetlenie

WC sedadlo
9196.0.000.000.1, 72.80 €
WC sedadlo softclose
9196.1.000.000.1, 119.11 €

zápustné umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
56 x 44 x 17 cm,
1896.3.000.104.1, 204.22 € 4

sprchové kúty

vane

kryt sifónu, (umývadielko)
1996.4.000.000.1, 74.88 €
kryt sifónu, (umývadlo)
1996.3.000.000.1, 74.88 €

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 46,5 x 17,5 cm, 1096.2.000.104.1, 98.98 €
60 x 46,5 x 17,5 cm, 1096.3.000.104.1, 103.74 €
65 x 46,5 x 17,5 cm, 1096.4.000.104.1, 117.39 €
70 x 46,5 x 17,5 cm, 1096.7.000.104.1, 206.82
€ 4
umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 38 x 17,5 cm, 1895.8.000.104.1, 97.29 €
60 x 68 x 17,5 cm, 1895.9.000.104.1, 105.76 € 4

batérie, sprchy

stavebná chémia

umývadielko , 48 x 28 x 15 cm,
otvor pre batériu vpravo, 1595.4.000.104.1, 78.24 €
otvor pre batériu vľavo, 1595.5.000.104.1, 78.24 € 4

doplnky

umývadielko, bez otvoru pre
batériu, 36 x 25 x 15 cm,
1596.0.000.109.1, 92.61 € 4

Vďaka citlivému redizajnu je elegantný Pro S kompatibilný
so všetkými variantmi série Pro.

sedadlá, sifóny

Laufen Pro S ▸ Laufen

radiátory

Tenký, ľahký a výrazný − LAUFEN Pro S je najnovší člen úspešnej
LAUFEN Pro série.

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Výrobky aj s úpravou Jika Perla. Sériu Cubito dopĺňa široká
ponuka nábytku, ukážka na str.: 454, 455

Cubito ▸ Jika

sedadlá, sifóny

doplnky

Cubito žije budúcnosťou. Čisté geometrické línie možno na prvý
pohľad prekvapia svojou jednoduchosťou, ale chvíľu sa pozerajte
a zamilujete si ich.Nenájdete nič, čo by bolo nadbytočné, a pritom
máte všetko, čo potrebujete.

umývadielko, otvor pre batériu
uprostred, 45 x 34 x 15,5 cm,
1142.2.000.104.1, 57.86 € 2

2

dvojumývadlo, dva otvory pre
batériu, 100 x 34,5 x 15 cm,
1442.2.000.104.1, 213.85 € 2

2

umývadielko, 45 x 25 x 15,5 cm,
(bez otvoru pre batériu 109.1)
otvor pre batériu vľavo, 1142.3.000.105.1, 61.67 €
otvor pre batériu vpravo, 1142.4.000.106.1, 61.67 €

sprchové kúty

vane

radiátory

kryt sifónu,
1995.1.000.028.1, 70.32 €

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
(bez otvoru pre batériu 109.1)
55 x 42 x 16,5 cm, 1042.2.000.104.1, 64.32 €
60 x 45 x 16,5 cm, 1042.3.000.104.1, 66.89 €
65 x 48,5 x 16,5 cm, 1042.4.000.104.1, 79.78 €
85 x 48,5 x 16,5 cm, 1042.6.000.104.1, 205.75 €

umývadlo, 75 x 45 x 16,5 cm,
(bez otvoru pre batériu 109.1)
odkladacia plocha vľavo, 1242.1.000.104.1, 153.22 €
odkladacia plocha vpravo, 1242.2.000.104.1, 153.22 €

2

2

WC sedadlo softclose
Duroplast, antibakterial
9271.2.300.000.1, 66.18 €

2

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

WC sedadlo
Duroplast, antibakterial
9271.1.300.000.1, 44.83 €

2

zápustné umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 41 x 16,5 cm,
1742.2.000.104.1, 79.50 € 2

WC kombi, vario odpad, 36 x 68 x 42 cm,
spodné 3/8”, SIKOSJMIVS23716, 254.11 € 2
bočné 3/8", SIKOSJMIVB23716 254.11 € 2
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WC, závesné
36 x 56 x 35,6 cm,
2042.2.000.000.1, 143.00 €

2

bidet, závesný, vonkajší prívod
36 x 56 x 34 cm,
3142.2.000.304.1, 127.63 € 2

Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Jika.

AKČNÝ SET

1

1

1

nájdete na str: 424 - 425

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Oblé tvary umývadiel vhodné pre kombinovanie s nábytkom,
krytom na sifón a stĺpom. Ponuka nábytku na str.: 457

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
(bez otvoru pre batériu 109.1)
50 x 41 x 18 cm, 1261.1.000.104.1, 40.22 €
55 x 42 x 19 cm, 1261.2.000.104.1, 41.19 €
60 x 45 x 19 cm, 1261.3.000.104.1, 43.07 €
65 x 48 x 19 cm, 1261.4.000.104.1, 45.87 €

2

2

radiátory

kryt sifónu
1961.1.000.000.1, 40.01 €

sedadlá, sifóny

doplnky

Olymp Deep ▸ Jika

umývadielko, 50 x 23 x 16 cm,
otvor pre batériu vľavo, 1561.5.000.105.1, 31.15 €
otvor pre batériu vpravo, 1561.5.000.106.1, 31.15 €

23 cm

2

2

WC kombi, zadný odpad
spodný prívod
36 x 65 x 78,5 cm,
2661.6.000.289.1, 137.66 €

2

vane

3,0/4,5l

WC kombi, zadný odpad
bočný prívod
36 x 65 x 78,5 cm,
2661.6.000.288.1, 137.66 €

2

bidet, stojaci, vnútorný prívod
36 x 54 x 43 cm,
3261.2.000.302.1, 82.44 € 2

2

WC kombi, spodný odpad
spodný prívod
36 x 65 x 78,5 cm,
2661.7.000.289.1, 137.66 €

2

umývadlá, WC

2

WC kombi, spodný odpad
bočný prívod
36 x 65 x 78,5 cm,
2661.7.000.288.1, 137.66 €

sprchové kúty

3,0/4,5l

sedadlo
9361.0.300.063.1, 31.69 €
WC sedadlo
9361.1.300.063.1, 50.86 €

2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 51 x 36 cm,
3061.2.000.302.1, 78.84 € 2

AKČNÝ SET

1

1

1

nájdete na str: 424 - 425

Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Jika.
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nábytok, osvetlenie

3,0/4,5l

WC, závesné
36 x 51 x 36 cm,
2061.0.000.000.1, 82.44 €

kúpeľne, mozaiky

Pure ▸ Jika
Aj dôležité rozhodnutia môžu byť dielom okamihu. Vstúpte s nami do kúpeľne,
v ktorej sa budete môcť nadýchnuť nadčasovej elegancie a okamžite si zamilujete
budúcnosť. Bude patriť čistým líniám, noblesnému vzhľadu a jednoducho
riešenému priestoru.
41 cm

▸ Plne kapotované WC a bidety (ukryté odpady) uľahčujú údržbu toalety − zadná stena WC je
prisadená k stene, takže za WC sa nepráši a podlahu možno ľahko vytrieť.
▸ WC a bidety boli navrhnuté na základe skúseností pri konštrukcii najpohodlnejších stoličiek
▸ Sendvičové sedadlo má ľahký a moderný tvar, keď horný poklop neprekrýva sedadlo.
▸ Inštalácia sedadla je jednoduchá, stačí jedno stlačenie a sedadlo možno vybrať
▸ Kombinujte s originálnym nábytkom, ukážka na str.:457

umývadlo, otvor pre batériu vpravo
50 x 34,5 x 15 cm
1342.1.000.106.1, 66.10 € 2

umývadlo, otvor pre batériu vpravo
60 x 34,5 x 15 cm
1342.2.000.106.1, 85.54 € 2

umývadlo, otvor pre batériu vpravo
80 x 34,5 x 15 cm
1342.3.000.106.1, 151.63 € 2

dvojumývadlo, dva otvory pre batériu
100 x 34,5 x 15 cm
1442.2.000.104.1, 213.85 € 2

38,5 cm

38,5 cm

43 cm
WC sedadlo,
9342.1.300.063.1, 39.07 €

WC sedadlo softclose,
9342.2.300.063.1, 58.78 €

2

62 cm

2

Tigo ▸ Jika

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

37 cm

nábytok, osvetlenie

3,0/4,5l

WC, závesné
36,5 x 54 x 36 cm
2042.3.000.000.1, 157.32 €

396

2

bidet, závesný, 36,5 x 54 x 36 cm,
vnútorný prívod, 3042.1.000.302.1, 137.61 €
vonkajší prívod, 3042.1.000.304.1, 137.61 €

2

Tigo stavia na čistote a elegancii. V malých kúpeľniach
rozhoduje o úspechu realizácie každý centimeter. Tigo
prichádza s mnohými nápaditými riešeniami, s ktorými
nebudete dlho váhať, napriek tomu vás výsledok
nadchne. Nech už si vyberiete umývadlo akejkoľvek
veľkosti, vďaka asymetricky umiestnenej vodovodnej
batérii vám poskytne dostatok odkladacieho priestoru.

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

Jedinečný koncept vhodný aj do malých kúpeľní.
Dostatok chytro riešeného úložného priestoru.
Aj s veľkým umývadlom a práčkou bude v kúpeľni dosť miesta.
V malej kúpeľni sa počíta každý centimeter, preto majú WC Tigo menšiu hĺbku,
čo neznižuje pohodlie, lebo sedacia časť zostáva rovnaká ako u ostatných WC.
▸ Umývadlové skrinky Tigo kúpite vždy spolu s umývadlom, ukážka na str.: 456

sedadlá, sifóny

▸
▸
▸
▸

BĚŽNÉ UMYVADLO 60 CM
A STOJÍCÍ KOMBI KLOZET

Vďaka najkratšiemu kombi WC s hĺbkou 62 cm a umývadlu
vytvoríte viac miesta a nebudete sa cítiť stiesnene. Priestor pod
umývadlom môžete využiť pre skrinku na uteráky a vedľa nej dať
práčku. Sprchový kút s vaničkou (120 x 80 cm) je skvelá voľba
nielen pre staršie generácie.

197

197

U60

2,4m2

vane

125 x 38,5 cm

55 x 41 cm

plastová nádržka proti
roseniu a kondenzácii vody

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

45 x 23,5 cm
55 x 37 cm
60 x 37 cm
70 x 37 cm

▸ umývadlá s otvorom aj bez otvoru pre batériu
▸ kompletná ponuka série Tigo v katalógu Jika
− informujte sa u našich predajcov

49 cm

v: 42 cm
hl: 62 cm

3,0/4,5l

sprchové kúty

65x 38,5 cm
80 x 38,5 cm
100 x 38,5 cm

120

umývadlá, WC

120

49 cm

3,0/4,5l

397

nábytok, osvetlenie

UMYVADLO 60 CM A
STOJÍCÍ KOMBI KLOZET TIGO

radiátory

Ukážky riešenia malých kúpeľní TIGO

kúpeľne, mozaiky
dlažba
batérie, sprchy

stavebná chémia

umývadielko, otvor pre batériu uprostred
40 x 36 x 16 cm, E713701, 67.10 € 4
nábytkové dvojumývadlo,*
dva otvory pre batériu
130 x 49 x 17 cm, E813601, 478.15 €

nábytkové umývadlo,* otvor pre batériu uprostred
60 x 49 x 17 cm, E812901, 169.53 €
70 x 49 x 17 cm, E812801, 208.15 €
85 x 49 x 17 cm, E812701, 272.62 €
100 x 49 x 17 cm, E812601, 313.20 € 4

4

umývadielko, otvor pre batériu uprostred
45 x 36 x 16,5 cm
E714501, 62.84 € 4
umývadielko, otvor pre batériu uprostred
50 x 42 x 17,5 cm, E714601, 74.30 €
55 x 45,5 x 17,5 cm, E714701, 79.86 € 4

*Umývadlá sú k dispozícii aj v prevedení
bez otvoru pre vodovodnú batériu.
umývadielko, otvor pre batériu uprostred
48 x 44 x 16 cm, E713601, 73.31 € 4

vane

Výrobky s úpravou Ideal Plus za príplatok.
WC sedadlo, Duroplast
E712801, 60.88 €
WC sedadlo softclose,
E712701, 107.35 € 4

sprchové kúty

WC sedadlo, ultra light
E772301, 73.31 €
WC sedadlo softclose, ultra light
E772401, 119.46 € 4

WC nádrž, Arc, DualFlush
36 x 16 x 37,6 cm
E785601, 124.37 € 4

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

umývadlo,* otvor pre batériu uprostred
50 x 46 x 17,5 cm, E713801, 78.22 €
55 x 46 x 17,5 cm, E713901, 83.13 €
60 x 46 x 17,5 cm, E714101, 87.39 €
65 x 46 x 17,5 cm, E772901, 115.86 €
70 x 46 x 17,5 cm, E773601, 144.66 € 4
kryt sifónu, (50 - 70 cm)
E711301, 68.73 € 4

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Connect ▸ Ideal Standard

Vyberte si z troch charakteristických tvarov umývadiel a vytvorte
si dokonalú kúpeľňu. Ucelená kolekcia Connect znamená funkčné
riešenie. Predstavujeme výber tejto kolekcie, kompletnú ponuku
nájdete v Katalógu Ideal Standard. Dizajn: Robin Levien

3,0/4,0l

3,0/4,0l

WC, závesné,
skryté uchytenie,
36 x 54 x 31 cm
E771801, 222.55 €

4

WC, závesné Rimless
36 x 54 x 34 cm
E817401, 209.46 € 4

WC, závesné
36 x 54 x 34 cm
E823201, 168.88 €

4
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bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 54 x 30 cm,
skryté uchytenie,
E772201, 228.44 € 4
bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 54 x 30,5 cm,
E712601, 172.48 € 4

WC misa kombi, stojaci,
zadný odpad
36 x 66 x 77,5 cm
E823901, 181.31 € 4

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Výrobky s úpravou Ideal Plus za príplatok.

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 42 x 14,4 cm, K077701, 183.60 €
60 x 42 x 14,5 cm, K077801, 217.97 €
71 x 42 x 14,5 cm, K078201, 284.73 €
91 x 42 x 15 cm, K078601, 345.93 € 4

nábytkové umývadlo, otvor pre batériu uprostred
d
71 x 45,5 x 15 cm, K078701, 241.86 €
81 x 45,5 x 15 cm, K078801, 261.50 €
91 x 45,5 x 15 cm, K078901, 320.40 €
101 x 45,5 x 15 cm, K079001, 368.19 € 4

na veľkosti záleží
WC sedadlo, XL
E607801, 68.40 €

4

umývadlo na dosku, bez otvoru pre batériu
50 x 42 x 13,5 cm, K077601, 176.40 € 4

WC sedadlo softclose, XL
E824001, 112.91 € 4
45cm

XL šírka WC

4

WC sedadlo,
J452201, 59.90 €

4

4

sprchové kúty

Plus

WC, závesné
45 x 59 x 39 cm
E607601, 344.62 €

WC sedadlo softclose,
J469701, 105.71 € 4

štandardná šírka WC

200

vane

45cm

nábytkové dvojumývadlo,
dva otvory pre batériu
120 x 45,5 x 15 cm
K079101, 490.91 € 4

WC, stojaci
45 x 59 x 43,5 cm
E607301, 345.60 €

radiátory

WC misa kombi, zadný odpad
45 x 70 x 43,5 cm
E607101, 371.79 € 4

sedadlá, sifóny

doplnky

WC nádrž, DualFlush,
38 x 17,5 x 37,5 cm
E608001, 239.90 € 4

stavebná chémia

dlažba

Connect Freedom toalety XL sú primárne určené pre osoby
s nadváhou, ktoré nechcú už žiadne kompromisy týkajúce
sa dizajnu. Rozšírená šírka sedacej plochy zvyšuje komfort
a pohodlie užívateľa.

zodpovedajú súčasným trendom čistých a minimalistických
interiérov a vďaka rôznym variantom prevedenia poskytnú
dostatok priestoru na vytvorenie modernej kúpeľne.

batérie, sprchy

Connect Freedom ▸ Ideal Standard Strada ▸ Ideal Standard
Ucelená kolekcia Strada od Ideal Standard dodá kúpeľni nový
Tieto zaujímavé umývadlá majú veľmi jednoduchý
toalety XL s rozšíreným sedadlom impulz.
a dokonalý dizajn. Lineárne pravouhlé tvary tejto kolekcie

umývadlá, WC

540

430

470

585

155

E6076..

450

6075..

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

360

bidet, závesný, vnútorný prívod, 36 x 55 x 31 cm,
skryté uchytenie,
J469401, 255.28 € 4

399

nábytok, osvetlenie

3,0/4,0l

WC, závesné, 36 x 55 x 31,5 cm,
skryté uchytenie,
J452101, 245.46 € 4

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Vyše 7000 zamestnancov po celom svete pokračuje a rozvíja tradíciu, ktorú spoločnými silami založili dve
rodiny už v roku 1748. Elegancia produktov určených na stolovanie, kvalita spojená s inovatívnymi nápadmi
spolu so sanitárnou keramikou a v neposlednom rade aj dizajn a precíznosť v obklade a dlažbe, to všetko a
ešte čosi navyše nachádzajú a objavujú ľudia, ktorí ľpejú na hodnotách, ktorým spoločnosť Villeroy & Boch
verí už viac ako 265 rokov.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

… Nechajte sa presvedčiť kvalitou.

Artis ▸ Villeroy & Boch

novinka

TitanCeram je inovatívny materiál vyvinutý spoločnosťou Villeroy & Boch, ktorý zahŕňa všetky
skúsenosti získané za viac ako 265 rokov histórie v oblasti keramickej výroby. Výrobky z TitanCeram sa
pýšia kombináciou vysokej kvality spracovania a nevšedného moderného dizajnu.

400

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

NAŠI ŠAMPIÓNI V HYGIENE

dlažba

DirectFlush Subway 2.0

Anti-bacterial

CeramicPlus

DirectFlush

ViFresh

batérie, sprchy

Inovatívne WC pre 4-násobnú hygienu

CearamicPlus

Anti-bacterial

Subway ▸ Villeroy & Boch

novinka

doplnky

DirectFlush

stavebná chémia

Inovatívne WC pre 3-násobnú hygienu

dostupné od: 07/2016

sedadlá, sifóny

Hygienické, svieže a jednoducho sa čistia − s našimi šampiónmi v hygiene ste v dobrých rukách. Toaleta bez vnútorného okraja
DirectFlush, s inovatívnou technológiou CeramicPlus a AntiBac povrchovou úpravou, novinkou ViFresh (iba pri prevedení
4-násobnej hygieny) zaistí dokonalú hygienu. 3- alebo 4-násobná hygiena pre maximum bezpečia.

DirectFlush – maximálna hygiena
radiátory

▸ prevedenie bez vnútorného okraja umožňuje jednoduché, dokonalé čistenie a údržbu
▸ voda sa splachuje po celom vnútri misy, voda je vedená presne a bez vystrekovania až tesne pod horný
okraj
▸ už žiadne nehygienické plochy ako pri WC s okrajom

ViFresh – jednoduchosť, neviditeľnosť, sviežosť
▸ inovatívna technológia: WC blok alebo WC gél je umiestnený v takmer neviditeľnom držiaku v prúde vody
▸ kombinuje sviežu vôňu s hygienou v integrovanom systéme
▸ vhodné pre štandardné WC bloky i gély

AntiBac – trvalá ochrana pred baktériami
vane

▸ Znižuje množenie baktérií o viac než 99,9 %
▸ Preukázateľné antibakteriálne účinky vďaka iónom striebra v glazúre

CeramicPlus – viac čistoty, väčšia efektivita

3

WC sedadlo softclose, SLIM
9M78S101, 163.80 € 3

umývadlá, WC

WC sedadlo
9M606101, 83.46 €

sprchové kúty

▸ Keramika s trvalou, vysokokvalitnou povrchovou úpravou
▸ Efektívnejšie a lepšie sa čistí, šetrí čas, vodu i čistiace prostriedky

držiak uteráka
na prianie

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
60 x 47 x 15 cm, 71136001, 155.22 €
65 x 47 x 15 cm, 71136501, 157.56 € 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

3

WC, závesné, 37 x 56 x 41,5 cm,
skryté uchytenie
56001001, 282.36 €
DirectFlush, 5614R001, 337.74 €

3

bidet, závesný, vnútorný prívod
37 x 56,5 x 41,5 cm,
skryté uchytenie
54000001, 320.58 € 3

401

nábytok, osvetlenie

3,0/4,5l

umývadlo, odkladacia plocha vpravo,
63 x 35,5 x 12 cm, 41156L01, 223.86 €
umývadlo, odkladacia plocha vľavo,
63 x 35,5 x 12 cm, 41156R01, 223.86 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

O.novo ▸ Villeroy & Boch

Kvalitný klasický dizajn. Nech sú vaše plány akékoľvek,
s programom Architectura sa stanú skutočnosťou.
Ohromujúci rozsah tejto kolekcie ponúka vysokokvalitné
riešenie pre všetky kúpeľne. Úsporné a vysokohygienické
WC, pisoáre, veľké alebo kompaktné umývadlá, to všetko
doplnené vhodným nábytkom Frame to Frame posúva túto
kolekciu k absolútnej dokonalosti. Kompletnú ponuku
nájdete v katalógu Villeroy & Boch.

Nečakane iná. Nová kúpeľňová kolekcia O.novo je moderná,
veľmi variabilná a vysokokvalitná − za prekvapivo priaznivú
cenu. Neexistujú žiadne obmedzenia pri kreativite, pretože
kúpeľňový nábytok, keramické a wellness produkty boli
v tejto kolekcii navrhnuté pre širokú škálu rôznych kombinácií.
Sanitárnu keramiku O.novo vhodne doplní a oživí nábytkový rad
Frame to Frame. Kompletnú ponuku nájdete v katalógu Villeroy
& Boch

kryt sifónu,
52660001,
69.42 € 2

umývadielko, otvor pre
batériu vpravo,
53 x 25 x 14 cm,
53732501, 87.36 € 3

umývadielko, otvor pre
batériu vpravo,
36,5 x 26 x 14 cm,
53733501, 95.16 € 3

WC sedadlo,
98M9D101, 83.46 €

WC sedadlo softclose,
98M9C101, 114.66 € 3

3

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
46 x 35,5 x 17 cm, 53734501, 93.60 €
50,5 x 40 x 17,5 cm, 53735001, 102.96 €
56 x 37 x 17 cm, 51775501, 120.12 €
60,5 x 38 x 18 cm, 51776001, 123.24 € 3

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
55 x 45 x 18 cm, 51605501, 74.10 €
60 x 49 x 18 cm, 51606001, 74.10 €
65 x 51 x 18 cm, 51606501, 95.94 € 2

umývadielko, dva otvory pre
batériu, 36 x 27,5 x 15 cm,
53603601, 61.62 € 2

vane

WC sedadlo,
9M396101, 54.60 €

DirectFlush + AQUAREDUCT 3/4,5 l
37 x 53 x 32,5 cm, 5684R001, 218.40 €
sprchové kúty

2

umývadielko, otvor pre batériu uprostred,
45 x 35 x 15,5 cm, 53604501, 61.62 €
50 x 40 x 16 cm, 53605001, 61.62 € 2

WC sedadlo softclose
9M38S101, 88.92 € 2

3,0/4,5l

bidet, závesný , 37 x 53 x 26,5 cm
54840001, 273.00 € 3

WC, závesné AQUAREDUCT 3/4,5 l
37 x 53 x 32,5 cm, 56841001, 212.16 €

WC sedadlo,
9M606101, 83.46 €

3

3,0/4,5l

3,0/4,5l

3

WC, závesné
36 x 56 x 35 cm, 56601001, 125.58 €
WC, závesné, DirectFlush
36 x 56 x 35 cm, 5660R001, 149.76 €

WC sedadlo softclose,
9M58S101, 114.66 € 3

novinka

2
2

3,0/4,5l

umývadlá, WC

49cm

WC, závesné Directflush
37 x 53 x 32,5 cm,
5685R001, 218.40 € 3

402

AKČNÝ SET
nájdete na str: 424 - 425

kombi pack
WC so sedadlom softclose, závesné + WC
sedadlo softclose,
36 x 56 x 35 cm , 5660H101, 190.32 €
DirectFlush 5660R001,
+ WC sedadlo softclose,
36 x 56 x 35 cm, 5660HR01, 215.28 € 2

WC sedadlo
9M406101, 54.60 € 2
WC sedadlo softclose,
9M38S101, 88.92 € 2

WC so sedadlom, závesné, 37 x 53 x 32,5 cm,
SIKOSVBOA56851, 295.62 € 3
WC so sedadlom softclose
SIKOSVBOA56851S, 326.82 € 3

3,0/4,5l

nábytok, osvetlenie

umývadlo, otvor pre batériu uprostred,
80 x 49 x 18 cm, 51608001, 297.18 €
umývadlo na dosku, otvor pre batériu uprostred,
80 x 49 x 18 cm, 51608G01, 312.00 € 2

L/P

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Architectura ▸ Villeroy & Boch

1

1

bidet, závesný,
vnútorný prívod
36 x 56 x 31 cm,
54600001, 190.32 €

AKČNÝ SET

1
3,0/4,5l

WC, závesné compact, 36 x 49 x 34 cm,
56881001, 138.06 € 2

1

1

2

1

nájdete na str: 424 - 425

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny

umývadlo na dosku, bez otvoru pre batériu
38 x 38 x 11 cm , 51480001, 305.76 €
**51480101, 331.50 €

43 x 43 x 11 cm, 51491001, 325.26 €
**51491101, 351.00 € 3

43 x 43 x 12 cm, 51440001, 326.04 €
**51440101, 351.78 € 3

**prevedenie bez prepadu

Ceramic Plus – exkluzívna povrchová úprava (na prianie), ktorá odpudzuje nečistotu, čo znamená veľmi
jednoduchú údržbu. Šetrí životné prostredie i peňaženku – potrebujete už len 10 % doterajšieho času na
čistenie, 10 % doterajších čistiacich prípravkov a 10 % doterajšej spotreby vody. Prvotriedna značková kvalita,
exkluzívne od ﬁrmy Villeroy & Boch

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

403

umývadlá, WC

umývadlo na dosku, bez otvoru pre batériu
38 x 38 x 11 cm , 51490001, 321.36 €
**51490101, 347.10 €

nábytok, osvetlenie

umývadlo na dosku, bez otvoru pre batériu
58,5 x 38 x 11 cm, 51540001, 383.76 €
**51540101, 409.50 € 3

sprchové kúty

vane

V kolekcii Loop & Friends nastavila skupina dizajnérov vysoký štandard. Jej redukovaný dizajn prináša do kúpeľne funkčnú estetiku.
Umývadlá na dosku alebo na čiastočné zapustenie sú kompletne glazované a vybavené keramickým krytom odtoku.

radiátory

Loop & Friends ▸ Villeroy & Boch

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

Renova Nr. 1 ▸ Keramag

batérie, sprchy

V jednoduchosti je krása – preto je keramika Renova Nr. 1 Plan
bestsellerom už veľa rokov. Umývadlá prísne geometrických
tvarov pre každú oblasť použitia, závesné WC a bidety nájdu
uplatnenie v privátnych kúpeľniach i vo verejných priestoroch.
Dodáva sa aj s glazúrou KeraTect®, za príplatok.

3

sedadlá, sifóny

doplnky

umývadlo, otvor pre batériu uprostred *
55 x 44 x 14,5 cm , 222255000, 72.00 €
60 x 48 x 14,5 cm, 222260000, 81.60 €
65 x 48 x 14,5 cm, 222265000, 94.08 €

umývadielko, otvor pre batériu uprostred *
45 x 32 x 13 cm, 272145000, 52.80 €
50 x 38 x 13 cm, 272150000, 57.60 € 3

umývadielko, 40 x 25 x 10 cm*
otvor pre batériu vpravo , 272140000, 48.00 €

3

radiátory

*Vybrané umývadlá ponúkame bez otvoru pre batérie

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
85 x 48 x 14,5 cm , 122185000, 240.00 €
100 x 48 x 14,5 cm, 122100000, 288.00 €

3

umývadlo, 75 x 48 x 13 cm
odkladacia plocha vľavo , 122175000, 255.36 €
odkladacia plocha vpravo , 122180000, 255.36 €

3

vane

2,0/4,0l
KeraTect®
za príplatok

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

dvojumývadlo, dva otvory pre batériu
130 x 48 x 13 cm, 122130000, 568.16 €
WC sedadlo,
572110000, 83.92 €
WC sedadlo softclose,
572120000, 96.00 €

3

3

iCon ▸ Keramag
Harmónia výrobkov a priestoru – až 12 typov umývadiel
s veľkorysými odkladacími plochami vrátane dvojumývadiel až
do šírky 120 cm, závesné a kombi WC, bidety – iCon je ideálny do
modernej kúpeľne akejkoľvek veľkosti.
Kompletná ponuka na www. siko.sk alebo v aktuálnom katalógu Keramag.
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novinka
WC, závesné, 4,5/6l
36 x 54 x 34 cm,
202150000, 134.40 €

3

WC, závesné Rimfree
36 x 54 x 34 cm,
202170000, 220.80 €

3

bidet, závesný, vnútorný prívod
36 x 54 x 34 cm,
232150000, 308.32 € 3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
55 x 48 x 17 cm, L91155000, 76.32 €
60 x 48 x 17 cm, L91160000, 79.04 €
65 x 48 x 17 cm, L91165000, 91.52 €
70 x 48 x 17 cm, L91170000, 103.20 € 3

*Vybrané umývadlá ponúkame bez otvoru pre batérie

nábytkové umývadlo,
otvor pre batériu uprostred
60 x 48 x 16 cm, L91161000, 81.12 €
75 x 48 x 16 cm, L91175000, 108.48 €
90 x 48 x 17 cm, L91190000, 137.04 €
120 x 48 x 16,5 cm, L91120000, 201.04 €

*Vybrané umývadlá ponúkame bez otvoru pre batérie

umývadielko, otvor pre batériu
uprostred, 36 x 28 x 15 cm,
M32137000, 30.72 € 3

umývadlo, otvor pre batériu
uprostred , 45 x 37 x 17 cm
M32145000, 33.60 € 3
nábytkové umývadielko,
otvor pre batériu uprostred
45 x 36 x 16 cm
L92145000, 62.72 € 3

3

vane

umývadlo, 45 x 25 x 15 cm
odkladacia plocha vpravo, M32247000, 34.56 €
odkladacia plocha vľavo, M32347000, 34.56 €

nábytkové dvojumývadlo, dva otvory pre batériu
90 x 48 x 17 cm, L91590000, 137.12 €
120 x 48 x 16,5 cm, L91520000, 201.04 € 3

3

sedadlá, sifóny

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 42 x 17 cm, M31151000, 40.32 €
55 x 44 x 17 cm, M31156000, 43.68 €
60 x 46 x 17 cm, M31161000, 47.04 € 3

doplnky

3

radiátory

polostĺp,
M37100000, 39.36 €

Traﬃc − nová kúpeľňová séria. V mestskom štýle,
jemnom dizajne, funkčne pripravená pre život na plné
obrátky. Ideálna do modernej štýlovej kúpeľne
a dostupná za atraktívne ceny. Pre každého, kto
rozmýšľa o novej kúpeľni. Keramika Traﬃc k dispozícii
aj s povrchom Reﬂex KOLO, za príplatok.

batérie, sprchy

Nova Pro – nový bestseller. Široký sortiment oválnych a pravouhlých
umývadiel, závesných i kombi toaliet pre rôzne oblasti použitia –
súkromné kúpeľne, malé a detské kúpeľne, verejné sanitárne priestory
i bezbariérové toalety. Variabilita výberu z rôznych rozmerov. WC aj
v prevedení s inovatívnou technológiou Rimfree®.

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 41 x 17 cm, M31150000, 40.32 €
55 x 44 x 17 cm, M31155000, 43.68 €
60 x 48 x 17 cm, M31160000, 47.04 € 3

stavebná chémia

Traﬃc ▸ Kolo

Nova Pro ▸ Kolo

WC sedadlo, antibakterial
M30111000, 34.96 €
WC sedadlo softclose, antibakterial
M30112000, 42.80 € 3

WC sedadlo, antibakterial
M30115000, 34.96 €
WC sedadlo softclose, antibakterial
M30116000, 42.80 € 3
WC sedadlo, antibakterial
Click2Clean, M30118000, 48.96 €

nábytkové dvojumývadlo, 120 x 48 x 16,5 cm,
dva otvory pre batériu, L91521000, 225.28 €
bez otvoru pre batériu, L91021000, 225.28 €

3

WC sedadlo,
L90111000, 50.08 €

3

sprchové kúty

FamilyWC sedadlo kom.s detským
K90118000, 59.68 € 3

WC sedadlo softclose,
L90112000, 92.56 € 3

3

2,0/4,0l

WC, závesné, 35,5 x 53 x 33,5 cm
M33103000, 84.00 € 3
Rimfree, 35,5
M33123000, 109.92 € 3
WC, závesné compact
35,5 x 48 x 33,5 cm
M33104000, 85.44 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

3

2,0/4,0l

WC, závesné
35 x 54 x 35,5 cm
L93100000, 124.80 €
WC, závesné, Rimfree
35 x 54 x 35,5 cm
L93120000, 152.64 €

3

bidet, závesný
35 x 54 x 33,5 cm
L95100000, 140.56 €

3

3
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nábytok, osvetlenie

2,0/4,0l

WC, závesné, 35,5 x 53 x 33,5 cm
M33100000, 84.00 € 3
Rimfree,
M33120000, 109.92 € 3

umývadlá, WC

48cm
53 cm

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Neo ▸ Fayans

výhodná ponuka

Séria predstavuje najpredávanejšie typy výrobkov za veľmi zaujímavé
ceny. Svojím neutrálnym dizajnom sa hodí do všetkých typov kúpeľní. WC
kombi je balené ako jeden kus vrátane plastového sedadla. Funkčnosť,
príjemný dizajn a výborná cena – to sú charakteristické vlastnosti tejto
sanitárnej keramiky NEO.

SevaMix ▸ Vidima

výhodná ponuka

S výrobkami z kolekcie SevaMix splníme vaše požiadavky
na jednoduché a zároveň atraktívne vybavenie kúpeľne
za priaznivú cenu. Veríme, že v každom veku nájdete
potešenie z dizajnu tejto série.
novinka

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 40 x 19,5 cm, 1039.0.000.195.1, 25.19 €
55 x 44 x 20,5 cm, 1039.1.000.195.1, 26.29 €
60 x 47 x 20,5 cm, 1039.2.000.195.1, 26.59 €

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 40 x 16 cm, W414401, 25.89 €
55 x 46 x 16 cm, W414501, 26.99 €
60 x 47 x 16 cm, W414701, 26.99 € 5

WC kombi, zadný odpad*
DualFlush
36,5 x 63 x 78 cm
W914601, 85.09 € 5

kryt sifónu,
(umývadlo,: 50, 55, 60 cm)
W310101, 22.89 € 5
WC sedadlo,
W300201, 16.99 €
WC sedadlo,
thermoplast
E3556, 4.39 € 5

novinka

4

novinka
WC kombi, spodný odpad *
36 x 64,9 x 77,5 cm,
6139.5.000.787.1, 88.49 € 5

umývadlá, WC

*balenie − voľné (zmontované)

WC, závesné
35,5 x 55,5 x 36 cm
W704501, 45.09 €

406

5

*balenie (misa, nádržka a sedadlo)
dostupné od 06/2016
− v jednej škatuli (demont)

WC kombi, zadný odpad*
DualFlush + WC sedadlo,
36 x 64,9 x 77,5 cm
6139.0.000.241.1, 82.19 €

WC sedadlo,
W302801, 11.39 €
WC sedadlo,
thermoplast
E3556, 4.39 € 4

5

WC sedadlo,, termoplast
E3556, 4.39 € 4
WC sedadlo, duroplast
9139.0.000.000.1, 14.99 €

5

WC kombi, spodný odpad*
DualFlush + WC sedadlo,
36 x 64,9 x 77,5 cm
6139.9.000.241.1, 85.19 € 5

5

5

umývadielko, otvor pre batériu uprostred,
40 x32 cm
1539.3.000.177.1, 24.69 € 5

WC kombi, zadný odpad *
36 x 64,9 x cm,
6139.3.000.787.1, 85.19 € 5

WC kombi, spodný odpad*
DualFlush
36,5 x 63 x 78 cm
W914701, 85.49 € 5

nábytok, osvetlenie

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

kryt sifónu,
(umývadlo,: 50,
5 55, 60 cm)
1939.1.000.19
9 21.79 € 5
1939.1.000.196.1,

do vypredania zásob

*balenie (misa, nádržka a sedadlo)
− v jednej škatuli (demont)

WC, závesné
35,5 x 53 x 36 cm
2357.0.000.000.1, 51.99 €

5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Umývadlá ▸ Oblé

Sevamix, Ideal Standard

50 x 39,5 x 15,5 cm EUR351

17.99 € 50 x 40 x 16 cm W414401
2

Neo, Fayans

Blu, Glacera

25.89 €

50 x 40 x 19,5 cm 1039.0.000.195.1

25.19 €

55 x 46 x 16 cm W414501

26.99 €

55 x 44 x 20,5 cm 1039.1.000.195.1

26.29 €

60 x 47 x 16 cm W414701

26.99 €

60 x 47 x 20,5 cm 1039.2.000.195.1

26.59 €

Montanaro, Glacera

54.99 €
3

Nexo, Roca

Victoria, Roca

3

BL6045

5

5

55 x 44 x 16,7 cm MN5544 59.99 €

60 x 45 x 18,3 cm

batérie, sprchy

Multi

výhodná ponuka

výhodná ponuka

Laufen Pro, Laufen

52 x 41 x 19,5 cm 7.3253.9.400.0

35.99 €

68 x 50,5 x 20 cm

7.3276.4.000.0 67.59 €

doplnky

výhodná ponuka

55 x 44 x 18,5 cm 1095.1.000.104.1 85.56 €

56 x 46 x 19,5 cm 7.3263.9.300.0

43.99 €

60 x 47,5 x 18,5 cm 7.3276.4.100.0 63.59 €

60 x 48 x 19 cm

60 x 49 x 19,5 cm 7.3263.9.200.0

43.99 €

55 x 44 x 19 cm

65 x 50 x 19,5 cm 1095.3.000.104.1 106.93 €

65 x 51 x 19,5 cm 7.3253.9.100.0

46.99 €

7.3276.4.200.0 59.59 €

1095.2.000.104.1 91.67 €

6

4

sedadlá, sifóny

6

Eurovit, Ideal Standard

Lyra plus, Jika

O.Novo, Villeroy & Boch

1071.1.000.104.1

47.27 €

50 x 41 x 18,5 cm 1438.1.000.104.1

33.31 €

55 x 44,5 x 21,5 cm V154001

31.08 €

55 x 45 x 18 cm 51605501

74.10 €

55 x 43 x 17,5 cm 1071.2.000.104.1

51.89 €

55 x 45 x 19,5 cm 1438.2.000.104.1 34.20 €

65 x 47,5 x 21,5 cm V134001

34.56 €

60 x 49 x 18 cm 51606001

74.10 €

60 x 47 x 20 cm 1071.3.000.104.1

56.68 €

60 x 49 x 19,5 cm 1438.3.000.104.1 35.51 €

60 x 46,5 x 21,5 cm V144001

32.12 €

65 x 51 x 18 cm 51606501

95.94 €

65 x 49 x 20 cm 1071.4.000.104.1

61.43 €

65 x 52 x 19,5 cm 1438.4.000.104.1 37.66 €

50 x 42 x 17 cm

2

radiátory

Mio, Jika

stavebná chémia

dlažba

Ide o keramické umývadlá v klasickom štýle. Všetky nižšie uvedené umývadlá majú otvor pre batériu. K týmto umývadlám
možno dokúpiť kryt sifónu, ktorý ponúka rovnaký výrobca z rovnakej série ako vybrané umývadlo. V rovnakom dizajne aj sérii
si z našej ponuky vyberiete aj príslušné WC, bidet a pisoár, viac na stránkach jednotlivých sérií.

4

2

Traﬃc, Kolo

O.Novo, Villeroy & Boch
80 x 49 x 18 cm

51608001

297.18 €

55 x 48 x 17 cm

L91155000

80 x 49 x 18 cm

51608G01

312.00 €

60 x 48 x 17 cm

L91160000 79.04 €

2

76.32 €

65 x 48 x 17 cm

L91165000

91.52 €

70 x 48 x 17 cm

L91170000

103.20 €

Nova Pro, Kolo

Nova Pro, Kolo

45 x 37 x 17 cm

50 x 41 x 17 cm

M31150000

40.32 €

55 x 44 x 17 cm

M31155000

43.68 €

60 x 48 x 17 cm

M31160000

47.04 €

M32145000 33.60 €
3

sprchové kúty

vane

3

3

Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12

SADAUM

1.19 €

6

Zvukoizolačná vložka pre WC umývadlo

VLOZKAUM

5.19 €

6

vtok umývadlový, chróm, 5/4 clic-clac

VF790CR/ VF785CR

16.99 €/19.99 €

6

Sifón umývadlový OPTIMA 5/4 CR

SIFM/SIFMLUX

29.39 €/ 49.99 €

6

Rohový ventil 1/2 x 3/8 s páčkou

RVP

5.79 €

6

umývadlová batéria, stojanková, páková

SL271/LA271/VA271

32.99 €/47.79 €/ 79.59 €

5

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

407

nábytok, osvetlenie

odporúčame:

umývadlá, WC

3

Tieto keramické umývadlá sa vyznačujú predovšetkým zaoblenými hranami. Všetky nižšie uvedené umývadlá majú otvor pre batériu.
V rovnakom dizajne aj sérii si z našej ponuky vyberiete aj príslušné WC, bidet a pisoár, viac na stránkach jednotlivých sérií.

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Umývadlá ▸ Zaoblené

Shift, Vitra

S50, Vitra

Laufen Pro, Laufen

The Gap, Roca

45x38x18 cm

43.25 €

4381-003-0001

55x43x15,5 cm

118.61 €

7.3274.7.700.0

45x42x14 cm

83.68 €

1895.1.000.104.1

55x48x17 cm

5309-003-0001

55x45x19 cm

59.09 €

4382-003-0001

60x46,5x15,5 cm

134.50 €

7.3274.7.600.0

50x42x14 cm

93.10 €

1895.2.000.104.1

60x48x17 cm 103.72 €

1895.3.000.104.1

65x48x17 cm

5310-003-0001

60x46x19,5 cm

67.06 €

4383-003-0001

65x48x15,5 cm

146.40 €

7.3274.7.500.0

55x47x14 cm

103.14 €

5311-003-0001

65x48,5x20 cm

74.98 €

4384-003-0001

80x48,5x16 cm

205.87 €

7.3274.7.400.0

60x47x14 cm

117.85 €

6

7.3274.7.300.0

65x47x14 cm

129.65 €

6

batérie, sprchy

Pro S, Laufen

4

Tigo, Jika

Pro S, Laufen

1395.6.000.104.1 85x48x17 cm

294.40 €

1895.8.000.104.1

55x38x17,5 cm

97.29 €

1396.5.000.104.1

85x46x17,5 cm

294.47 €

1395.8.000.104.1 105x48x17 cm

371.61 €

1895.9.000.104.1

60x68x17,5 cm

105.76 €

1396.6.000.104.1

105x46x17,5 cm

401.26 €

1096.2.000.104.1

55x46,5x17,5 cm

98.98 €

1096.3.000.104.1

60x46,5x17,5 cm

103.74 €

4

1096.4.000.104.1 65x46,5x17,5 cm

117.39 €

1096.7.000.104.1

206.82 €

70x46,5x17,5 cm

1121.2.000.104.1 55x40,5x17,5 cm

62.70 €
2

4

4

sedadlá, sifóny

doplnky

117.30 €

3

Laufen Pro, Laufen

radiátory

98.97 €

5308-003-0001

70x37x17,5 cm

87.40 €
2

Connect Space, Ideal Standard

Connect Space, Ideal Standard

Cubito, Jika

Tigo, Jika
1021.5.000.106.1

1042.2.000.104.1

55x42x16,5 cm

64.32 €

E132601

60x38x17,5 cm

115.20 €

E132301

50x38x17,5 cm

93.28 €

1042.3.000.104.1

60x45x16,5 cm

66.89 €

E132801

70x38x17,5 cm

160.37 €

E132401

55x38x17,5 cm

102.11 €

79.78 €

E132501** 60x38x17,5 cm

115.20 €

205.75 €

E132701** 70x38x17,5 cm

160.37 €

1042.4.000.104.1 65x48,5x16,5 cm
1042.6.000.104.1

85x48,5x16,5 cm

**odkladacia plocha vľavo

4

sprchové kúty

vane

2

4

Architectura, Villeroy & Boch
53734501

46x35,5x17 cm

53735001

50,5x40x17,5 cm

Nova Pro, Kolo

Traffic, Kolo

93.60 €

M31151000

50x42x17 cm

40.32 €

L91161000

60x48x16 cm

81.12 €

102.96 €

M31156000

55x44x17 cm

43.68 €

L91175000

75x48x16 cm

108.48 €

M31161000

60x46x17 cm

47.04 €

L91190000

90x48x17 cm

137.04 €

3

L91120000

120x48x16,5 cm

201.04 €

51775501

56x37x17 cm

120.12 €

51776001

60,5x38x18 cm

123.24 €

umývadlá, WC

3

odporúčame:
SADAUM

Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12

1.19 €

VLOZKAUM

Zvukoizolačná vložka pre WC umývadlo

5.19 €

VF790CR/VF785CR

vtok umývadlový, chróm, 5/4 clic-clac
Sifón umývadlový OPTIMA 5/4 CR
Rohový ventil 1/2 x 3/8 s páčkou
umývadlová batéria, stojanková, páková

SIFM/SIFMLUX

nábytok, osvetlenie

3

RVP
CU271/RIN071

408

16.99 €/19.99 €
29.39 €/49.99 €
5.79 €
67.59 €/95.59 €

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Umývadlá ▸ Hranaté

T4, Vitra

T4, Vitra

4453-003-0001 80x47x13,5 cm 293.47 €

4451-003-0001

60x47x13,5 cm

212.67 €

6

4452-003-0001

70x47x14 cm

256.76 €

4454-003-0001

90x47x13,5 cm 322.84 €

Hall, Roca

Hall, Roca

7.3276.2.K00.0

75x49,5x14,5 cm

264.00 €

229.93 €

7.3276.2.000.0 65x42x13,5 cm

4

4

batérie, sprchy

6

stavebná chémia

dlažba

Keramické umývadlá v modernom dizajne. Všetky nižšie uvedené umývadlá majú otvor pre batériu. V rovnakom dizajne aj
sérii si z našej ponuky vyberiete aj príslušné WC, bidet a pisoár, viac na stránkach jednotlivých sérií.

1095.7.000.104.1

80x42x16 cm

229.00 €

1095.6.000.104.1 60x42x15,5 cm

109.00 €

1095.8.000.104.1

100x42x16 cm

309.00 €

1743.6.000.104.1

80x46x15,5 cm

457.86 €
3

303.08 €
303.08 €
3

**3 otvory pre batérie

6

6

65x48x11 cm

1643.1.000.108.1** 65x48x11 cm

1643.1.000.104.1

Pure, Jika

Strada, Ideal Standard

130x48x11 cm

687.89 €

1342.1.000.106.1

50x34,5x15 cm

66.10 €

1342.3.000.106.1 80x34,5x15 cm 151.63 €

K077701

50x42x14,4 cm

1643.5.000.108.1** 130x48x11 cm

687.89 €

1342.2.000.106.1 60x34,5x15 cm

85.54 €

2

K077801

60x42x14,5 cm

217.97 €

1643.8.000.104.1

180x48x11,5 cm

957.65 €

K078201

71x42x14,5 cm

284.73 €

1643.8.000.107.1*

180x48x11,5 cm

957.65 €

K078601

91x42x15 cm

345.93 €

1643.8.000.108.1** 180x48x11,5 cm

957.65 €

Pure, Jika

Living Square, Laufen
1643.5.000.104.1

2

183.60 €

4
3

vane

*2 otvory pre batérie **3 otvory pre batérie

sedadlá, sifóny

99.59 €

doplnky

Living Square, Laufen

Living Square, Laufen

1095.5.000.104.1 56x42x15,5 cm

radiátory

Laufen Pro Nordic, Laufen

Laufen Pro Nordic, Laufen

Memento, Villeroy & Boch

5133AK01

100x47x14 cm

662.22 €

51335L01

50x42x14 cm

315.12 €

K078801

81x45,5x15 cm

261.50 €

5133CK01

120x47x14 cm

843.96 €

51336L01

60x42x14 cm

353.34 €

K078901

91x45,5x15 cm

320.40 €

51338L01

80x47x14 cm

565.50 €

K079001

101x45,5x15 cm

368.19 €

3

3

L91161000

60x48x16 cm

81.12 €

L91175000

75x48x16 cm

108.48 €

L91190000

90x48x17 cm

137.04 €

L91120000

120x48x16,5 cm

201.04 €

4

3

odporúčame:
SADAUM

Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12

1.19 €

VLOZKAUM

Zvukoizolačná vložka pre WC umývadlo

5.19 €

VF790CR/VF785CR/VF785CRQ vtok umývadlový, chróm, 5/4 clic-clac

Twins, Kolo

Twins, Kolo

L51150000 50x46x14 cm

67.04 €

L51151000

50x46x14 cm

67.04 €

L51160000 60x46x14 cm

73.84 €

L51161000

60x46x14 cm

73.84 €

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

SIFMQ

Sifón umývadlový OPTIMA - hranatý 5/4 CR

RVQ

Rohový ventil 1/2 x 3/8 hranatý

LE271/DO271/EC271

umývadlová batéria, hranatý design

16.99 €/19.99 €/19.99 €

sprchové kúty

Traffic, Kolo

241.86 €

umývadlá, WC

Memento, Villeroy & Boch

71x45,5x15 cm

39.59 €
7.29 €
78.99 €/119.00 €/4 197 Kč

3

409

nábytok, osvetlenie

Strada, Ideal Standard
K078701

kúpeľne, mozaiky
dlažba

V našej ponuke nájdete umývadlá na dosku keramické, kamenné i bambusové. S umývadlom bez prepadu treba vždy použiť súčiastku
PZATKA alebo bielu keramickú zátku WA434CE. Tieto umývadlá odporúčame umiestniť na DOLCE dosky alebo priamo vytvoriť
nábytok na mieru.

batérie, sprchy

stavebná chémia

Umývadlá ▸ Na dosku

výhodná ponuka

VA4242VN

42x42x15,5 cm

39.29 €

VA4930

49x30x13,3 cm

79.99 €

Vallone, Glacera, TONDO
VA4242BP

42,5x42,5x22,5 cm

Vallone, Glacera, SPILLO
159.00 €

VA5838

58,5x38,5x14 cm

3

Vallone, Glacera, TORTO
VA4646

46x46,5x10 cm

59x41x10 cm

Vallone, Glacera, OVATO
159.00 €

VA6546

VA3939

39,5x39,5x15 cm

3

3

Vallone, Glacera, TANGO
79.99 €

VA4848

60x38x15,5 cm

183.29 €

3

109.99 €

48,5x48,5x11 cm

3

3

Nest, Vitra

4423-003-0016

199.00 €

65x46x14 cm

3

Vallone, Glacera, NIDO
149.99 €

Nest, Vitra
109.99 €

VA5941

3

3

doplnky
sedadlá, sifóny
radiátory

Vallone, Glacera, FINO

Vallone, Glacera, COTTO

Vallone, Glacera

Nest, Vitra

4421-003-0016

38x38x15,5 cm

6

146.58 €

5130-003-0018 45x45x18,5 cm

6

158.30 €
6

vane

* do vypredania zásob

Loop&Friends, Villeroy & Boch

Piu Due, Vitra
5194-003-0018

64,5x39x10 cm

316.94 €

sprchové kúty

6

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

305.76 €

51491001*

43x43x11 cm

325.26 €

51540001*

58,5x38x11 cm

383.76 €

51440001*

43x43x12 cm

326.04 €

51490101

38x38x11 cm

347.10 €

51540101

58,5x38x11 cm

409.50 €

51480101

38x38x11cm

331.50 €

51491101

43x43x11 cm

351.00 €

51440101

43x43x12 cm

351.78 €

novinka
Triomini - SLIM
50x40x13,5 cm

3

410

3

SLM3939

38,5x38,5x14 cm

novinka
Triomini - SLIM

179.00 €
3

3

*umývadlo s prepadom

3

*umývadlo s prepadom

novinka
Triomini - SLIM

189.00 €

Loop&Friends, Villeroy & Boch

38x38x11 cm

*umývadlo s prepadom

SLM5040

Loop&Friends, Villeroy & Boch

51480001*

SLM3838

38,5x38,5x14,5 cm

novinka
Triomini - drevo

179.00 €
3

GA702

43x43x15 cm

279.00 €
3

maloobchodné ceny s DPH

LB

Lapis, Triomini

LB

LB

Lapis, Triomini

Lapis, Triomini

novinka

is Triomini
Lapis,

LA4040LB

40x40x14 cm

199.00 €

LA4646LB

46x46x10 cm

359.00 €

LA6038LB

60x38x10 cm

359.00 €

LA4010LB

40x40x10 cm

334.00 €

LA4040BS

40x40x14 cm

159.00 €

LA4646BS

46x46x10 cm

319.00 €

LA6038BS

60x38x10 cm

319.00 €

LA4010BS

40x40x10 cm

294.00 €

3

3

3

stavebná chémia

LB

BS

BS

3

BS

novinka

LB

novinka

Lapis, Triomini

Lapis, Triomini

LA5535LB

55x35x10 cm

409.00 €

LA5535BS

55x35x10 cm

369.00 €

LA4040WM

novinka

novinka
Lapis, Triomini

Lapis, Triomini
259.00 €

40x40x14 cm

kúpeľne, mozaiky

BS

LA5535WM

55x35x10 cm

409.00 €

3

LA4010WM

40x40x10 cm

334.00 €
3

3

3

batérie, sprchy

BS

dlažba

Novinky dostupné od 6/2016

odtoky s kamenným krytom na str: 378

Tieto umývadlá majú prepad, treba dokúpiť umývadlový vtok VF790CR či VF785CR.

Bigio, Glacera

Bigio, Glacera
BG4626

45x24,2x13 cm

51.99 €

BG4638

Shift, Vitra

Shift, Vitra

44x35,7x12,4 cm

58.89 €

60x34,5x15,5 cm

126.53 €

4389-003-0921

80x35x16 cm

166.22 €

6

3

6

radiátory

3

4388-003-0921

sedadlá, sifóny

doplnky

Umývadlá na dosku i na stenu (brúsená spodná hrana, otvory pre skrutky)

Shift, Vitra

Nuovella, Vitra

Shift, Vitra

60x47x13,5 cm 212.67 €

4381-003-0001

55x43x15,5 cm

118.61 €

4452-003-0001

70x47x14 cm

256.76 €

4382-003-0001

60x46,5x15,5 cm

134.50 €

4454-003-0001 90x47x13,5 cm 322.84 €

4384-003-0001 80x48,5x16 cm

205.87 €

6

4383-003-0001 65x48x15,5 cm

146.40 €

4391-003-0973 75x45,5x16 cm

174.14 €

4077-003-0001

50x50x18 cm 158.30 €

6

6

vane

T4, Vitra
4451-003-0001

Living City, Laufen

Pro S, Laufen

75x49,5x14,5 cm 264.00 €

7.3274.7.700.0

45x42x14 cm

83.68 €

1143.0.000.104.1 45x38x15,5 cm 295.31 €

1696.3.000.104.1

60x46,5x9,5 cm

129.37 €

4

7.3274.7.600.0

50x42x14 cm

93.10 €

3

1696.2.000.104.1

55x46,5x9,5 cm

124.19 €

7.3274.7.400.0 60x47x14 cm
7.3274.7.300.0

117.85 €

4

3

65x47x14 cm 129.65 €

odporúčame:

Strada, Ideal Standard
K078101

60x42x14,5 cm

223.20 €
4

PZATKA

zátka CR

PZATKALB/PZATKABS

zátka 5/4" CR

30.39 €
47.99 €/47.99 €

WA434CE

Umývadlový vtok, keramická zátka

30.39 €

VF790CR/VF785CR

vtok umývadlový 5/4" clic-clac, CR

16.99 €/19.99 €

VLOZKAUM

zvukoizolačná vložka, max 70 cm

RVP
RIN085/LE285/SO085

Rohový ventil 1/2 x 3/8 s páčkou
vysoká umývadlová batéria, páková,

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

5.19 €
5.79 €
184.00 €/139.00 €/99.99 €

411

umývadlá, WC

7.3274.7.500.0 55x47x14 cm 103.14 €

nábytok, osvetlenie

The Gap, Roca

Hall, Roca
7.3276.2.G00.0

sprchové kúty

6

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Nábytkové umývadlá

Naturel

Modena, Naturel

Modena, Naturel

42x34x17 cm

44.99 €

HA5665

64x51x20 cm

67.99 €

M6046

60x46 cm

114.00 €

HA5650

50x40x17cm

44.99 €

HA5670

70,5x50,5x22 cm

79.99 €

M7546

75x46 cm

129.00 €

HA5655

55x40x17cm

49.99 €

HA5680

80x50x cm

89.99 €

M9046

90x46 cm

159.00 €

HA5660

60x50x17cm

64.99 €

HA5690

87x51x21 cm

M10046

100x46 cm

199.00 €

4

106.00 €

HA5600 102x50x22 cm

119.00 €

M212046

Verona, Naturel liaty mramor
319.00 €

120x46x cm

VE4626

46x26x14 cm

59.00 €
6

4

4

4

batérie, sprchy

stavebná chémia

Naturel
HA5640

Verona, Naturel
VE6048

liaty mramor

60x48x14,5cm

Verona, Naturel

79.00 €

VE9049

liaty mramor

90x49x14 cm

Verona, Naturel

149.00 €

VE9251

92x51x13 cm

6

Mio, Jika

149.00 €

liaty mramor

1471.9.000.104.1 130x74x20 cm

248.79 €

6

2

sedadlá, sifóny

doplnky

3

liaty mramor

Pavia Way, Naturel liaty mramor

Pavia Way, Naturel

PA6549

65x49x5 cm

139.00 €

PA8549

85x49x5 cm

149.00 €

PA10549

105x49x5 cm

184.00 €

PA12049

liaty mramor

120x49x5 cm

Cube Way, Naturel

liaty mramor

Cube Way, Naturel

209.00 €

CU6050

60x40x5,5 cm

109.00 €

6

CU8050

80x40x5,5 cm

129.00 €

CU10050

100x40x5,5 cm

169.00 €

liaty mramor

120x40x5,5 cm

204.00 €
6

6

6

Sklenené umývadlá Modena
Umývadlá z mliečneho skla. Umývadlá s nádychom luxusu. Umývadlá, ktoré kúpeľni vdýchnu štýl a eleganciu nielen svojím materiálom, ale aj skĺbením
ostrých hrán s oblými, „mäkkými“ krivkami samotného mycieho priestoru. V kombinácii s nábytkom zo sérií Modena a Ancona na str.: 440, 441
alebo s nábytkom na mieru, viac na str.: 430 - 431.

vane

radiátory

CU212050

Modena, Naturel
sprchové kúty

S6046

Modena, Naturel

Modena, Naturel
149.00 €
6

S7546

75x46 cm

184.00 €
6

Modena, Naturel

S9046

90x46 cm

219.00 €

S10046

100x46 cm

259.00 €

S212046

120x46 cm

334.00 €
6

6

NÁBYTOK NA MIERU
BUĎTE VLASTNÝMI ARCHITEKTMI

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

60x46 cm

viac informácií na: 430 - 433
Nielen k týmto
vybraným nábytkovým
umývadlám si môžete
naplánovať vlastný
nábytok do kúpeľne

412

maloobchodné ceny s DPH

výhodná ponuka

výhodná ponuka
Eur, Multi
1791NEW

Laufen Pro, Laufen

Eur, Multi
25.59 €

51x45,5x18 cm

stavebná chémia

dlažba

Moderný štýl každej kúpeľni dodajú zápustné umývadlá. Možno ich osadiť aj viac kusov vedľa seba do dosiek z rozmanitých
materiálov. Umývadlo zápustné zhora sa vsadzuje do zárezu v doske a jeho zaoblené okraje o niekoľko centimetrov prevyšujú rovinu
dosky – týmito okrajmi sa pripevní k doske silikónom. Všetky nižšie uvedené umývadlá majú otvor pre batériu.

kúpeľne, mozaiky

Zápustné umývadlá

1690NEW

32.99 €

55x47,5x19,5 cm

1396.1.000.104.1

204.13 €

56x45x15 cm

4

4

batérie, sprchy

4

Strada, Ideal Standard

Ricordi, Vitra
66.16 €

60x48x20 cm

5801-003-0012

54x37,5x18,5 cm

K078001

170.00 €

59,5x43,5x17 cm

176.40 €

6

3

doplnky

Nova Top, Kolo
1527

4

radiátory

Stávajú sa trendom dnešných moderných kúpeľní. Snáď každá rodina vie, aké problematické je ranné striedanie pri umývadle.
Všetky nižšie uvedené umývadlá majú dva otvory pre batériu. V rovnakom dizajne aj sérii si z našej ponuky vyberiete aj
príslušné WC, bidet a pisoár, viac na stránkach jednotlivých sérií.

sedadlá, sifóny

Dvojumývadlá

Cubito, Jika
130x48x17 cm

653.17 €

Mio, Jika

1442.0.000.104.1

130x48,5x16,5 cm

313.40 €

1471.9.000.104.1

130x74x20 cm

2

248.79 €
2

sprchové kúty

4

vane

Laufen Pro, Laufen
1496.7.000.104.1

Traffic, Kolo

Laufen Pro Nordic, Laufen

225.28 €

L91590000

90x48x17 cm

137.12 €

3

L91520000

120x48x16,5 cm

201.04 €

1095.9.000.107.1

125x42x16 cm

369.00 €
6

3

odporúčame:
VLOZKAUM

zvukoizolačná vložka, max 70 cm

5.19 €

VF790CR/VF785CR/VF785CRQ

vtok umývadlový clic-clac 5/4, CR

16.99 €/19.99 €/19.99 €

RVP

Rohový ventil 1/2 x 3/8 s páčkou

E671
SIFM/SIFMLUX

MULTI sifón dvouumývadlový do nábytku
Sifón umývadlový OPTIMA 5/4 CR

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

5.79 €
8.63 €
29.39 €/49.99 €

413

umývadlá, WC

120x48x16,5 cm

nábytok, osvetlenie

Traffic, Kolo
L91521000

Predstavujeme výber najobľúbenejších umývadielok z našej ponuky.

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Umývadielka

výhodná ponuka

výhodná ponuka

batérie, sprchy

stavebná chémia

Multi
EUR913

novinka
Bigio, Glacera

Neo, Fayans
35x28x11,5 cm

14.69 €

1539.3.000.177.1

40x32 cm

24.69 €

2

BG4626

51.99 €

Bigio, Glacera

Bigio, Glacera
58.89 €

BG4229

42x29,5x13,5 cm

55.19 €

BG5025L**

50x25x14,4 cm

58.89 €

BG4229L**

42x29,5x13,5 cm

55.19 €

44x35,7x12,4 cm

58.89 €
3

S50, Vitra

S50, Vitra

50x25x14,4 cm

3

BG4638

3

5

BG5025P

5300-003-0001

45x35x18 cm

43.69 €

5308-003-0001

45x38x18 cm

43.25 €
6

6

3

**otvor pre batériu vľavo

Victoria, Roca

Pro S, Laufen

1553.2.000.104.1 45x34x17 cm

39.99 €

1596.0.000.109.1

Lyra plus, Jika
36x25x15 cm

92.61 €

6

Eurovit, Ideal Standard
40x31x14,5 cm

32.18 €

R421901

50x23,5x12,5 cm

28.98 €

1538.1.000.105.1** 40x31x14,5 cm

32.18 €

R421001** 50x23,5x12,5 cm

28.98 €

1538.1.000.106.1

4

**bez otvoru pre batériu

3

**otvor pre batériu vľavo

4

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

**otvor pre batériu vľavo

Bigio, Glacera
45x24,2x13 cm

O.Novo, Villeroy & Boch

Joyce, Villeroy & Boch

53603601

36x27,5x15 cm

61.62 €

53604501

45x35x15,5 cm

61.62 €

53054601

45x45x15,5 cm

Omnia, Villeroy & Boch

Omnia, Villeroy & Boch
146.64 €

53734501

46x35,5x17 cm

3

2

93.60 €

53733501

36,5x26x14 cm

95.16 €

3

53732501

53x25x14 cm

87.36 €

sprchové kúty

vane

3

Rekord, Kolo

Renova NR. 1 plan, Keramag
272140000

40x25x10 cm

48.00 €

272143000**

40x25x10 cm

57.60 €

nábytok, osvetlenie

Style, Kolo

Nova Pro, Kolo
40x33x16 cm

23.04 €

M32137000

3

36x28x15 cm

30.72 €

L21750000

3

50x37x14 cm

60.16 €
3

3

umývadlá, WC

**bez otvoru pre batériu

K92140000

odporúčame:

Hall, Roca*
7.3258.8.300.0

50x25x15 cm

96.07 €

*možno vyraziť otvory pre
batériu vpravo a vľavo

VLOZKAUM

zvukoizolačná vložka, max 70 cm

5.19 €

VF790CR/VF785CR

vtok umývadlový clic-clac 5/4, CR

16.99 €/19.99 €
5.79 €

RVP

Rohový ventil 1/2 x 3/8 s páčkou

SADAUM
SIFM

Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12
Sifón umývadlový OPTIMA 5/4 CR

1.19 €
29.39 €

4

414

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

WC kombi
Kombi WC ponúkame v rôznych variantoch a podľa požiadaviek zákazníka – s odpadom spodným, zadným, šikmým či vario
odpadom, napúšťaním nádržky bočným alebo spodným, závitom na pripojenie hadičky 3/8.

4

výhodná ponuka

5

výhodná ponuka

výhodná ponuka

Eur, Multi
EUR660

dlažba

WC sedadlo,
W300201, 16.99 €

Neo, Fayans + WC sedadlo,

Sevamix, Ideal Standard
zadný odpad

35x64x76 cm

49.79 €
2

W914601

zadný odpad

36,5x63x78 cm

W914701

spodný odpad

36,5x63x78 cm

85.09 €
85.49 €

6139.0.000.241.1 zadný odpad

36x64,9x77,5 cm 82.19 €

6139.9.000.241.1 spodný odpad

36x64,9x77,5 cm 85.19 €

5

5

WC sedadlo,
91-003-401, 67.06 € 6
WC sedadlo softclose, Duroplast
91-003-409, 110.69 € 6

WC sedadlo, Duroplast
7.8016.4.000.4, 51.59 €

6

batérie, sprchy

WC sedadlo, Duroplast
EASY2240, 39.59 € 6
WC sedadlo softclose, Duroplast
EASY2244, 59.59 € 6

2,5/4,5l

Shift, Vitra
vario odpad

35,5x65,5x40 cm 106.70 €

5322-003-5451

WC nádrž

39x16,5x42,5 cm

91.25 €

Nexo, Roca

4395-003-0585

vario odpad

36x70x40 cm

225.70 €

SIKOSRNEVS73426

spodné 3/8“ 36x61,5x41 cm 238.99 €

4396-003-0294

WC nádrž

34,5x14,5x50 cm

166.22 €

SIKOSRNEVS73442

bočné 3/8“

6

6

6

bočné 3/8”
WC sedadlo,
9139.0.000.000.1, 14.99 €

238.99 €

36x66,5x41 cm

5

spodné 3/8"

WC sedadlo,
Duroplast
9361.1.300.063.1,
50.86 € 2

WC sedadlo,
Duroplast
9361.1.300.063.1,
50.86 € 2

3,0/4,5l

3,0/4,5l

Olymp Deep, Jika

Olymp Deep, Jika

Victoria, Roca

sedadlá, sifóny

S50, Vitra
5332-003-0585

SIKOSRVISB24297 zadný odpad

35,5x66,5x38,5 cm 145.98 €

2661.6.000.288.1

zadný odpad

36x65x78,5 cm

SIKOSRVIZB73423 spodný odpad

35x66,5x38,5 cm

145.98 €

2661.7.000.288.1

spodný odpad

36x65x78,5 cm

137.66 €
137.66 €

2661.6.000.289.1

zadný odpad

36x65x78,5 cm 137.66 €

2661.7.000.289.1

spodný odpad

36x65x78,5 cm 137.66 €

2

2

radiátory

6

doplnky

WC sedadlo,
thermoplast
E3556, 4.39 €

4

stavebná chémia

WC sedadlo,
thermoplast
E3556, 4.39 €

WC sedadlo, antibak.
9195.0.000.000.1, 70.20 € 4
WC sedadlo softclose, antibak.
9195.1.000.000.1, 116.13 € 4

WC sedadlo,
9M396101, 54.60 € 2
WC sedadlo softclose
9M38S101, 88.92 € 2

WC sedadlo, Duroplast
05-003-003, 49.00 € 6
vane

ploché splachovanie
3,0/4,5l

zadný odpad 67x36x40 cm

57601101

WC nádrž

38,5x18x39 cm

226.98 €
129.48 €

2495.9.000.000.1

vario odpad

2695.0.000.278.1

WC nádrž

198.65 €
38x17,5x36 cm 146.70 €

6285-003-0075

zadný odpad

6275-003-0075

spodný odpad 36x70,5x39 cm

4

6455-003-5344

WC nádrž

36x67x40 cm

2

36x70,5x39 cm
51x20x41,5 cm

217.78 €
217.78 €
178.13 €
6

WC sedadlo softclose,
7.8016.2.200.4,
121.80 € 4

3

WC sedadlo softclose, (compact)
7.8017.8.C00.4, 162.74 € 3

3,0/4,5l

Dama, Roca
7.3417.8.200.0
7.3417.8.400.0

Hall, Roca
vario odpad
WC nádrž
bočné 3/8“
WC nádrž
spodné 3/8“

4

WC sedadlo softclose, XL
E824001, 112.91 € 4

3,0/4,5l

7.3427.8.W00.0

WC sedadlo, XL
E607801, 68.40 €

umývadlá, WC

WC sedadlo, (compact)
7.8017.8.B00.4, 87.59 €

Connect Freedom, Ideal Standard - XL

36x60x76 cm

259.46 €

7.3426.2.800.0

vario odpad

35,5x59,5x40 cm 195.65 €

E607101

zadný odpad

45x70x43,5 cm

36,5x14x36 cm

228.47 €

7.3416.2.000.0

WC nádrž

36,5x14x36,5 cm 185.34 €

E608001

WC nádrž

38x17,5x37,5 cm

40x17x79 cm

233.74 €

371.79 €
239.90 €

4

4

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

Ricordi, Vitra

Laufen Pro, Laufen

5661R001

415

nábytok, osvetlenie

O.Novo, Villeroy & Boch

kúpeľne, mozaiky

WC závesné compact
WC sedadlo softclose,
Duroplast
EASY2244,
59.59 € 6

dlažba

48 cm

WC sedadlo
9695.0.300.000.1, 70.20 €
softclose
9695.1.300.000.1, 116.13 €

WC sedadlo,
Duroplast
9295.1.000.000.1,
32.28 € 4

49 cm

S50, Vitra
109.82 €

Laufen Pro, Laufen

2095.2.000.000.1

36x49x35 cm

195.75 €

stavebná chémia

2096.5.000.000.1

WC sedadlo,
Duroplast
9338.4.300.063.1,
23.17 € 3

4

WC sedadlo softclose,
Duroplast
9M38S101,
88.92 € 2

WC sedadlo,
thermoplast
9338.7.000.000.1,
15.78 € 3

49 cm

49 cm
3,0/4,5l

3,0/4,5l

batérie, sprchy

Tigo, Jika

O.Novo, Villeroy & Boch

Lyra plus, Jika

2021.3.000.000.1

87.40 €

36x49x36 cm

2338.2.000.000.1

36x49x35 cm

77.09 €

2

56881001

2

3

WC sedadlo softclose
7.8017.8.C00.4, 162.74 €

50cm

3

WC sedadlo,
Duroplast
M30115000,
34.96 € 3

48 cm

48 cm

2,0/4,0l

doplnky

3,0/4,5l

Dama, Roca

Meridian, Roca
36x48x33 cm

200.78 €

Nova Pro, Kolo

7.3467.8.800.0

299.28 €

36x50x35,5 cm

4

M33104000

3

sedadlá, sifóny

SIKO exclusive
WC sedadlo,
EASY2240, 39.59 € 6
WC sedadlo softclose
EASY2244, 59.59 € 6

WC sedadlo softclose,
Duroplast, SLIM
RN030S, 74.00 € 6

radiátory

novinka

2,5/4,0l

S50, Vitra

RN010REX

WC sedadlo
9695.0.300.000.1, 70.20 €
WC sedadlo softclose
9695.1.300.000.1, 116.13 €

The Gap, Roca
209.00 €

sprchové kúty

3,0/4,5l

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

4

2096.6.000.000.1

238.22 €

236.58 €

2096.2.000.000.1

4

WC sedadlo,
M30115000, 34.96 €
WC sedadlo softclose,
M30116000, 42.80 €

L93120000

Nova Pro, Kolo
35x54x35,5 cm

152.64 €

M33123000

35,5x53x33,5 cm

109.92 €

3

3

WC sedadlo,
9M396101, 54.60 € 2
WC sedadlo softclose
9M38S101, 88.92 € 2
3,0/4,5l

3,0/4,5l

O.Novo, Villeroy & Boch

Architectura, Villeroy & Boch
3

3
2,0/4,0l

WC sedadlo,
9M606101, 83.46 € 3
WC sedadlo softclose,
9M58S101, 114.66 € 3

218.40 €

295.00 €

36x53x29,5 cm

2,0/4,0l

3,0/4,5l

37x53x32,5 cm

novinka

WC sedadlo,
L90111000, 50.08 € 3
WC sedadlo softclose,
L90112000, 92.56 € 3

WC sedadlo,
98M9D101, 83.46 € 3
WC sedadlo softclose,
98M9C101, 114.66 € 3

Architectura, Villeroy & Boch

4

4

Traffic, Kolo
36 x 53 x 35 cm

4

Pro S, Laufen
36x53x34 cm

2

416

WC sedadlo
9196.0.000.000.1, 72.80 €
WC sedadlo softclose
9196.1.000.000.1, 119.11 €

4

novinka

Mio, Jika

184.00 €

36x53,5x34,5 cm

6

Laufen Pro, Laufen
35x54x40 cm

WC so sedadlom softclose*

5684R001

7.3466.4.L00.0

3,0/4,5l

6

SIKOSJMI20714

novinka

189.00 €

3,0/4,5l

7.3464.7.L00.0

6

6

3

vane

SIKO exclusive

6

Nexo, Roca
49,5x40x36 cm

6

WC sedadlo,
7.8014.7.000.4, 77.18 € 3
WC sedadlo softclose,
7.8014.7.200.4, 144.38 €

WC sedadlo,
7.8016.4.000.4, 51.59 €
WC sedadlo softclose,
7.8016.4.A00.4, 79.59 €

novinka

Shift, Vitra
149.00 €

36 x 52 x 35 cm

85.44 €

35,5x48x33,5 cm

3

WC závesné bez splachovacieho okruhu

7740-003-0075

138.06 €

36x49x34 cm

3

WC sedadlo,
7.8017.8.B00.4, 87.59 €

WC sedadlo softclose,
7.8012.A.200.4,
106.60 € 4

7.3462.4.800.0

260.28 €

36x49x43 cm

4

6

49 cm

novinka

3,0/4,5l

Laufen Pro, Laufen
36x48x35 cm

4

49 cm

3,0/4,5l

5320-003-0075

4

5685R001

37x53x32,5 cm

218.40 €
3

5660R001

36x56x35 cm

149.76 €
2

maloobchodné ceny s DPH

Eur, Multi

Sevamix, Ideal Standard
33.29 €

36x50x35 cm

W704501

3

WC sedadlo, Glacera
EASY2240, 39.59 € 6
softclose
EASY2244, 59.59 € 6
softclose SLIM
EASYSLIM44, 63.99 €

5

sedadlo softclose SLIM,
MT030S, 69.00 € 3
SLIM

softclose + SLIM
EASYSLIM33, 47.99 €

SLIM

SLIM

6

Matrix, Glacera

Base, Glacera
BA010

109.00 €

36x54,5x37 cm

MT010

129.00 €

37x52,5x34 cm

3

3

3

WC sedadlo
91-003-401, 67.06 € 6
WC sedadlo softclose
91-003-409, 110.69 € 6

WC sedadlo softclose,
Duroplast, SLIM
RN030S, 74.00 € 6

SLIM

SLIM

6

4392-003-1295

186.05 €

36x54x35,5 cm

6

RN010

36,5x54x33 cm

148.00 €

6

6

WC sedadlo,
kovové pánty
7.8013.9.000.4, 39.99 €

6

6

WC sedadlo (2095.6, 2096.6)
9695.0.300.000.1, 70.20 € 4
WC sedadlo softclose
9695.1.300.000.1, 116.13 € 4

6

3,0/4,5l

Victoria, Roca
136.99 €

36x53,5x34,5 cm

7.3463.0.300.S

Laufen Pro, Laufen
79.59 €

35,5x52,5x34,5 cm

6

WC sedadlo
9196.0.000.000.1, 72.80 €
WC sedadlo softclose
9196.1.000.000.1, 119.11 €

2095.6.000.000.1

190.19 €

36x53x34 cm

6

WC sedadlo, SLIM
9342.1.300.063.1, 39.07 €
softclose + SLIM
9342.2.300.063.1,
58.78 € 2

4
4

4

WC sedadlo,
M30115000, 34.96 €
WC sedadlo softclose,
M30116000, 42.80 €

SLIM

2
SLIM

vane

Nexo, Roca
7.3466.4.000.0

3

2,0/4,0l

3,0/4,5l

Pure, Jika
36x53x29,5 cm

200.86 €

2042.3.000.000.1

Nova Pro, Kolo
157.32 €

36,5x54x36 cm

4

WC sedadlo, XL
E607801, 68.40 €

WC so sedadlom softclose*

SIKOSVBOA56851S*

37 x 53 x 32,5 cm,
37 x 53 x 32,5 cm,

84.00 €
3

4

WC sedadlo softclose, XL
E824001, 112.91 € 4

novinka
Connect Freedom, Ideal Standard

Architectura, Villeroy & Boch
SIKOSVBOA56851

35,5x53x33,5 cm

2

WC so sedadlom

3,0/4,5l

M33103000

umývadlá, WC

Pro S, Laufen
2096.1.000.000.1

295.62 €
326.82 €

E607601

45x58x39 cm

344.62 €
4

AKČNÝ SET

1

1

1

nájdete na str: 424 - 425

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sedadlá, sifóny

109.82 €

36x52x35 cm

Shift, Vitra

radiátory

Shift, Vitra

WC sedadlo,
7.8016.4.000.4, 51.59 €
WC sedadlo softclose,
7.8016.4.A00.4, 79.59 €

2,5/4,0l

2,5/4,0l

S50, Vitra

sprchové kúty

WC sedadlo, Glacera
EASY2240, 39.59 € 6
softclose
EASY2244, 59.59 € 6
softclose SLIM
EASYSLIM44, 63.99 €

51.99 €

35,5x53x36 cm

5

6

110.99 €

35x55x33,5 cm

5318-003-0075

2357.0.000.000.1

WC sedadlo softclose,
BA035, 39.90 € 3
WC sedadlo softclose,
EASY2233, 39.59 € 6

Montanaro, Glacera
MN010

dlažba

Neo, Fayans
45.09 €

35,5x55,5x36 cm

417

nábytok, osvetlenie

EUR001

5

výhodná ponuka

výhodná ponuka

výhodná ponuka

kúpeľne, mozaiky

WC sedadlo, duroplast
9139.0.000.000.1, 14.99 €

stavebná chémia

4

WC sedadlo, termoplast
E3556, 4.39 € 4

5

doplnky

WC sedadlo,
E3556, 4.39 €

WC sedadlo,
W302801, 11.39 €
WC sedadlo,
thermoplast
E3556, 4.39 € 4

batérie, sprchy

WC závesné

DOKONALÁ HYGIENA
A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

SLIM
3,0/4,5l

POSUNUTÁ HRANICA
V UDRŽIAVANÍ ČISTOTY WC

WC so sedadlom softclose, SLIM, závesné
SIKOSJMI20714, 236.58 € 2

Revolučnou premenou WC misy urobila Jika ďalší krok k nesmrteľnosti. Mio
rimless, teda WC bez splachovacieho kruhu, je vskutku technologickým
zázrakom, ktorý spĺňa všetky náročné hygienické požiadavky súčasnosti.
Zabraňuje usadzovaniu nečistôt a nebezpečných baktérií na ťažko
prístupných miestach a otvára cestu k bezprácnemu udržiavaniu čistej
toalety. A navyše: nový dizajn je jedinečný!

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

novinka

▸ WC rimless bez splachovacieho
kruhu spĺňa najprísnejšie hygienické
požiadavky modernej doby
▸ nielen hygienické prostredie, ale aj
jednoduchá údržba zdobí nové WC
Mio rimless
▸ inovatívna konštrukcia WC Mio
umožňuje účinné a rovnomerné
opláchnutie celej misy
▸ v súlade s trendom úspory vody pri
splachovaní umožňuje spláchnutie 4,5/3 l
▸ rimless WC oceníte nielen vo verejných
priestoroch, ale aj v domácnosti
▸ jedinečné splynutie technológie a
dizajnu

SIKO exclusive

UNIKÁTNE
ZÁVESNÉ WC
S JEDINEČNOU TECHNOLÓGIOU SPLACHOVANIA

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Technológia Rimless

▸ bez ostrých hrán a rohov, vysoko hygienická
▸ pomáha vysokej úrovni čistoty, lebo baktérie a špina
sa nemajú kde zachytiť
▸ závesný spôsob uchytenia má skryté upevnenie na stenu
pre zachovanie elegantných línií a čistého štýlu toalety

WC sedadlo,
7.8014.7.000.4, 77.18 €

3,0/4,5l

WC, závesné, skryté uchytenie
35 x 54 x 40 cm, 7.3464.7.L00.0, 209.00 €
Maxiclean*, 7.3464.7.L00.M, 289.00 € 6

6

WC sedadlo softclose,
7.8014.7.200.4, 144.38 €

3

3

* Úprava MaxiClean z dôvodu výrobnej technológie nie je vo vnútri WC!

CLEAN RIM BY THE GAP
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maloobchodné ceny s DPH

30x42x38 cm

Vitra

Vitra
78.96 €

prívod zozadu
radarové splachovanie

VITPIS
SLP34RS

kúpeľne, mozaiky

Nexo, Roca

Mini, Roca

5218-003-6030

271.42 €

359.00 €

7.3531.4.500.0

31x35x49 cm

65.81 €

6

199.00 €

7.3536.4.K00.0 s poklopom
3

SLP3536RZ

s poklopom , radarové splachovanie, 230V

519.00 €

6

6

30,5x34x53,5 cm

37,5x35x64,5 cm

Golem, Jika

32,5x36,8x45 cm

Nova Top, Kolo

Nova Top, Pico Kolo

4306.0.000.000.1

prívod zozadu

102.56 € 3

66000000

zadný odpad, prívod zozadu

76.96 €

4306.1.000.000.1

prívod zhora
radarové splachovanie
radarové splachovanie vstavaný zdroj

102.56 € 3

66010000

zadný odpad, prívod zhora

76.96 €

413.00 € 3

6618RS

451.00 € 3

6618RZ

radarové splachovanie
radarové splachovanie vstavaný zdroj

SLP19RS
SLP19RZ

53.44 €

K2601100

3

stavebná chémia

30x55,5x33 cm

30,5x31x55,5 cm

dlažba

Ide o zariaďovací predmet, ktorý je určený predovšetkým pre pánov. Výhody tohto zariadenia oproti klasickej
záchodovej mise spočívajú v menšom priestore a menšej spotrebe vody.

batérie, sprchy

Pisoáre

370.96 €
426.72 €
3

2.59 €

Zvukoizolačná vložka pre pisoár

7.99 €

splachovacie ventily a sifóny k pisoárom nájdete na str: 303-305

Pisoáre bez vody
Pisoáre bez vody fungujú bez prívodu vody a elektrickej energie, čím šetria náklady na prevádzku (v priemere 115 000 l vody za
rok). Sú určené na pripojenie iba na odpad. Bezvodné pisoáre sú vybavené jednoducho vyberateľným 0-litrovým sifónom. V
sifóne je protizápachový kameň, ktorý je aromatizovaný citrónovou vôňou a chráni tak pred nepríjemným zápachom. Zvyšujú
hygienické parametre WC a sú vhodnou voľbou v prípade nových stavieb a rekonštrukcií.

▸ HLAVNÉ VÝHODY:
▸ bez pripojenia vody
(splachovania) = výrazné
zníženie nákladov
▸ jednoduché čistenie
▸ hygienická prevádzka
▸ eliminácia šírenia zápachu
▸ šetrné voči životnému
prostrediu

Pisoárové steny

Životnosť 0-litrového sifónu: 6 mesiacov
alebo 7 000 použití
Údržba:
Denne omyť misu navlhčenou handričkou
a odpad prepláchnuť prúdom vody.
Odporúčame objednávať s úpravou LCC.

pisoár, Subway 2.0 AQUAZERO*
30,5 x 35 x 53,5 cm
75170001, 531.18 € 3
sifón, Subway
92186800, 78.78 € 3

pisoár, Laufen**
4319.5.000.401.1, 430.41 €
sifón, Laufen
9419.7.000.000.1, 51.97 €

*s dvoma 0-litrovými sifónmi

**s 0-litrovým sifónom

4
4

vane

Životnosť 0-litrového sifónu: 6 mesiacov alebo 5 000 − 8 000 použití
Údržba:
denne omyť misu navlhčenou handričkou

Súprava na uchytenie WC 6x8mm HM10
SADAWC, 0.79 € 6

stena pisoárová,
4760.1.000.000.1,
51.97 € 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

Sada na uchytenie pisoára,
závesného bidetu, WC
10x12 mm
SADAPIS, 2.59 €

6

montážna sada
HMKOV, 0.36 €

6

419

umývadlá, WC

3

SADAUM a SADAPIS obsahujú hmoždinky
vhodné do materiálov plná tehla, kameň a betón.
Pre montáž umývadla, pisoáru do pórobetónu
alebo dutej tehly treba dokúpiť:
Kovová hmoždinka vhodná pre pórobetón
a dutú tehlu
ʄ L = 60 mm
ʄ D1 = priemer vrtáka 12 mm
ʄ vhodné pre skrutky ø 8-10 mm

nábytok, osvetlenie

Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12
SADAUM, 1.19 € 6
Súprava na uchytenie krytu sifónudlo
SADAKRYT, 0.99 € 6

sprchové kúty

Skrutky na uchytenie keramiky
Treba dokúpiť k montáži všetkých umývadiel, pisoárov na stenu a stojacich WC, ktoré nie
sú označené v katalógu týmto symbolom

stena pisoárová,
60201000, 60.08 €

sedadlá, sifóny

Sada pre uchycení pis.,záv.bid 10x12mm

VLOZKAPIS

radiátory

SADAPIS

doplnky

odporúčame:

kúpeľne, mozaiky

Kúpeľňa bez bariér - pre telesne postihnutých, pre seniorov

dlažba

Vhodné kúpeľňové doplnky, držiaky, sedadlá a batérie nájdete na str.: 296

stavebná chémia

SPÔSOBY OVLÁDANIA SPLACHOVANIA

zvonkové tlačidlo
vypínač oddialeného splachovania
ZV001, 7.00 € 6
ovládacie tlačidlo,
pre oddialené splachovanie, 6V
(batériové napájanie)
9.240.356, 321.00 € 6

modul pre závesné WC
do sadrokartónu
9.300.000, 173.70 €
doska k WC pre montáž držiakov (1x)
9.042.003, 54.00 € 6

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

pneumatické ovládanie s krycou
doskou ovládacieho otvoru
G37059000, 130.26 € 4

230 V spínač pre oddialené splachovanie, 12V

9.240.357, 321.00 €
transformátor 230/12V
9.810.003, 60.00 € 6

radiátory

2

2

WC nádrž, 3/6 l
oblý, M34010000, 69.12 €
hranatý, M34011000, 63.36 €

2

70 cm

WC misa kombi,
zadný odpad
35,6 x 65,5 x 46 cm
M33400000, 100.80 €

420

výška
sedu
cca
49cm
3

odpadová súprava,30 cm,
DN80/DN90
758799, 22.89 € 6

výška
sedu
cca
46cm

3

WC sedadlo,
M30111000, 34.96 €
WC sedadlo softclose,
M30112000, 42.80 €

4

70cm

WC, závesné
36 x 70 x 36 cm
2064.2.000.000.1, 126.89 €

sprchové kúty

vane

WC kombi, 36 x 67 x 50 cm, zadný odpad
spodné 3/8", SIKOSJOLSB23617, 226.52 €
bočné 3/8", SIKOSJOLZB23616, 226.52 €

infrasenzor
G38699001, 435.24 €

umývadlo pre invalidov,
otvor pre b
batériu uprostred
64 x 55 x 16,5
1 cm,
1371
4 000
1371.4.000.104.1,
54.64 €
bez otvoru pre batériu
65 x 55 x 16,5 cm,
1371.4.000.109.1, 54.64 € 2

W sedadlo, antibakterial
WC
9
9328.1.000.063.1, 31.57 € 3
Kloz. sedadlo OLYMP/BALTIC a-biela , antibakterial
K
9
9328.2.000.000.1, 17.49 € 3
Kloz. sedadlo OLYMP/BALTIC a-biela, antibakterial
K
9
9328.2.000.063.1, 19.35 € 3
WC sedadlo softclose, antibakterial
W
9
9328.4.300.000.1, 67.23 € 2

WC kombi, vario odpad, 36 x 72 x 50 cm,
bočné 3/8", SIKOSJMIVB24716, 318.02 €
spodné 3/8", SIKOSJMIVS24716, 318.02 €

4

4

WC sedadlo,
seda
antibakterial
9271.1.30
9271.1.300.000.1, 44.83 €
WC sedadlo
seda softclose, antibakterial
9271.2.30
9271.2.300.000.1, 66.18 € 2

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

modul pre závesné WC
do sadrokartónu
G39140000, 468.78 €

rádiový vysielač pre
montáž na držiak
G38758000, 643.50 €

3
2,0/4,0l

3

WC sedadlo, antibakterial
60114000, 62.88 € 3
WC sedadlo, antibakterial
M30102000, 52.96 € 3

WC, závesné
35,5 x 70 x 33,5 cm
M33500000, 134.88 €
umývadlo pre invalidov,, 65 x 55 x 14,5 cm
WC závesné, Rimfree
otvor pre batériu uprostred ,
35,5 x 70 x 33,5 cm
M38165000, 67.20 € 3
M33520000, 167.04 €

3

odpadová súprava,30 cm,
DN80/DN90
758799, 22.89 € 6

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Kúpeľňa bez bariér - pre telesne postihnutých, pre seniorov
Vyhláška č. 398/2009 Zb. O všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb.

dlažba

Postoje verejnosti ku kúpeľniam pre hendikepované osoby sa výrazne menia a dopyt stále stúpa. Preto
vám ponúkame rady a tipy, na čo nemáte pri budovaní takejto kúpeľne zabudnúť a riešiť.
Základom tejto kúpeľne je vždy dostatočný priestor. Kúpeľňa s vaňou by podľa noriem mala mať rozmery
2300 x 2650 mm. Kúpeľňa so sprchovým kútom 2300 x 2700 mm.

stavebná chémia

Umývadlo vždy inštalujeme s 1-2 zvislými držiakmi s dĺžkou 500 mm, umývadlo vybavíme pákovou
batériou, takzvanou lekárskou pákou, a inštalujeme sklopné zrkadlo. Umývadlo má byť ideálne
bezbariérové s možnosťou podjazdu. Maximálne stenčí dosku, ale skrinka pod umývadlo určite nepatrí.
Úložné priestory potom treba mať inde.

batérie, sprchy

WC misa, horná hrana sedadla 460 mm nad podlahou, os misy od bočnej steny 450 mm. Medzi čelom
záchodovej misy a zadnou stenou kabíny musí byť min. 700 mm. Záchod musí umožniť bočný, čelný alebo
diagonálny vstup. V priestore okolo toalety vždy smerom ku stene dávame 900 mm pevný držiak
a do miestnosti sklopný 800 mm držiak. Ovládač splachovania má byť pneumatický alebo senzorový,
inštalovaný bokom k sedeniu. Nesmie sa inštalovať za chrbát. Možno využiť pre rádiový vysielač, ktorý
sa montuje priamo na držiak.
Pravidlá pre kúpeľňu s vaňou :
Vaňa má mať hornú hranu ideálne vo výške 500 mm a pri vani by malo byť sedadlo (murované 700 x 400
x 500). Na toto sedadlo si osoba presadne a po bokoch vane do nej vďaka držiakom skĺzne. Najmenšia
odporúčaná vaňa je 1600 x 700 mm a musí byť po dlhšej strane odsadená o 100 mm. Pre dostatočnú
oporu treba k vani umiestniť jeden alebo dva zvislé držiaky a jeden pozdĺžny držiak s dĺžkou 1200 mm.

Minimálna šírka dverí kúpeľne je 800 mm a dvere sa musia otvárať vždy von z miestnosti. Na vnútornú
stranu dverí je ideálne umiestniť rukoväť s dĺžkou 500 mm. V priestore vane/kúta/toalety by malo byť
inštalované núdzové signalizačné zariadenie s ťahadlom ukončené 150 mm nad podlahou. V prípade pádu si osoba môže privolať pomoc.

sedadlá, sifóny

doplnky

Pravidlá pre kúpeľne so sprchovým kútom:
Treba použiť odtokový žľab, podlahu kúta spádovať maximálne 2 % a odporúča sa použiť dlažba s
protišmykovosťou R10A-B (protišmykovosť bosou nohou v mokrom prostredí). Do kúta treba inštalovať
jeden sklopný držiak 800 mm a sedadlo s podperou s rozmermi 400 x 400. Výška toalety a sedadla
by mala byť 450 mm od čistej podlahy. Keď inštalujeme sprchovú vaničku, musí byť maximálne 2-3 cm
vysoká a zapustená do podlahy. Batéria musí byť inštalovaná zboku sedadla a treba inštalovať aj L madlo
s držiakom na sprchu. Sprchový kút cloníme najčastejšie závesom. Možno sa však rozhodnúť aj pre lepšie
riešenie zo sortimentu sprchových kútov. Taký kút a jeho časti musia byť zaťažiteľné a plne sklopné
a nesmú prekážať pri presadaní.

viac o nízkej vani nájdete na str.: 345
Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

V prípade bezbariérovej kabíny WC (pre domáce použitie alebo verejné priestory) sa vyžadujú rozmery min. 1800 x 2150 mm. Záchodová
kabína s využitím asistencie min. 2200 x 2150 mm. Po montáži všetkých zariaďovacích predmetov musí ostať voľný manipulačný priestor
s priemerom min. 1500 mm.

kúpeľne, mozaiky

Kombinácie sedadiel so sanitárnou keramikou
Glacera - Base

BA010

závesné

Glacera - Blu

BL010

závesné

Glacera - Montanaro

MN010

závesné

Vitra - S50

5320-003-0075

závesné 48 cm

sprchové kúty
umývadlá, WC

závesné 52 cm

5332-003-0585

WC misa kombi

5173-003-0075

závesné

Vitra - T4

4464-003-0075

závesné

Vitra - Shift

4395-003-0585

WC misa kombi

Vitra - Aria

4392-003-1295

závesné

4393-003-0075

stojaci

6285-003-0075

WC misa kombi

6275-003-0075

WC misa kombi

Vitra - Rondo

RN010

závesné

Roca - Nexo

7.3466.4.000.0

závesné

7.3426.4.000.0

WC misa kombi

Roca - Victoria

7.3426.4.200.0

WC misa kombi

7.3476.1.500.0

stojaci

7.3436.0.300.S

závesné

7.3423.9.200.0

WC misa kombi

2429.7.000.000.7

WC misa kombi

Roca - The Gap

7.3464.7.L00.0

závesné

7.3464.7.700.0

závesné

Roca - Hall

7.3466.2.700.0

závesné

7.3426.2.800.0

WC misa kombi

Roca - Meridian

7.3462.4.800.0

závesné

7.3462.4.700.0

závesné

Laufen - Laufen Pro A

2096.6.000.000.1

závesné

Laufen - Laufen Pro B.C

2495.9.000.000.1

WC misa kombi

Laufen - Laufen Pro S

2096.1.000.000.1

závesné

Jika - Mio

2371.6.000.000.1

WC misa kombi

2071.0.000.000.1

závesné

2471.6.000.000.1

WC misa kombi

Jika - Cubito

2042.2.000.000.1

závesné

2371.6.000.000.1

WC misa kombi

Jika - Olymp

2261.4.000.241.1

WC misa kombi

2061.1.000.000.1

závesné

2361.6.000.000.1

WC misa kombi

Jika - Zeta

2239.7.000.000.1

stojaci

2039.6.000.000.1

stojaci

Jika - Roman

2115.6.000.000.1

stojaci

2115.7.000.000.1

stojaci

Jika - Tigo

2421.6.000.000.1

WC misa kombi

Jika - Lyra Plus

nábytok, osvetlenie

5318-003-0075

Vitra - Options

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

EASY 2233
/BABYNEW/

2421.6.000.231.1

WC misa kombi

2021.3.000.000.1

závesné

2338.0.000.000.1

závesné

2338.2.000.000.1

závesné

2638.4.000.241.1

WC misa kombi
závesné

Vileroy & Boch - Subway

56001001

Vileroy & Boch - Omnia

56841001

závesné

Vileroy & Boch - O.Novo

56601001

závesné
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EASY 2244
/2240/
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9

MDF

URBAN

UNIVERSAL

BA13
/BA16

UNISETPLUS

E3556
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SLIM44
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* treba upraviť dĺžku upevňovacích skrutiek sedadla
** nasadiť sedadlo pred montážou WC
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maloobchodné ceny s DPH

WC misa kombi

Ideal Standard - Strada

J452101

závesné

Ideal Standard - Connect

E823201

závesné

Kolo - Nova Pro

M33103000

závesné

M33123000

závesné

Kolo - Trafﬁc

L93100000

závesné

Kolo - Style

L23100000

závesné

Kolo - Rekord

K93100000

závesné

Kolo - Nova Pro pre
telesne postihnutých, pre
seniorov

M33400000

WC misa kombi

M33500000

závesné

Jika pre telesne postihnutých, pre seniorov

2471.6.000.000.1

WC misa kombi

2361.6.000.000.1

WC misa kombi

W704501

závesné

Vidima - Sevamix

W914601

WC misa kombi

Fayans - Neo

2357.0.000.000.1

závesné

6139.0.000.241.1

WC misa kombi

Multi - EUR

EUR001

závesné

EUR660

WC misa kombi

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
8

kúpeľne, mozaiky
BA13
/BA16

UNISETPLUS

E3556

SLIM44

SLIM33
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9
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Dispozičné riešenie kúpeľne
Voľný
(rozmery v cm)

priestor vo funkčne
navrhnutej kúpeľni (rozmery v cm)

20

30

10 - 30

30

30

20

30

20

20

20

30

20

20

-

30

20

20

20

20

20

30

30

-

20

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

-

-

-

30

20

20

30

20

-

-

-

10 - 30

30

20

30

20

-

-

-

100

50/100

WC

pisoár

bidet

100

80

50

20

70

20

70

20

60/80

30

70

STENA

30

umývadlo > 40

umývadlo < 40

radiátory

STENA

vaňa

vane

Odporúčaná minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými výrobkami.

dlažba

závesné

J501701

8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8

UNIVERSAL

stavebná chémia

J501901

9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
9
9
9
9
8
9
8

URBAN

batérie, sprchy

závesné
WC misa kombi

MDF

sedadlá, sifóny

Ideal Standard - Playa

V390601
V335601

EASY 2244
/2240/

70

sprchová vanička

sprchové kúty

Ideal Standard - Eurovit

EASY 2233
/BABYNEW/

doplnky

Kombinácie sedadiel so sanitárnou keramikou

85
85
65 – 75
55 – 60

40
40
35
35

65
57
50
45

100/120

80/100

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

pisoár

90/110

WC

70/100

dospelí
školáci od 11 do 15 rokov
školáci od 6 do 11 rokov
deti do 6 rokov (škôlky)

umývadlo

umývadlá, WC

Odporúčaná montážna výška keramiky (rozmery v cm)

kúpeľne, mozaiky

1

Akčné sety

Pripravili sme pre vás výhodnú ponuku zľavnených kompletov skladajúcich sa z obľúbeného závesného WC so sedadlom, kvalitnej
podomietkovej nádrže na zamurovanie s tlačidlom a zvukovoizolačnou vložkou za zvýhodnené ceny (ak nie je uvedené inak). Tovar
nie je zabalený do jednej škatule. Ponúkané ovládacie tlačidlo v komplete je dvojfunkčné. Toto tlačidlo je určené pre „malé“ i „veľké“
spláchnutie, zväčša ide o 3 a 6 l, čo znamená veľkú úsporu vody. Zvukovoizolačná vložka sa umiestňuje medzi závesné WC a obklad.
Slúži na tlmenie prenosu vibrácií z modulu na misu pri spláchnutí a zároveň zabraňuje priamemu kontaktu misy a obkladu (prasknutie
obkladu pri uťahovaní WC ku stene, škrípanie keramiky o keramiku).

stavebná chémia

dlažba

1

1

325.47 €
KMPLOBYCZ,

batérie, sprchy

279.00 €
142.37 €

325.47 €

Bocchi, komplet WC
KMPLVIDIMAB,

KMPLOBYCS,

122.00 €

3

279.00 €

3

344.68 €
KMPLSANITA2,

299.00 €

3

sedadlá, sifóny

doplnky

obyčajné sedadlo
E3556, bez zvukovoizolačnej vložky

3

212.62 €
Tece, komplet WC
KMPLVIDIMAT,

189.00 €

315.82 €
3

239.00 €

3

vane

radiátory

obyčajné sedadlo
E3556

Glacera komplet WC,
KMPLMONTANAROT,

334.65 €

418.35 €

sprchové kúty

Vitra komplet WC,
KMPLS50T,

229.00 €

Vitra komplet WC,
KMPLSHIFTT,

329.00 €

3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

3

424

355.83 €

415.48 €

Roca komplet WC,
KMPLNEXOT,

Laufen komplet WC,
KMPLPROAT,

259.00 €

329.00 €

3

3

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

1

1

Akčné sety

345.42 €

454.62 €

Villeroy & Boch
komplet WC,
KMPLONOVO,

Villeroy & Boch komplet WC,
KMPLOMNIA,

299.00 €

3

3

288.05 €

270.76 €

Jika, komplet WC
KMPLJIKAS,

149.00 €

3

tlačidlo ponúkame iba v bielom prevedení

tlačidlo ponúkame iba v bielom prevedení

SE +
FTCLO Á
LO SO
N
D
Č
A
A
D
L
E
O
S
OVOIZ ARMA
ZVUK
D
Z
A
K
VLOŽ

vane

SE +
FTCLO Á
LO SO
N
D
Č
A
A
D
L
E
O
S
OVOIZ ARMA
ZVUK
D
Z
A
K
VLOŽ

radiátory

obyčajné sedadlo
E3556, bez zvukovoizolačnej vložky

3

nádrž na zamurovanie
obyčajné sedadlo
E3556, bez zvukovoizolačnej vložky

sedadlá, sifóny

Jika komplet WC,
KMPLJIKA,

119.00 €

doplnky

batérie, sprchy

219.00 €

stavebná chémia

dlažba

1

3

tlačidlo ponúkame iba v bielom prevedení

SE +
FTCLO Á
LO SO
N
SEDAD VOIZOLAČ
O
RMA
A
ZVUK
D
Z
A
VLOŽK

tlačidlo ponúkame iba v bielom prevedení

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

258.00 €

SE +
FTCLO Á
LO SO
N
SEDAD VOIZOLAČ
O
RMA
A
ZVUK
D
Z
A
VLOŽK

363.84 €

289.29 €

Jika, komplet WC,
KMPLCUBITOJ,

Jika. komplet WC,
KMPLLYRAJ,

311.00 €

3

3

tlačidlo ponúkame iba v bielom prevedení

238.00 €

umývadlá, WC

258.00 €

tlačidlo ponúkame iba v bielom prevedení

sprchové kúty

310.39 €
Jika, komplet WC,
KMPLTIGOJ,

3

425

nábytok, osvetlenie

317.21 €
Jika, komplet WC,
KMPLOLYMPJ,

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Nábytok, zrkadlá a osvetlenie

426

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

▸ Obsah
451

Nábytok na mieru

434, 435

Pro S

452

Doplnkový nábytok

Cubito N

454, 455

Pure

457

Zrkadlá

441

430 - 433
443
460, 462, 463

Dolce dosky

437

Rekord

459

Atypické zrkadlá

463

Keramia Pro

446, 447

Strada

449

Zrkadlové skrinky

461

Nerezové zrkadlové
skrinky

461

Legato

448

Tigo

456

Litt

442

Traffic

458

Memento

448

Unik Victoria

453

440

Unik Victoria - N

453

Olymp Deep

457

Vario

444

Palace

450

Vario Decor

445

Pavia Way

436

Verona

438

Plan

442

Wenge

439

464, 465

LED pásky a diódy

466, 467

Lak alebo lamino? Prispôsobte nábytok vášmu vkusu.
Bohatý výber vzorov dreva v prevedení lamino vám výber povrchu skrinky určite neuľahčí, kopírujú nielen vzhľad prírodných materiálov, ale vďaka štruktúre, pórom a matnému povrchu sú veľmi
podobné skutočnému drevu alebo dyhe. Odolnosť voči vlhkosti majú však lepšiu ako prírodné materiály. Môžete sa stretnúť s kombináciou lamina a laku, keď výsledná povrchová úprava
má vysoký lesk, ochrana a životnosť nábytku je tak maximálna (u nás série Cube Way, biely lak).

Závesný nábytok, na nožičkách alebo na sokli?
Nie je to len záležitosť dizajnu. Zvážte, či jednotlivé skrinky budú stáť na nožičkách alebo na sokli, či budú uchytené na závesoch na stene a získate tak dobrý prístup pod
skrinky pri čistení kúpeľne. Keď preferujete nožičky, máte na výber z dvoch nožičiek so
súčasným uchytením na stenu, alebo zo štyroch nožičiek samostatne stojacich. Pri variante so soklom hrozí najväčšie nebezpečenstvo poškodenia pri čistení a kontakte s vodou.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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radiátory
vane
sprchové kúty

Čím väčší pohyb v kúpeľni, tým kvalitnejší nábytok. Myslite na to, koľko členov domácnosti a ako
často budú kúpeľňu používať. Čím častejšie sa vlhkosť alebo dokonca striekajúca voda dostane do kontaktu s nábytkom, tým viac sa skracuje jeho životnosť. Ak budete musieť umiestniť nábytok do miest,
kde hrozí toto nebezpečenstvo, musíte vybrať veľmi kvalitný nábytok (pri LTD ABS hrany, použiť PUR
lepidlo) alebo kvalitný niekoľkovrstvový lak. Pri každodennom používaní dbajte aj na kvalitné kovanie
a pojazdy.

umývadlá, WC

Praktické rady pri výbere nábytku
Dvakrát merajte! Skrinky vyberajte podľa správnych parametrov – venujte pozornosť, či pri skrinke pod
umývadlo ide o rozmer s umývadlom alebo bez umývadla. V prípade zrkadlových skriniek a zrkadiel s osvetlením je vhodné správne pripraviť elektrický kábel. Než výrobok kúpite, odporúčame stiahnuť montážny
návod a technické parametre a všetko konzultovať s odborným montážnikom, prípadne s naším predajcom.

nábytok, osvetlenie

Kúpeľňový nábytok a zrkadlo sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej kúpeľne. Nábytok je elegantným
doplnkom a zároveň praktickým pomocníkom, ktorý pomáha schovať všetko, čo nechceme mať na
očiach a pritom denne používame – preto by sa výberu kúpeľňového nábytku mala venovať nemalá
pozornosť. V našej ponuke nájdete širokú paletu zrkadiel, skriniek pod umývadlo, dosiek, doplnkových
skriniek, taburetov, zrkadlových skriniek či políc. Vyberajte z našej stálej ponuky alebo si naplánujte
riešenie na mieru, či už z pohodlia z domova alebo s odborníkom v predajni.

sedadlá, sifóny

doplnky

Modena

Osvetlenie

stavebná chémia

Pro Nordic

Cube Way

Ancona

dlažba

Ostatné

Série

batérie, sprchy

Série

Kúpeľňový nábytok je vďaka úprave
vhodný aj do vlhkého prostredia,
a ako napovedá názov, hlavne
do kúpeľní. Nábytok sa pomaly,
ale iste stáva neoddeliteľnou
súčasťou kúpeľne, či už vo
forme umývadlových skriniek,
doplnkových skriniek, regálov
alebo samostatných políc. Vďaka
nemu sa zväčší objem úložného
priestoru v kúpeľni, čo ušetrí
priestor v iných miestnostiach bytu.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

kúpeľne, mozaiky

Nábytok, zrkadlá a osvetlenie ▸ vlastnosti a rozdelenie

Kateřina Kubišová
Product Manager
prostriedkov,

špinavej

Kúpte si nielen skrinku k
umývadlu,
ale
aj
ďalšie
u
k
kúsky z ponuky kúpeľňového
n
nábytku na uloženie uterákov,
ttoaletných
potrieb,
čistiacich
bielizne

a

ďalších

nevyhnutností.

Na ďalších stránkach predstavujeme privátny exkluzívny nábytok
značky Naturel vyvinutý špeciálne pre Siko, ktorý sa vyrába
za spolupráce spoľahlivých a testovaných výrobcov, a prierez
ponukou ostatných renomovaných značiek našich partnerov.

▸ Ktorý materiál je pre kúpeľňový nábytok najlepší?
Do kúpeľne je prakticky možné umiestniť akýkoľvek
nábytok. Predtým však musí jeho materiál prejsť
dôkladnou úpravou, ktorá ho bude chrániť pred vlhkosťou.
Najčastejším materiálom je drevotrieska. Korpusy skríň sú
vyrobené z drevotrieskovej laminovanej dosky a predné
diely sú z dosky MDF. MDF dosky sa ďalej upravujú
podľa nárokov klienta (lakovanie, dyhovanie a pod.).
Ďalší prírodný materiál, ktorého sa v kúpeľni netreba báť, je sklo
a kameň. Celosklenený a kamenný nábytok však v predajniach
často nevidíme, dobre preto poslúži aspoň kombinácia
drevotriesky a skla. Veľmi elegantne pôsobí aj kombinácia
všetkých materiálov dokopy. Sklenené nábytkové umývadlá,
kamenné umývadlá aj sklenené dosky pod umývadlové
misy (súčasť nábytku na mieru) nájdete v našej ponuke.
Dlhodobému pôsobeniu vody neodolá žiadny kúpeľňový
nábytok (pretekajúce batérie, pretekajúce umývadlo a pod.),
potom môže dôjsť k narušeniu materiálu. To isté platí aj pre
čistenie nábytku abrazívnymi a agresívnymi prípravkami.
Pri údržbe je nutné dodržiavať pokyny uvedené výrobcom.

▸ Najpoužívanejšie materiály na výrobu kúpeľňového
nábytku
MDF
Dosky s veľmi jemnou homogénnou štruktúrou (jemnejšie
ako drevotrieska). Ide o prírodný materiál, lebo sa vyrába
bez použitia lepidiel. Táto drevovláknitá doska sa dobre
tvarovo opracováva vďaka kompaktnej štruktúre. Vyhladený
proﬁlovaný povrch MDF dosky sa povrchovo upravuje:
fóliovaním (na dosku sa za tepla nalisuje PVC fólia)
alebo lakovaním (možno použiť lesklý alebo matný lak).
Obľúbené
sú
u
zákazníkov,
ktorí
chcú
tvarované
dvierka, ale nechcú platiť vysokú cenu za masív.

LTD − laminovaná drevotriesková doska
Patrí k materiálom, ktoré sa dnes často používajú. Výroba prebieha laminovaním drevotriesky špeciálnym papierom, ktorý sa
potom zaleje melamínovou živicou. Možno ho vyrobiť v rôznych vzoroch. Najpoužívanejšia hrúbka lamina je 18 mm, tenšia (okolo
10 až 12 mm) sa používa ako dno šuplíkov a zadná časť skríň. LDT doska je umývateľná a hygienicky odolná, patrí k najvhodnejším
materiálom na korpusy kúpeľňového nábytku.

Dyha
Je tenký plátok masívneho dreva. Nalepením na drevotriesku alebo MDF dosku vznikne materiál, ktorý je lacnejší ako masív,
a pritom tvarovo stabilný. Povrch treba upraviť priehľadným lakom alebo morením. Pri kúpeľňovom nábytku sa dyha využíva
minimálne z dôvodu náchylnosti na zmeny vlhkosti a nevyhnutnosti neustálej starostlivosti. Dyha je drahšia ako dekoratívna
fólia a papier.

Nábytok z masívu do kúpeľne? Prečo nie!
Ešte nedávno si nik nedokázal predstaviť, že by si do kúpeľne dal jediný kus nábytku z masívneho dreva. Po špeciálnej povrchovej
úprave proti vlhkosti je okrem masívu vhodný do kúpeľne aj ratan a iné exotické dreviny. Nábytok z exotických drevín vyzerá
luxusne, tomu však zodpovedá aj jeho cena. Namiesto masívu a prírodného ratanu môžete vybrať ich napodobeniny, ktoré budú
v kúpeľni vyzerať pekne, a cena vás ﬁnančne nezruinuje. U nás nájdete takýchto povrchov niekoľko!
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maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

▸ Zväčšite v kúpeľni objem úložného priestoru a vybavte ju doplnkovým nábytkom

Bez zrkadla nie je kúpeľňa kúpeľňou. Nielenže poslúžia z praktického hľadiska, ale môže
mať aj dizajnovú úlohu, keď vďaka vhodne umiestneným zrkadlám opticky zmenia veľkosť
a vzhľad kúpeľne. Takéto zrkadlá si možno nechať vyrobiť na mieru a lepiť priamo na
stenu. Samostatné zrkadlá na zavesenie nájdete u nás v rôznych prevedeniach, vyberajte
podľa potrieb a vkusu:
▸ s rámom alebo bez rámu
▸ lepené na doske so vzorom nábytku
▸ s integrovaným osvetlením (žiarivka alebo LED osvetlenie)
▸ dekoratívne – s použitím laku alebo pieskované s rôznymi vzormi
▸ s poličkou
▸ s lupou
▸ atypické – klasické, vyrábané na zákazku pre nalepenie na stenu, alebo závesné v
plánovači nábytku na mieru

doplnky

▸ Zrkadlá

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

▸ umývadlové skrinky pre nábytkové umývadlo alebo
umývadlo na dosku
▸ vysoké alebo nízke skrinky v závesnej alebo stojacej verzii
▸ regály, police
▸ skrinky s košom na bielizeň
▸ taburet na sedenie, s úložným priestorom a košom vnútri
▸ kontajner na kolieskach
▸ zrkadlové skrinky nazývané aj galérky

sedadlá, sifóny

▸ Osvetlenie v kúpeľni

radiátory

„Kúpanie vo svetle“
Ponúkame širokou škálu individuálnych riešení, či už
formou zrkadiel a zrkadlových skriniek s osvetlením, alebo
samostatných svetiel. Najväčším hitom sa stáva jednoznačne
LED osvetlenie, pre jeho svietivosť, energetickú úsporu
a životnosť. Vyberajte osvetlenie podľa využitia, či už
decentné, osvetlenie konkrétnych miest (LED pásiky), alebo
priamo pred zrkadlom pri holení či nanášaní make-upu.

IP 22

Stupeň krytia IP (44, 22, 20...)

LED
IP 44

LED
IP 22

LED osvetlenie
+ stupeň krytia IP (44, 22, 20...)

L/P

max

Orientácia na šírku

NATUREL znamená prírodný alebo prirodzený. Vy si
tak môžete byť istí, že ktorýkoľvek výrobok mnohých
typov a štýlov bude v kúpeľni pôsobiť prirodzene, akoby
tam bol odjakživa. Prvé písmeno v symbolickej podobe
predstavuje bočný pohľad na typický produkt tohto
sortimentu – kúpeľňovú skrinku na nožičkách.

Orientácia na výšku

viac informácií na: www.koupelny-naturel.cz

V prevedení (L) ľavé/(P) pravé

Plnovýsuv
brzda dojazdu
(softclose)

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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sprchové kúty

IP 44

umývadlá, WC

Pohybový senzor

Značka NATUREL ponúka široký sortiment kúpeľňového
nábytku pre tých, ktorí si chcú zútulniť kúpeľňu.
Predstavuje vynikajúcu kvalitu a dizajn za rozumnú
cenu. Kúpeľňový nábytok NATUREL zosobňuje dlhodobé
skúsenosti s výrobou tohto sortimentu a jeho dizajn,
sleduje najmodernejšie trendy v oblasti vybavenia kúpeľní.

nábytok, osvetlenie

▸ Piktogramy − vysvetlenie

vane

Nábytok a osvetlenie ▸ Naturel

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

Nepreberná škála možností návrhu
unikátneho nábytku nielen do kúpeľní.

Dajte vášmu interiéru jedinečný vzhľad. Presvedčte sa, že kombinácie
farieb, povrchov a tvarov sú takmer neobmedzené. V predajniach
SIKO sme pre vás pripravili expozície nábytku na mieru a vzorové
zostavy nábytku. Buďte vlastnými architektmi a vytvorte z kúpeľne
pomocou nábytku na mieru jedinečný originál. Pusťte sa do toho!

sedadlá, sifóny

BUĎTE VLASTNÝMI ARCHITEKTMI
▸ www.siko.sk/nabytok-na-mieru
▸

sloboda pri tvorivosti a unikátnosť priestoru vo vlastnej kúpeľni
a interiéri

▸

rýchlosť návrhu v unikátnom plánovači

▸

množstvo farieb, lakov a vzorov LTD

▸

rôzne veľkosti a typy umývadiel, aj umývadiel na mieru – materiál
keramika, kameň, liaty mramor, Corian, bambus

▸

zrkadlá a zrkadlové skrinky v rôznych veľkostiach, osvetlenie

▸

vstavané vane, panely k vaniam

▸

rôzne druhy úchytiek, push alebo bezúchytkové otváranie

▸

česká výroba

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

vlastného

Nábytok na mieru od SIKO KÚPEĽNE A KUCHYNE vás odlíši.
Plánovanie vám dovolí zvoliť ľubovoľné kombinácie farieb,
materiálov, tvarov a kovania nábytku, ktoré sa vám páčia.
Zabránite tak v miestnostiach vytvoreniu tzv. hluchých miest,
ktoré sa na nič nehodia a navyše sa ťažko čistia. Pretože sami
rozhodnete o veľkosti a počtu zásuviek, políc i spôsobe otvárania
dvierok, výrazne sprehľadníte úložné možnosti. Plánovať rozmery
nábytku, umývadiel , ale aj zrkadiel môžete s presnosťou na 1 cm.

doplnky

batérie, sprchy

▸ Nábytok na mieru

430

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

široký výber nábytkových umývadiel, umývadiel na dosku a plánovač
umývadiel z umelého mramoru alebo
Corianu

Oveľa viac podrobností a inšpirácie spolu so
sériovým nábytkom nájdete v samostatnom
katalógu nábytku na mieru. Katalóg objednajte
zdarma na: www.siko.sk/katalog

▸

sériový nábytok − prehľad nábytku
s typizovanými rozmermi, prevedenie možno vybrať z ponuky uvedenej
v tomto katalógu

▸

www.siko.sk/nabytok-na-mieru

▸

nábytok na mieru

▸

sériový nábytok s možnosťou voľby farby, úchytiek,
umývadla a rozmerov

▸

zrkadlá, zrkadlové skrinky a osvetlenie

▸

farebné prevedenie

▸

úchytky

▸

vstavané panely k vaniam

▸

fototlač

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

SIKO
MOJA KÚPEĽŇA
NA MIERU!

▸

KATALÓG NÁBYTKU NA MIERU

KATALÓG 2015 / 2016

umývadlá, WC

www.siko.sk

nábytok na mieru − plánovač všetkých rozmerov nábytku a zrkadiel
nastaviteľný voliteľne po 1 cm
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nábytok, osvetlenie

NÁBYTOK NA MIERU

▸

radiátory

Okamžitá a jednoduchá vizualizácia nábytku vrátane ceny. V plánovači možno
konfigurovať nábytok na mieru podľa
vlastných predstáv a potrieb alebo vyberať zo sériovej ponuky.

vane

PLÁNOVAČ NÁBYTKU

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

ukážka fototlače

K štýlovým sériám nábytku uvedených v plánovači (BLOCK, FORM, BEND a STYLE) sme vybrali
najpredávanejšie umývadlá a skonštruovali typizované skrinky − nazývané sériovým nábytkom na mieru.
V ponuke nájdete nielen umývadlové skrinky, vysoké skrine, ale aj doplnkové police.

doplnky

batérie, sprchy

ukážka vstavanej vane

sedadlá, sifóny

UVÁDZAME VÝBER ZO SÉRIOVEJ PONUKY NÁBYTKU NA MIERU:

Form

NAJLEPŠIA VOĽBA ELEGANCIE
A NADČASOVOSTI

bezúchytkové prevedenie,
frézované čelo

vane

radiátory

Laufen Pro Nordic umývadlo s um. skrinkou, 2 zásuvky
Cena uvedená za samostatnú skrinku v týchto prevedeniach:
korpus/čelo − biela lak/biela lak
korpus/čelo − vzor/biela lak
80 x 42 x 57,5 (75,5 x 37 x 50) cm
361.00 €

Bend

POHRAJTE SA
S ELEGANTNÝMI KRIVKAMI

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

Jika Cubito umývadlo s um. skrinkou, 1 zásuvka
Cena uvedená za samostatnú skrinku v prevedení:.
biely lak (mat alebo lesk)
60 x 45 x 30,5 (58 x 43 x 25) cm
BECUBITO601Z
277.00 €

sériový nábytok možno kombinovať s
akýmkoľvek nábytkom na mieru z rovnakej
série podľa plánovača. Ostatné RAL pri sériovej
ponuke sú za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SKRINKY:
ORGANIZÉRY/ROZDEĽOVAČE ZÁSUVIEK

432

55 - 65 cm
PRK1
45.00 €

55 - 65 cm
PRK1S
44.00 €

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Block

VYCHUTNAJTE SI ROZMANITOSŤ
VO VŠETKÝCH PODOBÁCH

Naturel umývadlo Modena s um. skrinkou, 2 zásuvky

60,5 x 46,5 x 52 (59,5 x 46 x 50) cm
BLMODENA602Z
296.00 € /270.00 €

Skrinky pre dve umývadlové misy z katalógu
nábytku na mieru, 1 zásuvka
Cena uvedená za samostatnú skrinku
v týchto prevedeniach:
modrá cena − celá v bielom laku
alebo kombinácia bieleho laku a vzoru
hnedá cena − celá vzorovaná

doplnky

120 x 50 x 26,8 cm
BLPD1201Z*
421.00 €
332.00 €

batérie, sprchy

stavebná chémia

Cena uvedená za samostatnú skrinku v týchto prevedeniach:
modrá cena − celá v bielom laku alebo kombinácia bieleho laku a vzoru
hnedá cena − celá vzorovaná

NÍZKA SKRINKA

Skrinka s 1 dvierkami
Ceny v prevedení:
modrá cena − celá v bielom laku alebo
kombinácia bieleho laku a vzoru
hnedá cena − celá vzorovaná

Skrinka s 2 zásuvkami
Ceny v prevedení:
modrá cena − celá v bielom laku alebo
kombinácia bieleho laku a vzoru
hnedá cena − celá vzorovaná

32,5 x 20 x 63 cm
BLSH1DL, P
96.00 €/89.00 €

32,5 x 33 x 51 cm
BLSN2Z
166.00 €/155.00 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

HORNÁ SKRINKA

sedadlá, sifóny

Rozmery sú uvedené spolu s umývadlom
(v zátvorke rozmer samostatnej skrinky)

kúpeľne, mozaiky
vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

- plnovýsuvy s tlmením Strong
max
- LTD 18 mm Egger
- hrany ABS
- úchytky chróm
- lak s vysokým leskom
- umývadlá z liateho mramoru

Cube Way ▸ Naturel

biela

wenge

Jednu z najobľúbenejších sérií, pôvodnú sériu Cube vám prinášame v rovnakom šate, ale s novou podšívkou! Séria Cube Way s jasne
rezanými obrysmi, ktoré reagujú na módne trendy v kúpeľňovom nábytku. Upravené boky zásuviek, materiál korpusu a zásuviek,
kvalitné komponenty, vylepšená technológia lakovania... to všetko pre vyššiu kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka. To je náš smer,
taká je nová séria Cube Way.
Odporúčame kombinovať so zrkadlami Keramia Pro a Wenge alebo si v našom plánovači Nábytku na mieru navrhnúť vlastné. Rozmery
skriniek s umývadlom sú uvedené: šírka skrinky s umývadlom x hĺbka skrinky bez umývadla x výška skrinky s umývadlom. Možno
kombinovať s doskami, poličkami a skrinkami nábytku na mieru vzoru wenge č. 55, vzory na objednávku a lesklý biely RAL 9003.

434

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

skrinka s umývadlom, 100 x 40 x 53 cm,
biela/wenge, CUBE2100ZW, 409.00 €
biela/biela, CUBE2100ZB, 409.00 € 6
xx/xx* 463.00 €

skrinka s dvojumývadlom, 120 x 40 x 53 cm,
biela/wenge, CUBE2120ZW, 444.00 €
biela/biela, CUBE2120ZB, 444.00 € 6
xx/xx* 533.00 €

spodná skrinka, 32,5 x 33 x 51 cm,
wenge/biela, CUBE2N32W, 154.00 €
biela/biela, CUBE2N32B, 154.00 € 6
xx/xx* 149.00 €

vysoká skrinka, 32,5 x 33 x 163 cm,
wenge/biela, CUBE2V35W, 239.00 €
biela/biela, CUBE2V35W, 239.00 € 6
xx/xx* 239.00 €

vysoká skrinka, 60 x 33 x 163 cm,
wenge/biela, CUBE2V60W, 319.00 €
biela/biela, CUBE2V60B, 319.00 € 6
xx/xx* 334.00 €

stavebná chémia

skrinka s umývadlom, 80 x 40 x 53 cm,
wenge/biela, CUBE280ZW, 349.00 €
biela/biela, CUBE280ZB, 349.00 € 6
xx/xx* 403.00 €

sprchové kúty

vane

horná skrinka, univerzálny
32,5 x 20 x 63 cm,
wenge/biela, CUBE2H32W, 129.00 €
biela/biela, CUBE2H32B, 129.00 € 6
xx/xx* 149.00 €

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

skrinka s umývadlom, 60 x 40 x 53 cm,
wenge/biela, CUBE260ZW, 319.00 €
biela/biela, CUBE260ZB, 319.00 € 6
xx/xx* 363.00 €

novinka
držiak uterákov, 40 x 5 cm,
DRZRUCNAB, 28.79 € 6

dostupné od 6/2016
umývadlá, WC

6

nábytkové dvojumývadlo, liaty mramor,
dva otvory pre batériu, 120 x 40 x 5,5 cm,
CU212050, 204.00 € 6

vzory na objednávku:

krémová
borovica
(K011)

fino škorica
(84)

dub
Gladstone
(26)

Maya
Bronze
(33)

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

• variant korpus/čelo v kombinácii dekor/biela lesk alebo naopak, biela lesk/
dekor alebo prevedenie v jednom dekore.
• objednávajte v katalógu typizovaných skriniek v sekcii Cube Way plánovača
(www.siko.sk/nabytok-na-mieru) alebo v predajniach
• uvedené čísla dekorov v zátvorke používajte pri uvedení dekoru v prípade
typizovaných i plánovaných skriniek v plánovači
• termín dodania 3 týždne

435

nábytok, osvetlenie

nábytkové umývadlo, liaty mramor
60 x 40 x 5,5 cm, CU6050, 109.00 €
80 x 40 x 5,5 cm, CU8050, 129.00 €
100 x 40 x 5,5 cm, CU10050, 169.00 €

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

doplnky

Pavia Way ▸ Naturel

Neopakovateľný dizajn a vynikajúce spracovanie každého detailu idú
ruka v ruke s módou a osobitosťou životného štýlu. Pavia Way poteší pri
každodennom rituáli v kúpeľni svojím pôvabom. Pri každom pohľade.
Pri každom dotyku. Pri každom pohybe. Atraktívny vzhľad výrobkov
obľúbeného radu Pavia sme ponechali a upravili len „vnútornú“ časť. Zlepšila
sa kvalita a prevedenie, či už použitím iných komponentov, alebo vďaka
novej technológii lakovania. Náš smer je predovšetkým kvalita a spokojnosť
zákazníkov, preto nová Pavia Way. Uvedené rozmery: š x h x v.
· plnovýsuvy s tlmením Strong
· pánty s pomalým dotváraním dvierok

max

· LTD/MDF lak biela, s vysokým leskom
· umývadlá z liateho mramoru

skrinka s umývadlom,
64 x 48,5 x 53 cm, PAVIA265Z, 404.00 €
85 x 48,5 x 53 cm, PAVIA285Z, 444.00 €
105 x 48,5 x 53 cm, PAVIA2105Z, 539.00 €

skrinka s dvojumývadlom,
120 x 48,5 x 53 cm,
biela, PAVIA2120Z, 594.00 €
6

6

zrkadlo, (biela)
60 x 75 cm, ZAP6075W, 86.99 €
75 x 75 cm, ZAP7575W, 89.59 €
100 x 75 cm, ZAP10075W, 109.00 €

6

Dvojité využitie: nízka
závesná skrinka alebo
pojazdný kontajner

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

umývadlá možno kúpiť aj
samostatne, v ponuke na str.: 412

sprchové kúty

* súčasťou balenia sú 4 kolieska
s brzdou, pri ich použití vytvoríte
zo závesnej skrinky kontajner
na kolieskach

doplnková skrinka, *
pravá, biela lesklá,
40 x 45 x 75,8 cm,
biela lesklá, PAVIA2N40, 214.00 €

vysoká skrinka, 40 x 35 x 155 cm,
pravá, PAVIA2V40DVP, 329.00 €
ľavá, PAVIA2V40DVL, 329.00 € 6

6

umývadlá, WC

novinka
držiak uterákov, 40 x 5 cm,
DRZRUCNAB, 28.79 € 6

dostupné od 6/2016

nábytok, osvetlenie

novinka

Teraz si môžete obľúbenú sériu Pavia Way objednať v akejkoľvek farbe laku (mat/lesk) z palety RAL.
Vzorkovnica k dispozícii v predajniach Siko. Výroba na zákazku, termín dodania 4 týždne. Príplatok
139.00 € za každú inú farbu než štandardnú bielu, príplatok platí pre celú zákazku, či už pôjde o 1 alebo
viac skriniek. O viac informácií vrátane objednania, konkrétnych cien požiadajte našich predajcov.

dostupné od 5/2016
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kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

V jednoduchosti je krása, atraktívny a moderný štýl, ktorý nadchne a uspokojí aj najnáročnejšie požiadavky na modernú
kúpeľňu. Dosky Dolce vyvinuté pod umývadlá na dosku, ale aj ako samostatné police, záleží len na vašom vkuse a potrebe.
Na pripevnenie dosky použite hranaté alebo skryté konzoly z našej ponuky. Hranatá konzola má nielen moderný dizajn,
ktorý dopĺňa čisté a ostré tvary dosák, ale zároveň ju možno použiť ako držiak uterákov. Skrytá pozinkovaná konzola naopak
umožňuje pripevniť dosku na akékoľvek miesto v kúpeľni bez toho, aby uchytenie bolo vidieť a zaberalo ďalší priestor − vhodné
pri dvoch doskách pod sebou, horná pod umývadlom, spodná ako polica. Uvedené rozmery − š × h × v.

Dosky so štandardnou šírkou 50 cm

wenge

akácia

orech

bardolino

94.99 €

DO8050xx

94.99 €

90 cm

DO9050xx

94.99 €

100 cm

DO10050xx

104.00 €

110 cm

DO11050xx

109.00 €

120 cm

DO12050xx

114.00 €

130 cm

DO13050xx

114.00 €

140 cm

DO14050xx

164.00 €

150 cm

DO15050xx

174.00 €

160 cm

DO16050xx

184.00 €

170 cm

DO17050xx

199.00 €

180 cm

DO18050xx

209.00 €

190 cm

DO19050xx

219.00 €

200 cm

DO20050xx

234.00 €

210 cm

DO21050xx

244.00 €

220 cm

DO22050xx

259.00 €

230cm

DO23050xx

269.00 €

240 cm

DO24050xx

279.00 €

250 cm

DO25050xx

289.00 €

cona
i série: An
skrinkam
AK
so
ť
0
va
o
13
DO 50
mbin
možno ko

vane

DO7050xx

80 cm

Wenge
be Way,
i série: Cu
m
WE
ka
n
ri
13
DO 050
ť so sk
mbinova
možno ko

konzola (počet kusov: 1)
45 x 15 x 4 cm,
KONZOLEH, 59.99 € 6

Konzola skrytá pozink (1 ks)
40cm
KONZOLEP, 29.99 € 6

s košom,
pojazdný,
nosnosť 100kg

6

or
o Dek
e: Vari
mi séri
50DB
a
0
k
3
1
n
ri
O
D
so sk
inovať
komb
možno

xx nahraďte kódom podľa vybranej farby
(WE − wenge, OR − orech, AK − akácia,
DB − dub bardolíno)
Dosky s dĺžkou 90, 100, 130 cm na sklade,
ostatné na objednávku. Atypické rozmery
(okrem uvedenej šírky a dĺžky) objednávajte u našich predajcov.

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

50OR
DO130

taburet, 60 x 45 x 44 cm,
orech, ORECHTAB, 139.00 €
wenge, WENGETAB, 159.00 €
akácia, ANCONATAB, 169.00 €
bardolino, BARDOLINOTAB, 174.00 €

sprchové kúty

70 cm

radiátory

cena

umývadlá, WC

kód

6

437

nábytok, osvetlenie

dĺžka

sedadlá, sifóny

Dolce dosky pod umývadlá ▸ Naturel

doplnky

Odporúčame
umývadlové
misy z našej ponuky − výber
najobľúbenejších na str.: 410

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Výrobky tejto série majú jednoduché a rovné tvary v rôznom prevedení
veľkostí a farieb − čiernej, bielej, orech, tm. orech, hnedej a sv. dub.
Umývadlá k tejto sérii sú z liateho mramoru. Do malých kúpeľní a
samostatných toaliet je ideálna skrinka s umývadlom 46 cm.

L/P

univerzálne, otváranie ľavé (L), pravé (P)

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Verona ▸ Naturel

skrinka s umývadielkom, univerzálny,
biela*
46 x 26 x 50 cm
VERONA46WH, 148.00 € 6

skrinka s umývadielkom, univerzálny,
čierna*
46 x 26 x 50 cm
VERONA46DV, 121.00 € 6

skrinka s umývadielkom, univerzálny,
hnedá*
46 x 26 x 50 cm
VERONA46BN, 121.00 € 6

skrinka s umývadielkom, univerzálny,
orech*
46 x 26 x 50 cm
VERONA46GW, 121.00 € 6

skrinka s umývadielkom, univerzálny, dub*
46 x 26 x 50 cm
VERONA46LO, 121.00 € 6

1 zásuvka 1 vnútorná zásuvka

skrinka s umývadlom, čierna*
90 x 48 x 41 cm
VERONA90DV, 369.00 €

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

1 zásuvka

nábytok, osvetlenie

čierna

6

skrinka s umývadlom, orech*
92 x 51 x 40 cm
VERONA92DV, 369.00 €

hnedá

6

dub

výhodná ponuka

výhodná ponuka

skrinka s umývadlom, cherry*
60 x 48 x 54 cm
VERONA60DV, 169.00 €

skrinka s umývadlom, biela*
60 x 48 x 54 cm
VERONA60WH, 184.00 €

orech

3

3

cherry

*Uvedené rozmery - š × h × v.

438

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

Kúpeľňový nábytok v prevedení lamino − WENGE. Tento nábytok je kombináciou
vysokej kvality a veľmi príjemnej ceny. Typickým rysom sú zrkadlá na dvierkach
doplnkových skriniek a sklenená výplň zásuviek na skrinkách pod umývadlom.
Na zásuvkách sú použité plnovýsuvy s tlmičom dojazdu, ktoré pomôžu zásuvku
veľmi plynulo zatvoriť a otvoriť. Ponúkame stojace a závesné prevedenie,
novinkou je skrinka s keramickým dvojumývadlom M212046. Rozmery skriniek
s umývadlom sú uvedené: šírka skrinky s umývadlom × hĺbka skrinky bez
umývadla × výška skrinky s umývadlom. Uvedené rozmery zrkadiel: šírka ×
výška. Obrázky a rozmery samostatných umývadiel na str.: 412
možno kombinovať s doskou pod umývadlo Dolce vo farbe wenge : 437

doplnky

Wenge ▸ Naturel

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

wenge

skrinka s umývadlom,*
60 x 33,5 x 85 cm, WENGE60DV, 329.00 €
70 x 33,5 x 85 cm, WENGE70DV, 339.00 €

6

skrinka s umývadlom,*
80 x 33,5 x 85 cm, WENGE80DV, 349.00 €
100 x 33,5 x 85 cm, WENGE100DV, 499.00 €

sedadlá, sifóny

max

skrinka s umývadlom, CUBITO
65 x 46 x 85 cm, WENGE65DV, 389.00 €
85 x 46 x 85 cm, WENGE85DV, 574.00 €

6

6

radiátory

*k uvedeným skrinkám
odporúčame držiak uterákov

závesná

6

horná skrinka,
22 x 20 x 80 cm
WENGEH22, 89.99 €

6

6

skrinka s umývadlom, S50
65 x 45,7 x 43 cm
WENGE65Z, 249.00 € 6

polička,
30 x 16 x 60 cm
WENGEPOL30, 43.99 €

6

zrkadlo,
50 x 80 cm, WENGEZ50, 49.99 €
60 x 80 cm, WENGEZ60, 59.99 €
70 x 80 cm, WENGEZ70, 69.99 €

6

vysoká skrinka,
35 x 33,5 x 197 cm
WENGEV35LP,
289.00 € 6

vysoká skrinka s košom,
35 x 33,5 x 197 cm
WENGEV35K,
289.00 € 6

nízka skrinka,
35 x 31,5 x 82 cm
WENGEN35LP, 179.00 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

6

nízka skrinka s košom,
35 x 31,5 x 82 cm
WENGEN35K, 179.00 €

6

taburet,
60 x 45 x 44 cm
WENGETAB, 159.00 €

6

s košom, pojazdný,
nosnosť 100kg

439

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

horná skrinka,
27 x 20 x 102 cm
WENGEH27, 109.00 €

6

vane

skrinka s dvojumývadlom,
120 x 46 x 85 cm
WENGE120DV, 679.00 €

sprchové kúty

držadlo,
53 cm (60 cm), SELMAM53, 16.99 €
63 cm (70 cm), SELMAM63, 19.99 €
73 cm (80 cm),SELMAM73, 21.49 €
93 cm (100 cm), SELMAM93, 39.59 €

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

Jedinečný štýl série s čistými elegantnými líniami dotvára tenké keramické
umývadlo alebo sklenené umývadlo v bielej farbe. Moderný tvar nábytku
v povrchovej úprave sivý dub, dvierka so sklenenou výplňou v hliníkovom
ráme a zapustené úchytky zdôrazňujú výnimočnosť radu Modena.
Rozmery skriniek s umývadlom sú uvedené: šírka skrinky s umývadlom
× hĺbka skrinky bez umývadla × výška skrinky s umývadlom. Uvedené
rozmery zrkadiel: šírka × výška.

Modena ▸ Naturel

max

skrinka s umývadlom,, 60 x 46 x 85 cm
M6046, MODENA60DV, 414.00 €
S6046, MODENAS60Z, 11 190 Kč
skrinka s umývadlom, 75 x 46 x 85 cm
M7546, MODENA75DV, 469.00 €
S7546, MODENAS75Z, 12 990 Kč

6

skrinka s umývadlom, 90 x 46 x 85 cm
M9046, MODENA90DV, 499.00 €
S9046, MODENAS90Z, 13 990 Kč

6

skrinka s umývadlom, 100 x 46 x 85 cm
M10046, MODENA100DV, 529.00 €
S10046, MODENAS100Z, 554.00 € 6

skrinka s dvojumývadlom, 120 x 46 x 85 cm
M212046, MODENA120DV, 719.00 €
S212046, MODENAS120Z, 739.00 € 6

6

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

dub sivý

horná skrinka,
27 x 16 x 85 cm
MODENAH27, 129.00 €

6

zrkadlo v ráme, nástenné
55 x 85 cm, ALUZ55, 59.99 €
63 x 85 cm, ALUZ65, 64.99 €
73 x 85 cm, ALUZ75, 74.99 €
88 x 85 cm, ALUZ90, 79.99 €
98 x 85 cm, ALUZ100, 79.99 €

taburet,
60 x 45 x 60 cm
MODENATAB, 179.00 €

6

vysoká skrinka s košom,
36,5 x 33,5 x 197 cm
MODENAV35K, 289.00 €

Keramické umývadlá

umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

6

s košom, pojazdný, nosnosť 100kg
6

Sklenené umývadlá
nábytkové umývadlo,
60 x 46 cm, M6046, 114.00 €
75 x 46 cm, M7546, 129.00 €
90 x 46 cm, M9046, 159.00 €
100 x 46 x cm, M10046, 199.00 €

nábytkové umývadlo,
60 x 46 cm, S6046, 149.00 €
75 x 46 cm, S7546, 184.00 €
90 x 46 cm, S9046, 219.00 €
100x46 cm, S10046, 259.00 €

4

nábytkové dvojumývadlo,
120 x 46 cm, M212046, 319.00 €

440

6

vysoká skrinka,
36,5 x 33,5 x 197 cm
MODENAV35LP, 289.00 €

4

6

nábytkové dvojumývadlo,
120 x 46 cm, S212046,
334.00 € 6

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
batérie, sprchy
doplnky

Ancona ▸ Naturel

Vybraný štýl a veľa priestoru, praktické a dokonalé… Vybavenie kúpeľne môže
stelesniť spôsob vášho života. Ancona, kombinácia pravidelných liniek a kruhových
tvarov, na nábytku i na keramickom a sklenenom umývadle. Výsledkom je koncept
mäkkosti, pôvabu a dokonalosti. Skrinky pod umývadlo s jednou veľkou praktickou
zásuvkou, kam dáte aj objemnejšie a vyššie veci potrebné v kúpeľni. Pri zásuvkách
použité plnovýsuvy s tlmičom dojazdu značky Hettich. Malá horná závesná skrinka
umožňuje variabilnejšie použitie, možno zvoliť rôzne spôsoby kombinácie: nielen viac
kusov ľubovoľne na akékoľvek miesto v kúpeľni, zvisle alebo vodorovne s odstupmi
medzi sebou, šikmo nad seba, ale aj dva kusy rovno nad seba a vytvoriť tak stredne
vysokú skrinku s dvoma dvierkami a netreba tak riešiť prístup k otváraniu, ten sme
vyriešili za vás, možnosť otvárania dvierok zhora aj zospodu. Pri vysokej skrinke
tak vzniká univerzálne prevedenie, ľavé i pravé. Pri dvierkach použité pánty značky
Hettich. Uvedené rozmery − š × h × v.

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

béžová, (akácie)

Vyberajte zrkadlá z našej ponuky
a ľubovoľne kombinujte podľa
vašej kúpeľne. (460,462) Možno
kombinovať s doskou pod umývadlo
Dolce vo farbe akácie (437)

skrinka s umývadlom, 75 x 46 x 45 cm
M7546, ANCONA75DV, 399.00 €
S7546, ANCONAS75Z, 399.00 € 6

skrinka s umývadlom, 100 x 46 x 45 cm
M10046, ANCONA100DV, 479.00 €
S10046, ANCONAS100Z, 479.00 € 6

sedadlá, sifóny

skrinka s umývadlom, 90 x 46 x 45 cm
M9046, ANCONA90DV, 439.00 €
S9046, ANCONAS90Z, 439.00 € 6

radiátory

skrinka s umývadlom, 60 x 46 x 45 cm
M6046, ANCONA60DV, 359.00 €
S6046, ANCONAS60Z, 359.00 € 6

max

vane

s košom,
pojazdný,
nosnosť 100kg

horná skrinka,
40 x 22 x 40 cm
ANCONAH40, 99.00 €

6

Keramické umývadlá

taburet,
60 x 45 x 44 cm
ANCONATAB, 169.00 €

6

vysoká skrinka,
40 x 22 x 157 cm
ANCONAV40DV, 359.00 €

6

nábytkové umývadlo,
60 x 46 cm, M6046, 114.00 €
75 x 46 cm, M7546, 129.00 €
90 x 46 cm, M9046, 159.00 €
100 x 46 x cm, M10046, 199.00 €

4

nábytkové dvojumývadlo,
120 x 46 cm, M212046, 319.00 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

nábytkové umývadlo,
60 x 46 cm, S6046, 149.00 €
75 x 46 cm, S7546, 184.00 €
90 x 46 cm, S9046, 219.00 €
100x46 cm, S10046, 259.00 €

4

umývadlá, WC

Sklenené umývadlá

sprchové kúty

skrinka s dvojumývadlom, 120 x 46 x 45 cm
M212046, ANCONA120DV, 693.00 €
S212046, ANCONAS120Z, 693.00 € 6

L/P

6

nábytkové dvojumývadlo,
120 x 46 cm, S212046,
334.00 € 6

441

nábytok, osvetlenie

L/P

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

Plan ▸ Jika

Litt ▸ Jika

Súčasný trend čistých, geometrických tvarov sa odráža aj v
nábytku Plan. Prinášame vám obľúbený dizajn v cenovo nižšej
hladine v lacnejšom prevedení a vybavení.
(uvedené rozmery: š x h x v)

Skrinky s umývadlom určené nielen do minimalisticky poňatej
kúpeľne, ale aj do oddelených WC s malým priestorom.
(uvedené rozmery: š x h x v)

▸
▸
▸
▸
▸

biela lak, tmavý dub
plnovýsuvy bez pomalého dojazdu
drevené zásuvky
čierne plastové úchytky
komplety umývadlá a skrinky balené
v jednej škatuli

biela

dub tmavý

max

▸ univerzálne prevedenie, dvierka
ľavé/pravé
▸ keramické umývadlo bez prepadu
▸ otvor pre batériu iba vpravo
▸ komplety umývadlá a skrinky
balené v jednej škatuli
max

biela

dub tmavý

sedadlá, sifóny

šedá

radiátory

čerešňa

skrinka s umývadlom, 65 x 43 cm
(64×42,2×60,7 cm)
biela, PLAN65ZBI, 239.00 €
dub, PLAN65ZTD, 239.00 € 5

skrinka s umývadielkom,
40 x 23 cm
(38,6×22,1×58,5 cm),
biela, LITT40DVBI, 92.19 €

5

skrinka s umývadielkom,
40 x 23 cm
(38,6×22,1×58,5 cm),
čerešňa, LITT40DVTR, 95.89 €

5

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

skrinka s umývadlom, 55 x 43 cm
(54×42,2×60,7 cm)
biela, PLAN55ZBI, 224.00 €
dub, PLAN55ZTD, 224.00 € 5

skrinka s umývadlom, 80 x 43 cm
(79x42,2x60,7 cm)
biela, PLAN80ZBI, 259.00 €
dub, PLAN80ZTD, 259.00 € 5
skrinka s umývadlom, 100 x 43 cm
(98×42,2×60,7 cm)
biela, PLAN100ZBI, 344.00 €
dub tmavý, PLAN100ZTD, 344.00 €

442

skrinka s dvojumývadlom, 120 x 43 cm
(116×42,2×60,7 cm)
biela, PLAN120ZBI, 479.00 €
dub, PLAN120ZTD, 479.00 € 5
skrinka s umývadlom,
40 x 23 cm
(38,6×22,1×58,5 cm),
dub, LITT40DVTD, 92.19 €

5

skrinka pod umývadielko,
40×23 cm
(38,6×22,1×58,5 cm),
šedá, LITT40DVSE, 99.59 €

5

5

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

6-vrstvý lak
Lesklý lak biely

regál, 41 x 41 x 93 cm, orech,
REGALORECH, 49.99 € 4

polička biela lesklá, 15 x 1,8 cm*
45 cm, POL451518B, 25.69 €
60 cm, POL601518B, 29.39 €
90 cm, POL901518B, 36.69 €
polička biela lesklá, 20 x 1,8 cm*
45 cm, POL452018B, 31.19 €
60 cm, POL602018B, 40.39 €
90 cm, POL902018B, 58.69 €
polička biela lesklá, 15 x 3,6 cm*
45 cm, POL451536B, 31.19 €
60 cm, POL601536B, 36.69 €
90 cm, POL901536B, 49.59 €

kôš na bielizeň, 50 x 36 x 55 cm, orech,
KOSPAOLA, 39.89 € 2

polička biela lesklá, 20 x 3,6 cm*
45cm POL452036B, 43.99 €
60 cm, POL602036B, 51.39 €
90 cm, POL902036B, 66.09 €

sedadlá, sifóny

Pripravili sme pre vás police v najžiadanejších rozmeroch v
univerzálnej bielej farbe, dodávame v komplete so skrytými
konzolami. Vhodné do celého interiéru – kúpeľní, kuchýň,
obývacích izieb, spální a predsiení. Ďalšie rozmery, farby a
vzory si môžete navrhnúť v našom plánovači.
(plánovač nábytku nájdete na str: 430- 433)

6

6

6

6

* nosnosť
45 a 60 cm: 10 kg
90 cm: 15 kg
Nie je určené pre montáž do sadrokartónu.

443

umývadlá, WC

Vybrané dekory dreva a biele v prevedení mat a lesk završujú
možnosť voľby.

sprchové kúty

VAŠE FAREBNÉ POŽIADAVKY SÚ NAŠOU výhodou − viac
než 2 000 variantov matných alebo vysokolesklých lakov
podľa RAL alebo NCS.

nábytok, osvetlenie

kôš na bielizeň, 47 x 40 x 54 cm, orech,
SEDORECH, 36.99 € 4

batérie, sprchy

S naším plánovačom nábytku na mieru si teraz môžete sami
navrhnúť doplnkový nábytok nielen do kúpeľní, ale do celého
interiéru. Nakonﬁgurujte si skrinky rôznych veľkostí, tvarov
a farieb vo variante so zásuvkami, s dvierkami alebo bez,
ako sú jednoduché otvorené regály, prevedenie môžete aj
kombinovať. A môžete si navrhnúť aj jednoduché police na
skryté uchytenie.

doplnky

Nielen kúpeľňu, ale každú miestnosť v interiéri môžete vybaviť
praktickým doplnkovým nábytkom z masívneho orechového dreva.
Kôš na bielizeň je vybavený textilným vakom z keprovej látky,
odopínacou, možno prať, zároveň umožní pohodlne preniesť bielizeň.
(uvedené rozmery: š x h x v)

Doplnkové skrinky a police

radiátory

Výhodná ponuka

vane

Doplnkový nábytok

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

polica, 36 x 36 x 81 cm, orech,
POLICEORECH3, 22.19 € 4

polica, 36 x 36 x 112 cm, orech, polica, 36 x 36 x 143,5 cm, orech,
POLICEORECH4, 29.59 € 4 POLICEORECH5, 36.99 € 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

kúpeľne, mozaiky

SIKO exclusive

▸ 3 rôzne spôsoby upevnenia úchytiek
(vodorovne, zvislo, šikmo)
Vo vybraných vzoroch kombinujte
doplnkové skrinky s umývadlovými
kompletmi VARIO DEKOR (v prípade
skriniek s dvierkami treba dokúpiť
úchytku Vario).
2 rôzne korpusy, 6 rôznych dvierok
Využite biele komplety s výhodnou
cenou

Vario ▸ Naturel

▸ skrinky sa dodávajú demontované
korpus LTD má samostatnú brzdu na
zatváranie
dverí, biela, červená a zelená LTD,
lesklá sivá a biela fólia
hrany ABS
súčasťou dodávky korpusov sú
úchytky VARIOUCHYT
(pri umývadlovej skrinke 2 ks, pri
doplnkovej 1 ks)

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

ukážky zostáv, viac inšpirácie na: www.siko.sk

FAREBNÉ PREVEDENIE

!

objednávací kód skriniek Vario:
VARIO + kód z tabuľky

vane
sprchové kúty
umývadlá, WC
nábytok, osvetlenie

30 x 28 x 68,6 cm

!

objednávací kód skriniek Vario:
VARIO + kód z tabuľky

skrinka s umývadlo
umývadlom 65 cm, 2 dvierka, 4 nožičky

skrinka horná/spod
horná/spodná, 1 dvierka, bez nožičiek a krycej dosky
sky

farba
dvierok

farba
dvierok

biely
korpus

214.00 €

179.00 €

174.00 €

174.00 €

65BIGL

65BIDB

65BICE

65BIAV

Bardolino
korpus

219.00 € 189.00 €

184.00 €

184.00 €

65DBCE

65DBAV

65DBGL

65DBDB

174.00 € 214.00 €
65BIBI

65BIBL

184.00 € 219.00 €
65DBBI

65DBBL

biely
korpus

91.99 €

73.69 €

69.99 €

69.99 €

69.99 €

30BIGL

30BIDB

30BICE

30BIAV

30BIBI

91.99 €
30BIBL

Bardolino
korpus

95.89 €

77.39 €

73.69 €

73.69 €

73.69 €

77.39 €

30DBGL

30DBDB

30DBCE

30DBAV

30DBBI

30DBBL

6

radiátory

sedadlá, sifóny

65 x 49 x 84,5 cm

60 x 28 x 68,6 cm

!

6

objednávací kód skriniek Vario:
VARIO + kód z tabuľky

30 x 28 x 68,6 cm

!

objednávací kód skriniek Vario:
VARIO + kód z tabuľky

skrinka s košom na bielizeň 60 cm, dvierka, bez nožičiek a krycej
ycej dosky

skrinka s košom na bielizeň
b
30 cm, dvierka, bez nožičiek a krycej
ycej dosky

farba
dvierok

farba
dvierok

biely
korpus

154.00 €

139.00 €

134.00 €

134.00 €

K60BIGL

K60BIDB

K60BICE

K60BIAV

Bardolino
korpus

169.00 € 154.00 €

149.00 €

149.00 €

149.00 € 169.00 €

K60DBGL K60DBDB

K60DBCE K60DBAV

K60DBBI K60DBBL

Použitie
krycej
dosky

134.00 € 154.00 €
K60BIBI

K60BIBL

biely
korpus

119.00 € 109.00 €

99.59 €

99.59 €

99.59 €

K30BIGL

K30BIDB

K30BICE

K30BIAV

K30BIBI

K30BIBL

Bardolino
korpus

119.00 € 109.00 €

104.00 €

104.00 €

104.00 €

119.00 €

K30DBGL K30DBDB

K30DBCE

K30DBAV

6

!

*iba ľavé
prevedenie

objednávací kód
skriniek Vario:
VARIO + kód z tabuľky

3.99 €

3.99 €

KD30DB

KD30BI

7.59 €

7.59 €

KD60DB

KD60BI

regál, 30 x 28x 68,6 cm
dub, VARIOK02DB, 63.59 €
biela, VARIOK02BI, 59.59 €

PRÍSLUŠENSTVO VARIO
(1x)
Noha staviteľná 150mm VARIO/
WENGE/MODENA
ALNOHAST, 4.99 € 6

farba
dosky

60x28x1
cm

K30DBBI K30DBBL

6

Krycia doska pre doplnkové skrinky

30x28x1
cm

119.00 €

6

zrkadlo,
galérka so zrkadlom, ľavá, 60 x 17,2 x 68,6 cm 60 x 80 cm, biela
ZAVARIO6080BI
biela, VARIOGBI, 124.00 €
39.59 € 5
dub bardolino,, VARIOGDB, 129.00 € 6

úchyty, hliník,
VARIOUCHYT, 2.89 €
rozteč skrutiek: 12,8 cm

6

6

444

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Vario Dekor ▸ Naturel

Vario dekor je jednoduchý kúpeľňový nábytok v moderných
farbách a pritom bohatý množstvom kombinácií zo série Vario.
Poskladajte skrinky do rôznych zostáv, prispôsobte podobu
kúpeľne ešte viac vašim potrebám, fantázii a priestoru.

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

▸ Rozšírenie ponuky Vario o závesné prevedenie so zásuvkami.
Kombinujte s doplnkovými skrinkami, zrkadlovými skrinkami a zrkadlom
zo série Vario (v tomto prípade treba dokúpiť úchytky podľa potreby − v
rovnakom vzore podľa série, ktorú preferujete).
2 rôzne korpusy, 3 vzory čiel zásuviek
Čelá zásuviek možno kedykoľvek dokúpiť samostatne, vymeniť za iný vzor
a obnoviť tak vzhľad kúpeľne.
Pre stojacu verziu môžete dokúpiť nohy 33 cm (neslúžia ako podpera) –
odporúčame použiť 2 ks vpredu.

sedadlá, sifóny

doplnky

FAREBNÉ PREVEDENIE

biela

radiátory

grafit,

skrinka s umývadlom
om 60 cm, 2 zásuvky 60 x 48 x 55
5 cm

skrinka s umývadlom 75 cm, 2 zásuvky 75 x 48 x 55
5 cm

farba zásuviek

farba zásuviek
209.00 €

249.00 €

VARIO60ZBIGL

VARIO60ZBIDB

VARIO60ZBIBL

214.00 €

254.00 €

294.00 €

VARIO60ZDBDB VARIO60ZDBBL

Bardolino korpus VARIO75ZDBGL

2

294.00 €

254.00 €

294.00 €

VARIO75ZBIGL

VARIO75ZBIDB

VARIO75ZBIBL

259.00 €

294.00 €

VARIO75ZDBDB VARIO75ZDBBL
2

PRÍSLUŠENSTVO VARIO DEKOR

úchyty, hliník
VARIOUCHYTM, 2.89 €
rozteč skrutiek: 12,8 cm

2

nastaviteľná noha VARIO-D
4 x 4 x 32,5 cm
ALNOHAST33, 5.49 € 2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

▸ sskrinky sa dodávajú demontované
súčasťou dodávky korpusu sú 2 ks úchytiek
VARIOUCHYTM
biela a dub bardolino LTD, biela a sivá lesk fólia
max
plnovýsuvy s tlmením STrong
hrany ABS
uvedené rozmery: š x h x v

445

umývadlá, WC

254.00 €
Bardolino korpus VARIO60ZDBGL

biely korpus

nábytok, osvetlenie

biely korpus

249.00 €

sprchové kúty

vane

dub bardolino

kúpeľne, mozaiky

Keramia Pro ▸ Keramia

KERAMIA PRO je rad bieleho nábytku na nerezových nožičkách, s fazetou,
halogénovým osvetlením zrkadiel a zrkadlových skriniek. Skrinky pod
umývadlo majú šírku 45 až 130 cm, doplnkové 35 a 50 cm. Pri doplnkových
skrinkách možno vybrať variant s košom alebo bez koša na bielizeň. Zrkadlá
s halogénovým osvetlením a zásuvkou 230 V majú šírku 50 až 100 cm.
Zrkadlá možno vhodne doplniť skrinkou (šírka 20 cm) zavesenou na ľavej,
pravej alebo na oboch stranách zrkadla. Všetky skrinky s nožičkami môžu
byť zároveň závesné.
Rozmery skriniek s umývadlom sú uvedené: šírka skrinky s umývadlom ×
hĺbka skrinky bez umývadla × výška skrinky s umývadlom. Uvedené rozmery
zrkadiel: šírka × výška.

▸ MDF 18 mm
v korpuse s dvierkami
dodatočný tlmič
zatvárania
zásuvky s
polovýsuvom

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

skrinka s umývadlom,
45 x 20 x 85 cm
PRO45DV, 99.99 € 4

skrinka s umývadlom,
60 x 33,3 x 85 cm*, PRO60DV, 145.00 €
65 x 33,3 x 85 cm, PRO65DV, 159.00 €

4

skrinka s umývadlom,*
60 x 33,3 x 85 cm, PRO60Z, 145.00 €
70 x 33,3 x 85 cm, PRO70Z, 179.00 €

4

radiátory
vane

polička biela lesklá, 15 x 3,6 cm*
45 cm, POL451536B, 31.19 €
60 cm, POL601536B, 36.69 €
90 cm, POL901536B, 49.59 € 6

skrinka s umývadlom,
90 x 34,6 x 85 cm, PRO90DV, 269.00 €
100 x 33,3 x 85 cm,* PRO100DV, 279.00 €

4

polička biela lesklá, 20 x 3,6 cm*
45cm POL452036B, 43.99 €
60 cm, POL602036B, 51.39 €
90 cm, POL902036B, 66.09 €

skrinka s dvojumývadlom, MIO*
130 x 33,3 x 85 cm
PRO130MIO, 499.00 € 4

umývadlá, WC

sprchové kúty

4

polička biela lesklá, 15 x 1,8 cm*
45 cm, POL451518B, 25.69 €
60 cm, POL601518B, 29.39 €
90 cm, POL901518B, 36.69 € 6
polička biela lesklá, 20 x 1,8 cm*
45 cm, POL452018B, 31.19 €
60 cm, POL602018B, 40.39 €
90 cm, POL902018B, 58.69 € 6

6

* nosnosť
45 a 60 cm: 10 kg
90 cm: 15 kg
Nie je určené pre montáž do sadrokartónu.

k uvedeným skrinkám odporúčame držiak uterákov
Výhodná ponuka

nábytok, osvetlenie

skrinka s umývadlom,
70 x 33,3 x 85 cm, PRO70DV, 179.00 €
80 x 33,3 x 85 cm, PRO80DV, 209.00 €

skrinka pod umývadlo, Praxis
55 x 33,5 x 53 cm
SKDEMONT, 32.99 € 2

446

skrinka s umývadlom, LA1600
40,5 x 40,5 x 85 cm
PRORSDV, 139.00 € 4

držadlo,
53 cm (skř. 60 cm), SELMAM53, 16.99 €
63 cm (skř. 70 cm), SELMAM63, 19.99 €
73 cm (skř. 80 cm),SELMAM73, 21.49 €
93 cm (skř. 100 cm), SELMAM93, 39.59 €

6

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Rozmery skriniek s umývadlom sú uvedené: šírka skrinky s umývadlom × hĺbka skrinky bez umývadla × výška skrinky
s umývadlom. Uvedené rozmery zrkadiel: šírka × výška.

nízka skrinka s košom,
35 x 33,3 x 79 cm
PRON35K, 109.00 €

4

nízka skrinka,
50 x 33,3 x 79 cm
PRON50DV, 109.00 €

4

4

nízka skrinka s košom,
50 x 33,3 x 79 cm
PRON50K, 129.00 €

4

batérie, sprchy

nízka skrinka, (L/P)
35 x 33,5 x 79 cm
PRON35LP, 89.99 €

stavebná chémia

L/P

Zrkadlo krátke Keramia Pro s vykurovacou
fóliou zdarma. Vďaka tejto fólii už zrkadlo
nikdy nebude zahmlené. Ponuka osvetlení
k zrkadlu PROZ55 na str: 444

sedadlá, sifóny

doplnky

zostava nábytku

L/P

vysoká skrinka, (L/P)
35 x 33,3 x 197 cm
PROV35LP, 169.00 €

vysoká skrinka s košom,
35 x 33,3 x 197 cm
PROV35K, 179.00 €

4

4

vysoká skrinka s košom,
50 x 33,3 x 197 cm
PROV50K, 199.00 €

4

4

horná skrinka,
50 x 21 x 80 cm
PROH50, 79.99 €

4

galérka s osvetlením,
40,5 x 24 x 60 cm
KERAMIAG40, 109.00 €

4

galérka s osvetlením,
61 x 25 x 60 cm
KERAMIAG60, 139.00 €

IP 44

4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

4

IP 44
IP 23

zrkadlo v ráme,
55 x 80 cm
PROZ55, 45.99 €

4

LI OU
S FÓ MA
R
ZDA

LI OU
S FÓ MA
R
ZDA

zrkadlo s osvetlením, (biela,)
50 x 80 cm, PROZRCK50IP, 119.00 €
60x80 cm, PROZRCK60IP, 129.00 €
70x80 cm, PROZRCK70IP, 149.00 €

galérka s osvetlením,
70 x 18 x 65 cm
KERAMIAG70, 159.00 €
80 x 18 x 65 cm
KERAMIAG80, 179.00 €

umývadlá, WC

4

horná skrinka,
35 x 21,6 x 80 cm
PROH35, 69.99 €

4

zrkadlo s osvetlením, (biela),
80x80 cm,PROZRCK80IP, 159.00 €
90x80 cm, PROZRCK90IP, 169.00 €
100x80 cm, PROZRCK100IP, 179.00 €

4

Výhodná ponuka

zrkadlo s osvetlením,
50 x 80 cm, ZRCK50, 74.99 €
60 x 80 cm, ZRCK60, 81.09 €

3

IP 22

Výhodná ponuka

zrkadlo s osvetlením,
(F3252-8W)
50 x 70 cm ZIL7050BV, 33.29 €

2
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nábytok, osvetlenie

horná skrinka,
20 x 17,2 x 80 cm
PROH20, 34.99 €

IP 23

sprchové kúty

IP 23

vane

radiátory

4

vysoká skrinka,
50 x 33,3 x 197 cm
PROV50DV, 189.00 €

kúpeľne, mozaiky

Legato ▸ Villeroy & Boch

Nadčasová elegancia nábytku je zdôraznená integrovaným LED
osvetlením pod hornou doskou (iba na požiadanie.) Otváranie bez
úchytiek zvýrazní minimalistický štýl. Legato možno univerzálne
kombinovať s mnohými umývadlami na dosku od Villeroy & Boch.

Dubová dyha
charakterizovaná
hlbokou štruktúrou
tvorí zaujímavý hmatový
a vizuálny kontrast k
hladkosti sklenenej plochy
a ku keramike.

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Osvetlenie pod hornou doskou spolu
so skosenými hranami vyvoláva dojem,
akoby sa doska vznášala vo vzduchu.

Memento ▸ Villeroy & Boch
448

Zbavená všetkých zbytočností vyznačuje sa kolekcia Memento dôslednou
pravouhlosťou. Minimalistický štýl tejto mimoriadnej kolekcie symbolizuje
estetiku s veľkým E. Vďaka exkluzívnemu povrchu nábytku Bright Oak je každý
dotyk malým zážitkom. Ešte puristickejšie pôsobí kolekcia s nábytkom vo farbe
White Matt Lacquer a sklenenými doskami v sivej farbe, ktoré spolu tvoria
vyladený celok. Kombinovať možno s mnohými umývadlami na dosku od Villeroy
& Boch.
maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

skrinka pod umývadlo,
70 x 42 x 42 cm,
K2724WG,/K2455WH, 558.90 €
90 x 42 x 42 cm,
K2726WG,/K2457WH, 593.11 €

4

4

skrinka pod umývadlo, (L)
105 x 42 x 42 cm,
K2727WG,/ k2458WH, 725.07 €
skrinka pod umývadlo, (P)
105 x 42 x 42 cm,
K2728WG,/K2459WH, 725.07 €

skrinka pod umývadlo, (L)
140 x 42 x 42 cm,
K2730WG,/K2461WH, 1 030.87 €
skrinka pod umývadlo, (P)
140 x 42 x 42 cm,
K2729WG,/K2460WH, 1 030.87 €

4

4

vane

skrinka pod umývadlo,
50 x 42 x 42 cm,
K2722WG,/K2452WH, 430.78 €
60 x 42 x 42 cm,
K2723WG,/K2453WH, 460.80 €

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Strada ▸ Ideal Standard

batérie, sprchy

Elegantný a vysokokvalitný nábytok Strada dodá kúpeľni nádych
luxusu. Všetky dvierka i zásuvky sú vybavené zatváracím
mechanizmom Soft-close a vonkajšími chrómovanými úchytkami.
Nábytok sa dodáva v 4 prevedeniach povrchu: lesklý lak biely,
tmavosivý, hnedá káva a dekor bambus. Kompletný sortiment
Strada nábytku a všetky možné kombinácie nájdete v kompletnom
katalógu Ideal Standard. Strada umývadlá, WC nájdete na str: 339
(uvedené rozmery: š x h x v)

skrinka pod umývadlo,
98 x 44 x 40 cm, K2660xx, 657.00 €
78 x 44 x 40 cm, K2659xx, 558.90 €

4

4

horná skrinka, (P)
40 x 30 x 140 cm,
K2733WG/K2465WH, 525.00 €
horná skrinka, (L)
40 x 30 x 140 cm,
K2734WG,/K2466WH, 525.03 €

WG – Lesklý lak biely

4

horná skrinka,
47 x 22 x 118 cm
K2684xx, 540.05 €
horná skrinka, *
47 x 22 x 118 cm,
K2685xx, 566.58 €
*zrkadlová skrinka

WH – Lesklý lak sivý

4

horná skrinka, (P)
35 x 22 x 65 cm,
K2731WG,/K2463WH, 262.87 €
horná skrinka, (L)
35 x 22 x 65 cm,
K2732WG,/K2464WH, 262.87 €

WC – Lesklý lak −
hnedá káva

4

WL – bambus

xx - nahraďte
kódom farby

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

umývadlá, WC

vysoká skrinka, (P)
35 x 36 x 165 cm,
K2689xx, 630.82 €
vysoká skrinka, (L)
35 x 36 x 165 cm,
K2683xx, 630.82 €

sprchové kúty

4
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nábytok, osvetlenie

skrinka pod umývadlo,
118 x 44 x 40 cm, k2661xx, 812.00 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Andreas Dimitriadis

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

Ukážka rezateľných umývadiel
a ich využitie na str.: 391

Palace ▸ Laufen
450

Nadčasová klasika navrhnutá s myšlienkou na budúcnosť: kolekcia
Palace je kompletným všestranným riešením kúpeľne. Svoju osobitosť
si zachovala: rezateľné umývadlá, ktoré sa prispôsobia rozmerom každej
kúpeľne. Dizajnér kolekcie Palace, Andreas Dimitriadis zo spoločnosti
Platinumdesign, zostavil kúpeľňový rad vhodný pre domáce i hotelové
kúpeľne kdekoľvek na svete. Ide o poctu keramike, v oboch prípadoch s
využitím jej silných stránok. Rad kúpeľňovej keramiky Palace perfektne
doplní rad kúpeľňového nábytku case. Kompletná ponuka umývadiel
Palace, Case nábytku k umývadlám a doplnkových skriniek v katalógu
Laufen.

maloobchodné ceny s DPH

Séria navrhnutá v minimalistickom dizajne, hladké plochy
a geometrické línie pôsobia elegantne a štýlovo. Umývadlá
navrhnuté s dostatkom priestoru na odkladanie dopĺňa kvalitný
štýlový nábytok vo farbe bielej, cappucino a wenge. (uvedené
rozmery: š x h x v)

6

vnútorná zásuvka
biela/mat, 8303.8.095.463.1, 439.00 €
biela/lesk, 8303.8.095.464.1, 439.00 €
wenge, 8303.8.095.423.1, 439.00 €
graphite, 8303.8.095.480.1, 439.00 €

6

skrinka pod umývadlo, 1095.7,
(77 x 37,2 x 39,2 cm)
biela/mat, 8305.7.095.463.1, 399.00 €
biela/lesk, 8305.7.095.464.1, 449.00 €
wenge, 8305.7.095.423.1, 399.00 €
graphite, 8305.7.095.480.1, 419.00 € 6

skrinka pod umývadlo, 1095.8,
(97 x 37,2 x 39,2 cm)
biela/mat, 8315.7.095.463.1, 429.00 €
biela/lesk, 8315.7.095.464.1, 449.00 €
wenge, 8315.7.095.423.1, 429.00 €
graphite, 8315.7.095.480.1, 449.00 €

6

6

vnútorná zásuvka
biela/mat, 8305.8.095.463.1, 499.00 €
biela/lesk, 8305.8.095.464.1, 529.00 €
wenge, 8305.8.095.423.1, 499.00 €
graphite, 8305.8.095.480.1, 529.00 €

vnútorná zásuvka
biela/mat, 8315.8.095.463.1, 539.00 €
biela/lesk, 8315.8.095.464.1, 569.00 €
wenge, 8315.8.095.423.1, 539.00 €
graphite, 8315.8.095.480.1, 569.00 €

6

6

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

biela

biela lesklá

wenge

graphite

451

kúpeľne, mozaiky
nábytok, osvetlenie

horná skrinka, (35 x 18 x 85 cm)
(ľavá (L) dvierka)
biela/mat, 8311.3.095.463.1, 394.00 €
biela/lesk, 8311.3.095.464.1, 379.00 €
wenge, 8311.3.095.423.1, 394.00 €
graphite, 8311.3.095.480.1, 379.00 € 6
(pravá (P) dvierka)
biela/mat, 8311.4.095.463.1, 394.00 €
biela/lesk, 8311.4.095.464.1, 379.00 €
wenge, 8311.4.095.423.1, 394.00 €
graphite, 8311.4.095.480.1, 379.00 € 6

umývadlá, WC

sprchové kúty

vnútorná zásuvka
biela/mat, 8302.8.095.463.1, 419.00 €
biela/lesk, 8302.8.095.464.1, 429.00 €
wenge, 8302.8.095.423.1, 419.00 €
graphite, 8302.8.095.480.1, 429.00 €

6

skrinka pod umývadlo, 1095.6,
(55 x 37,2 x 39,2 cm)
biela/mat, 8303.7.095.463.1, 329.00 €
biela/lesk, 8303.7.095.464.1, 369.00 €
wenge, 8303.7.095.423.1, 329.00 €
graphite, 8303.7.095.480.1, 369.00 €

vane

skrinka pod umývadlo, 1095.5,
(52 x 37,2 x 39,2 cm)
biela/mat, 8302.7.095.463.1, 329.00 €
biela/lesk, 8302.7.095.464.1, 329.00 €
wenge, 8302.7.095.423.1, 329.00 €
graphite, 8302.7.095.480.1, 349.00 €

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Pro Nordic ▸ Laufen

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

SIKO exclusive

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Rad LAUFEN pro S charakterizujú umývadlá s úzkou siluetou
a jasným oblúkom, vďaka čomu pôsobí ľahko a elegantne.
Hlboká misa je atraktívna aj z hľadiska funkčnosti. Estetika
radu LAUFEN pro S sa jasne posúva smerom k prémiovým
radom spoločnosti LAUFEN, pričom ostáva dostupný všetkým.
(uvedené rozmery: š x h x v)

doplnky

Pro S ▸ Laufen

sedadlá, sifóny

skrinka s umývadlom, (60 x 49,7 x 44,7cm)
biela, 6096.1.463.104.1, 540.48 €
graphite, 6096.1.480.104.1, 573.94 €
wenge, 6096.1.423.104.1, 573.94 € 4

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

skrinka pod dvojumývadlo, 1496.8
(101 x 45 x 39 cm)
biela, 8357.1.096.463.1, 608.87 €
biela lesklá, 8357.1.096.464.1, 657.27 €
graphite, 8357.1.096.480.1, 657.27 €
wenge, 8357.1.096.423.1, 657.27 €
multicolor, 8357.1.096.999.1, 816.08 €

skrinka s umývadlom, (80 x 49,7 x 44,7cm)
biela, 6096.3.463.104.1, 577.96 €
graphite, 6096.3.480.104.1, 618.08 €
wenge, 6096.3.423.104.1, 618.08 € 4

skrinka pod umývadlo, 1596.1
(41,5 x 32 x 58 cm)
biela, 8330.1.096.463.1, 229.45 €
biela lesklá, 8330.1.096.464.1, 245.51 €
graphite mat, 8330.1.096.480.1, 245.51 €
wenge, 8330.1.096.423.1, 245.51 €
multicolor, 8330.1.096.999.1, 341.87 € 4

4

skrinka pod umývadlo, 1096.2
(52 x 45 x 39 cm)
biela, 8335.1.096.463.1, 338.58 €
biela lesklá, 8335.1.096.464.1, 362.26 €
graphite mat, 8335.1.096.480.1, 362.26 €
multicolor, 8335.1.096.999.1, 452.13 € 4

skrinka pod umývadlo, 1096.3
(57 x 45 x 39 cm)
biela, 8337.1.096.463.1, 343.08 €
biela lesklá, 8337.1.096.464.1, 368.31 €
graphite mat, 8337.1.096.480.1, 368.31 €
wenge, 8337.1.096.423.1, 368.31 €
multicolor, 8337.1.096.999.1, 463.19 € 4

skrinka pod umývadlo, 1096..4
(61,5 x 45 x 39 cm)
biela, 8342.1.096.463.1, 347.63 €
biela lesklá, 8342.1.096.464.1, 374.96 €
graphite mat, 8342.1.096.480.1, 374.96 €
wenge, 8342.1.096.423.1, 374.96 €
multicolor, 8342.1.096.999.1, 485.23 € 4

skrinka pod umývadlo, 1096.7
(66,5 x 45 x 39 cm)
biela, 8345.1.096.463.1, 363.95 €
biela lesklá, 8345.1.096.464.1, 390.43 €
graphite mat, 8345.1.096.480.1, 390.43 €
wenge, 8345.1.096.423.1, 390.43 €
multicolor, 8345.1.096.999.1, 496.24 € 4

skrinka pod umývadlo, 1396.5
(81 x 45 x 39 cm)
biela, 8350.1.096.463.1, 377.15 €
biela lesklá, 8350.1.096.464.1, 403.64 €
graphite mat, 8350.1.096.480.1, 403.64 €
wenge, 8350.1.096.423.1, 403.64 €
multicolor, 8350.1.096.999.1, 529.38 € 4

skrinka pod umývadlo, 1396.6
(101 x 45 x 39 cm)
biela, 8355.1.096.463.1, 404.40 €
biela lesklá, 8355.1.096.464.1, 432.28 €
graphite mat, 8355.1.096.480.1, 432.28 €
wenge, 8355.1.096.423.1, 432.28 €
multicolor, 8355.1.096.999.1, 566.86 € 4

Multicolor

Kód: 999 – do poznámky, prosím, uvádzajte kód farby
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skrinka s umývadlom, (100 x 49,7 x 44,7cm)
biela, 6096.5.463.104.1, 650.76 €
biela lesklá, 6096.5.464.104.1, 695.33 €
graphite, 6096.5.480.104.1, 695.33 €
wenge, 6096.5.423.104.1, 695.33 € 4

biela

biela lesklá

wenge

graphite

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky

Unik Victoria
Unik Victoria-N ▸ Roca

Pozoruhodné nábytkové zostavy, závesné skrinky
a zrkadlá nového radu Unik Victoria-N sa vyznačujú
čistými, jednoduchými líniami. Oslovia najmä milovníkov
tradičných hodnôt, tvarov a materiálov, ktorí hľadajú
kvalitu za rozumnú cenu, soﬁstikovane riešený priestor
s dôrazom na jednoduchú údržbu a poriadok. Victoria-N
Family dopĺňa túto netradičnú zostavu o produkty veľkých
formátov. 120 cm široké nábytkové dvojumývadlo ponúka
celej rodine väčší luxus a pohodlie. Kompletnú ponuku
série Unik Victoria nájdete v katalógu Roca. (uvedené
rozmery: š x h x v)

nábytkové zostavy 60, 70, 80, 100, 120cm
s dvojumývadlom
7.8558.5.xxx.x
cena od : 520.00 € 3

sedadlá, sifóny

farebné prevedenie: lesklý lak - biela, orech, wenge

radiátory

zrkadlo 60, 70, 80, 90, 100, 120cm
7.8566.6.xxx.x
cena od : 120.00 € 3

sprchové kúty

vane

nábytkové zostavy120cm
s dvojumývadlom
7.8558.3.xxx.x
cena od : 1 564.00 € 3

vzor dreva,
wenge

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

lesklý lak,
biela

lesklý lak
antracit

nohy 30 cm, 1 pár,
chróm (k umývadlovým
skrinkám)
7.8164.1.300.1, 45.32 € 3

453

nábytok, osvetlenie

vzor dreva,
dub

umývadlá, WC

nábytkové zostavy 60, 70, 80,
100cm s umývadlom
7.8558.3.xxx.x
cena od 746.00 € 3

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy
doplnky
sedadlá, sifóny
nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

vane

radiátory

▸ spomaľovacím mechanizmom pre tiché a bezpečné
zatváranie zásuviek i dvierok
▸ už od najmenšej veľkosti sa skrinky osadzujú kovaním
s 3D nastavením
▸ zásuvky sa pýšia kvalitnými pojazdmi s plnovýsuvom
max
a brzdou zatvárania

DOKONALÝ V KAŽDOM DETAILE
Cubito - N ▸ Jika
Autorský nábytok moderného radu Cubito-N sa ponúka v troch farebných prevedeniach – tmavá borovica, dub a 5-vrstvý biely lesklý
lak. Vnútorné priestory bez ohľadu na veľkosť sú premyslene vybavené dostatočne hlbokými a pritom subtílnymi sklenenými policami
na nevyhnutné drobnosti, ale aj na uteráky. Zásuvky sú vhodné aj pre väčšie predmety, napríklad pracie prostriedky. Minimalistický,
čistý štýl radu Cubito-N nerušia úchytky, sú elegantne schované v hrane dvierok. Preferujete dvierka alebo naopak,
zásuvkové prevedenie? Vyberajte z nepreberných variantov nábytku Cubito-N, ktorý ponúka nielen skrinky
s dvierkami a zásuvkami, ale aj veľkorysú možnosť v podobe štyroch zásuviek pri skrinke pod dvojumývadlo.

454

maloobchodné ceny s DPH

borovica
tmavá

skrinka pod umývadlo, 1042.3, (59 x 43 x 48 cm)
(1x zásuvka)
biela, 0J42.3.301.500.1, 208.01 €
borovica tmavá, 0J42.3.301.461.1, 186.45 €
dub, 0J42.3.301.519.1, 186.45 € 2

skrinka pod umývadielko, 1142.3/4, (45 x 25 x 48 cm)
(2x dvierka)
biela, 0J42.0.200.500.1, 140.15 €
borovica tmavá, 0J42.0.200.461.1, 118.59 €
dub, 0J42.0.200.519.1, 118.59 € 2

skrinka pod umývadlo, 1042.4, (64 x 46,7 x 48 cm)
(1x zásuvka)
biela, 0J42.4.301.500.1, 224.84 €
borovica tmavá, 0J42.4.301.461.1, 203.28 €
dub, 0J42.4.301.519.1, 203.28 € 2

skrinka pod umývadlo, 1242.6,
(84 x 46,7 x 48 cm)
(1x zásuvka)
biela, 0J42.6.301.500.1, 244.07 €
borovica tmavá, 0J42.6.301.461.1, 222.47 €
dub, 0J42.6.301.519.1, 222.47 € 2

skrinka pod dvojumývadlo, 1442.0,
(128 x 46,7 x 48 cm)
(2x zásuvka)
biela, 0J42.7.401.500.1, 370.67 €
borovica tmavá, 0J42.7.401.461.1, 297.72 €
dub, 0J42.7.401.519.1, 297.72 € 2

doska pod umývadlo, (65 - 128cm)
6j42.0.010.xxx.1, cena od 75.50 €

2

atypická doska pod umývadlo - Cubito 45-75cm
1 výrez pre sifón L/P, bez podpier 160 x 46,5cm
6j42.3.011.xxx.1, cena od 123.98 € 2

atypická doska pod umývadlo - Cubito 45-75cm
2 výrezy pre sifón L/P, bez podpier 220 x 46,5cm
6j42.3.011.xxx.1, cena od 123.98 € 2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

radiátory

skrinka pod umývadlo, 64 x 46,7 x 48 cm,
(1x zásuvka)
biela, 1J42.4.301.500.1, 224.84 €
borovica tmavá, 1J42.4.301.461.1, 203.28 €
dub, 1J42.4.301.519.1, 203.28 € 2

nízka skrinka, 32 x 32,2 x 47,2cm,
(1x sklenená polica, 1x dvierka:)
ľavá (L)
biela, 3J42.0.110.500.1, 172.00 €
borovica tmavá, 3J42.0.110.461.1, 150.40 €
dub, 3J42.0.110.519.1, 150.40 € 2
pravá (P)
biela, 3J42.0.120.500.1, 172.00 €
borovica tmavá, 3J42.0.120.461.1, 150.40 €
dub, 3J42.0.120.519.1, 150.40 € 2

455

vane

vysoká skrinka, 32 x 32,2 x 161,8cm,
2x dvierka, 5x polica (1x polica + 4x
sklenená polica,)
biela, 3J42.2.230.500.1, 270.48 €
borovica tmavá, 3J42.2.230.461.1, 209.14 €
dub, 3J42.2.230.519.1, 209.14 € 2

sprchové kúty

skrinka, 32 x 15 x 81 cm,
(2x sklenená polica, 1x dvierka:)
ľavá (L)
biela, 3J42.4.110.500.1, 161.18 €
borovica tmavá, 3J42.4.110.461.1, 150.40 €
dub, 3J42.4.110.519.1, 150.40 € 2
pravá (P)
biela, 3J42.4.120.500.1, 161.18 €
borovica tmavá, 3J42.4.120.461.1, 150.40 €
dub, 3J42.4.120.519.1, 150.40 € 2

umývadlá, WC

skrinka, 32 x 32,2 x 81 cm,
(2x sklenená polica, 1x dvierka:)
ľavá (L)
biela, 3J42.1.110.500.1, 182.82 €
borovica tmavá, 3J42.1.110.461.1, 161.18 €
dub, 3J42.1.110.519.1, 161.18 € 2
pravá (P)
biela, 3J42.1.120.500.1, 182.82 €
borovica tmavá, 3J42.1.120.461.1, 161.18 €
dub, 3J42.1.120.519.1, 161.18 € 2

nábytok, osvetlenie

skrinka pod umývadlo, 1242.1/2,
(74 x 42,6 x 48 cm)
(1x zásuvka)
biela, 0J42.5.301.500.1, 226.33 €
borovica tmavá, 0J42.5.301.461.1, 204.81 €
dub, 0J42.5.301.519.1, 204.81 € 2

sedadlá, sifóny

doplnky

biela, 0J42.1.301.500.1, 189.44 €
borovica tmavá, 0J42.1.301.461.1, 167.88 €
dub, 0J42.1.301.519.1, 167.88 € 2

skrinka pod umývadielko, 1142.3/4, (45 x 25 x 48 cm)
(1x dvierka)
biela, 0J42.0.100.500.1, 153.15 €
borovica tmavá, 0J42.0.100.461.1, 131.97 €
dub, 0J42.0.100.519.1, 131.97 € 2

batérie, sprchy

skrinka pod umývadielko, 1142.2, (45 x 34 x
(1x
zásuvka)
48 cm)

stavebná chémia

skrinka pod umývadielko,
1042.2, (55 x 40 x 48 cm)
(1x zásuvka)
biela, 0J42.2.301.500.1, 199.18 €
borovica tmavá, 0J42.2.301.461.1, 177.62 €
dub, 0J42.2.301.519.1, 177.62 € 2

kúpeľne, mozaiky

dub

dlažba

biela

kúpeľne, mozaiky
dlažba
batérie, sprchy

stavebná chémia

V malých kúpeľniach rozhoduje o úspešnom
riešení každý centimeter. Tigo prichádza
s mnohými nápaditými riešeniami, s ktorými
nebudete dlho váhať a výsledok vás nadchne.
Umývadlové skrinky Tigo kúpite v komplete
vždy s umývadlom, vo farbách biela, kombinácia
krémovej s bielou, krémová, mokka, zelená.
S hĺbkou umývadla 37 cm nielenže ušetríte
miesto, ale vďaka výhodnej cene aj peňaženku.
Nech už zvolíte umývadlo ľubovoľnej veľkosti,
poskytne vám vďaka asymetricky umiestnenej
vodovodnej batérii dostatok odkladacieho
priestoru. Kompletnú ponuku a špeciﬁkáciu
objednávacích kódov nájdete v katalógu Jika.
Tigo umývadlá, WC nájdete na str: 396 (uvedené
rozmery:
š x h x v)
max

skrinka pod umývadlo, 45cm,
41,5 x 16,5 x 53,5 cm,
5510.3.021.xxx.1,
cena od 161.55 € 2

skrinka pod umývadlo, 60cm,
56,5 x 27 x 52 cm,
5514.3.021.xxx.1,
cena od 273.96 € 2

skrinka pod umývadlo, 80cm,
77 x 37 x 52 cm, otvor pre batériu vpravo
5517.5.021.xxx.1,
cena od 365.59 € 2

skrinka s umývadlom, 100cm,
97 x 37 x 52 cm, otvor pre batériu vpravo
5518.5.021.xxx.1
cena od 400.42 € 2

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

Tigo ▸ Jika

polička, pod umývadlo s 2 konzolami
65cm (64×36×2,5 cm), 5529.1.021.xxx.1,
cena od 82.75 €
80cm (79×36×2,5 cm), 5529.2.021.xxx.1,
cena od 84.84 €
100cm (99×36×2,5 cm), 5529.3.021.xxx.1,
cena od 91.05 €
120cm, (119×36×2,5cm) 5529.4.021.xxx.1,
cena od 95.18 € 2
iba v prevedení: biela,
creme, mokka

sprchové kúty

skrinka pod umývadlo, 125cm,
122 x 37 x 52 cm, dva otvory pre batériu
5519.5.021.xxx.1
cena od 485.11 € 2

umývadlá, WC

horná skrinka, 30 x 16,5 x 81 cm,
2x sklenená polica
dvierka: ľavá (L), 5528.1.021.xxx.1
dvierka: pravá (P), 5528.2.021.xxx.1
cena od 147.79 € 2

vysoká skrinka,
30 x 27 x 162 cm,
4x sklenená polica
2x dvierka:
ľavá (L)/ pravá (P)
5526.3.021.xxx.1
cena od 229.72 €

nízka skrinka, 30 x 27 x 51 cm,
1x sklenená polica
dvierka: pravá (P)
5520.2.021.xxx.1
cena od 192.02 € 2

TIGO nohy ke
skríňkám pár
stríbrná
5530.1.021.004.1,
19.00 € 2

nábytok, osvetlenie

xxx - nahraďte kódom farby

500 = biela

456

2

560 = creme

429 = mokka

156 = zelená

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Viete, že čisto biely nábytok môže kúpeľňu naplniť jemnými
orechovými odtieňmi? Potešiť sa nimi môžete vždy, keď otvoríte
skrinky Cubito pure. V ponuke umývadlové skrinky a vysoké
skrinky. Ich luxusný vzhľad zdôrazňujú raﬁnovane umiestnené
chrómované úchytky vytvorené na mieru a spolu s keramikou
vytvárajú elegantnú kombináciu. Pure umývadlá, WC nájdete na
max
str: 396 (uvedené rozmery: š x h x v)

341 = hnedá

340 = béžová

skrinka pod umývadlo 60cm, 1261.3
58 x 44 x 48 cm,
biela, 5413.3.434.500.1, 198.40 €
béžová, 5413.3.434.340.1, 240.18 €
hnedá, 5413.3.434.341.1, 246.40 € 2

skrinka pod umývadlo 55cm, 1261.2
53 x 41 x 48 cm,
biela, 5413.2.434.500.1, 192.67 €
béžová, 5413.2.434.340.1, 237.56 €
hnedá, 5413.2.434.341.1, 238.74 € 2

skrinka pod umývadlo 65cm, 1261.4
63 x 47 x 48 cm,
biela, 5413.4.434.500.1, 203.73 €
béžová, 5413.4.434.340.1, 247.44 €
hnedá, 5413.4.434.341.1, 254.39 € 2

skrinka pod umývadlo, 1342.2
58 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5583.1.174.500.1, 257.66 €

2

skrinka pod umývadlo, 1342.1
48 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5580.2.174.500.1, 272.05 €

2

2

skrinka pod umývadlo, 1342.2
58 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5583.2.174.500.1, 289.55 €

2

vane

skrinka pod umývadlo 50cm, 1261.1
48 x 40 x 48 cm,
biela, 5413.1.434.500.1, 186.82 €
béžová, 5413.1.434.340.1, 232.78 €
hnedá, 5413.1.434.341.1, 233.01 € 2

skrinka pod umývadlo, 1342.1
48 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5580.1.174.500.1, 240.17 €

radiátory

500 = biela

sedadlá, sifóny

doplnky

max

stavebná chémia

Pure ▸ Jika

batérie, sprchy

Olymp Deep ▸ Jika
Nové umývadlo Olymp Deep je proste nevšedné. Má krásny
a čistý tvar, je priestorné vďaka odkladacím plochám a šírke,
dostatočne hlboké, inteligentne a zároveň jednoducho riešené.
Môže sa kombinovať so sifónom, keramickým krytom, stĺpom
alebo originálnym nábytkom. Olymp Deep umývadlá, WC
nájdete na str: 395 (uvedené rozmery: š x h x v)

skrinka pod umývadlo, 1342.3
78 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5587.2.174.500.1, 319.37 €

2

2

sprchové kúty

skrinka pod umývadlo, 1342.3
78 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5587.1.174.500.1, 276.17 €

závesná ľavá (L)

závesná pravá (P)
vysoká skrinka, 30 x 27 x 162cm
biela, 5415.2.434.500.1, 162.45 €
béžová, 5415.2.434.340.1, 192.90 €
hnedá, 5415.2.434.341.1, 212.52 € 2

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

skrinka pod umývadlo, 1442.2
98 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5590.1.174.500.1, 322.48 €

2

skrinka pod umývadlo, 1442.2
98 x 33,8 x 54,5 cm,
biela, 5590.2.174.500.1, 399.63 €

2
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

vysoká skrinka, 30 x 27 x 162cm
biela, 5415.1.434.500.1, 162.45 €
béžová, 5415.1.434.340.1, 192.90 €
hnedá, 5415.1.434.341.1, 212.52 € 2

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia
batérie, sprchy

Traﬃc – elegantný a funkčný nábytok. Objemné
zásuvky v skrinkách pod umývadlo poskytujú
dostatok úložného priestoru. Vo farbe lesklá biela,
platinová sivá, jaseň bielený a dub sivý.
(uvedené rozmery: š x h x v)

sedadlá, sifóny

doplnky

Traﬃc ▸ Kolo

skrinka s umývadlom, 75 x 48 x 71 cm,
SIKONKOT75BL, 364.72 €
SIKONKOT75PS, 364.72 €
SIKONKOT75DS, 364.72 €
SIKONKOT75JB, 364.72 € 3

skrinka s umývadlom, 90 x 48 x 71 cm,
SIKONKOT90BL, 429.92 €
SIKONKOT90PS, 429.92 €
SIKONKOT90DS, 429.92 €
SIKONKOT90JB, 429.92 € 3

skrinka s umývadlom, 120 x 48 x 71 cm,
SIKONKOT1120BL, 567.20 €
SIKONKOT1120PS, 567.20 €
SIKONKOT1120DS, 567.20 €
SIKONKOT1120JB, 567.20 € 3

vane

radiátory

skrinka s umývadlom, 60 x 48 x 71 cm,
SIKONKOT60BL, 295.12 €
SIKONKOT60PS, 295.12 €
SIKONKOT60DS, 295.12 €
SIKONKOT60JB, 295.12 € 3

skrinka s umývadielkom 45 x 36 x 71 cm,
SIKONKOT45BL, 179.44 €
SIKONKOT45PS, 179.44 €
SIKONKOT45DS, 179.44 €
SIKONKOT45JB, 179.44 € 3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

skrinka s dvojumývadlom, 120 x 48 x 71 cm,
(dva otvory pre batériu)
SIKONKOT2120BL, 591.44 €
SIKONKOT2120PS, 591.44 €
SIKONKOT2120DS, 591.44 €
SIKONKOT2120JB, 591.44 € 3

JB

DS

jaseň bielený dub šedý

458

BL

PS

zrkadlo s osvetlením led, Traffic
40 x 3 x 80 cm, 88421000, 274.56 €
60 x 3 x 65 cm, 88422000, 292.88 €
70 x 3 x 65 cm, 88423000, 311.20 €
90 x 3 x 65 cm, 88424000, 329.52 €
120 x 3 x 65 cm, 88425000, 366.16 €

3

vysoká skrinka, univerzálny Traffic
36 x 29,5 x 180 cm
biela lesklá, 88419000, 256.24 €
platinová lesklá, 88420000, 256.24 €
dub šedý, 88472000, 256.24 €
jaseň bielený, 88466000, 256.24 € 3

biela lesklá platinová
lesklá

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky
dlažba

skrinka pod umývadlo, 31 x 26,2 x 59,1 cm
pravá - biela, 89387000, 52.24 €
pravá - wenge, 89388000,52.24 €
ľavá - biela, 89379000, 52.24 €
ľavá - wenge, 89380000, 52.24 € 3

skrinka pod umývadlo, 44,5 x 29 x 58,1 cm
pravá - biela, 89385000, 74.40 €
pravá - wenge, 89386000, 74.40 €
ľavá - biela, 89377000, 74.40 €
ľavá - wenge, 89378000, 74.40 € 3

skrinka pod umývadlo, 40 x 32,5 x 59,1 cm
pravá - biela, 89389000, 62.72 €
pravá - wenge, 89390000, 62.72 €
ľavá - biela, 89381000, 62.72 €
ľavá - wenge, 89382000, 62.72 € 3

zrkadlo,
50 x 2,6 x 70 cm
88455000, 51.52 €
60 x 2,6 x 70 cm
88458000, 56.56 €

zrkadlová skrinka,
50 x 15 x 70 cm
88454000, 110.40 €
60 x 15 x 70 cm
88457000, 120.00 €

3

3

nízka skrinka,
33,2 x 29,2 x 70 cm
biela, 88395000, 67.12 €
wenge, 88396000, 67.12 €

3

skrinka pod umývadlo,
50 x 57 x 46 cm
biela lesklá, 89495000,
grafit strieborný, 89496000
čierna matná, 89497000,
129.60 € 3

biela
skrinka pod umývadlo,
lesklá
50 x 57 x 46 cm
biela lesklá, 89489000,
čierna matná, 89491000,
grafit strieborný, 89490000,
168.00 € 3
grafit
strieborný
skrinka pod umývadlo,

skrinka pod umývadlo,
vysoká skrinka,
60 x 57 x 46 cm
60 x 57 x 46 cm
22 x 180 x 46 cm
biela lesklá, 89498000,
biela lesklá, 89492000,
biela lesklá, 88463000,
grafit strieborný, 88464000, čierna matná, 89500000, čierna matná, 89494000,
grafit strieborný, 89499000, grafit strieborný, 89493000,
čierna matná 88465000,
čierna
136.32 € 3
174.72 € 3
268.80 € 3
matná

sprchové kúty

skrinka pod umývadlo, 50 x 38,5 x 59,1 cm
pravá - biela, 89391000, 68.48 €
pravá - wenge, 89392000, 68.48 €
ľavá - biela, 89408000, 68.48 €
ľavá- wenge, 89409000, 68.48 € 3

vysoká skrinka,
35 x 180 x 27,5 cm
biela lesklá, 88460000,
čierna matná, 88462000,
grafit strieborný, 88461000,
171.84 € 3

vane

radiátory

skrinka pod umývadlo, 36 x 26 x 58,1 cm
pravá - biela, 89383000, 64.08 €
pravá - wenge, 89384000, 64.08 €
ľavá - biela, 89375000, 64.08 €
ľavá - wenge, 89376000, 64.08 € 3

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 46 x 14 cm, L51151000, 67.04 €
60 x 46 x 14 cm, L51161000, 73.84 € 3

doplnky

umývadlo, otvor pre batériu uprostred
50 x 46 x 14 cm, L51150000, 67.04 €
60 x 46 x 14 cm, L51160000, 73.84 € 3

stavebná chémia

Twins – minimalistický dizajn v dvoch prevedeniach – umývadlá
s hranatým alebo oblým vnútorným priestorom. Komfort
vo všetkých smeroch. Séria Modo ponúka moderný pravouhlý
dizajn, jednoduché riešenie pre takmer každý štýl interiéru. Tri
rozmery pre malú i veľkú kúpeľňu. V sérii Twins a Modo úprava
Reﬂex KOLO za príplatok.

batérie, sprchy

Twins/Modo ▸ Kolo

Svieži dizajn, moderné farebné prevedenie – kúpeľňový
nábytok Rekord ideálne doplní vybavenie veľkej i malej
kúpeľne. Skrinky pod umývadlo, vysoké a nízke bočné
skrinky a zrkadlá v niekoľkých rozmeroch – to všetko
za atraktívnu cenu.(uvedené rozmery: š x h x v)

sedadlá, sifóny

Rekord ▸ Kolo

k nábytku TWINS možno dokúpiť nábytkovú nohu
Twins nábytkové nohy,chróm (2 ks.)
3

umývadlá, WC

99487000, 6.64 €

3

zrkadlo s osvetlením,
38,3 x 12,5 x 60,5 cm,
88417000, 56.08 €
44,3 x 12,5 x 60,5 cm,
88418000, 62.48 € 3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

biela
umývadlo, Modo otvor pre batériu uprostred
50 x 40 x 8 cm, L31950000, 65.76 €
60 x 48,5 x 8 cm, L31960000, 72.40 €
80 x 48,5 x 8 cm, L31980000, 144.00 €
100 x 48,5 x 15,5 cm, L31900000, 172.80 € 3

skrinka pod umývadlo, Modo
49 x 40 x 55 cm, 89424000, 176.08 €
59 x 48 x 55 cm, 89425000, 204.48 €
79 x 48 x 55 cm, 89426000, 242.88 €
99 x 48 x 55 cm, 89507000, 270.72 €

3

459

nábytok, osvetlenie

vysoká skrinka,
33 x 29,2 x 160 cm
biela, 88393000, 136.08 €
wenge, 88394000, 136.08 €

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Interiérové zrkadlá ▸ Naturel
Chcete kúpeľňu niečím oživiť, umocniť celkový dojem jej vzhľadu? Potom nezabudnite na zrkadlo. Zrkadlá sú viac
SIKO exclusive
než len užitočné na kontrolu vzhľadu. S ich charakteristickým dizajnom, tvarom, osvetlením, rámom, môžu oživiť
domov. Väčšie nástenné zrkadlá môžu miestnosť rozjasniť a opticky zväčšiť. Naše rôzne štýly a tipy pre použitie kdekoľvek vo vašej
domácnosti, nielen v kúpeľni. Nevybrali ste si z našej typizovanej ponuky? Navštívte náš plánovač a navrhnite si vlastné zrkadlo alebo
zrkadlovú skrinku, či už s osvetlením alebo bez osvetlenia. Nábytok na mieru nájdete na str: 430 - 433.
(rozmery: š x v)
novinka

novinka

novinka

batérie, sprchy

stavebná chémia

novinka

LED
IP 44

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led,
50 x 50 cm
ZIL50KLED, 129.00 € 6

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led,
60 x 60 cm,
ZIL60KLED, 149.00 € 6

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led,
67 x 67 cm
ZIL6767KLEDBV, 169.00 €

6

zrkadlo s osvetlením led,
85 x 65 cm
ZIL8565OVLEDBV, 189.00 €

6

IP 22

LED
IP 44

Výhodná ponuka

zrkadlo s osvetlením,
bez vypínača (F3252 – 8W)
50 x 70 cm , ZIL7050BV, 33.29 €

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením,
60 x cm
ZIL8060Z, 99.59 € 6

2

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led,
60 x cm
ZIL8060LEDS, 204.00 €

6

zrkadlo s osvetlením led,
s kozmetickým zrkadielkom
60 x 80cm
ZIL6080KZLED, 184.00 € 6

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

novinka

LED
IP 44

LED
IP 44

6

zrkadlo s osvetlením led,
60 x 60 cm
ZIL6060LED, 179.00 € 6

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

zrkadlo s osvetlením led,
50 x80 cm
ZIL5080LED, 139.00 €

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led, senzor
60x70 cm, ZIL6070LEDS, 194.00 €
80x70 cm, ZIL8070LEDS, 214.00 €

460

zrkadlo s osvetlením led,
bez vypínača
60 x 60 cm
ZIL6060KRBV, 149.00 €

LED
IP 44

6

zrkadlo s osvetlením led, senzor, s vykurovacou fóliou a senzoro
60x70 cm, ZIL6070TLEDS, 209.00 €
80x70 cm, ZIL8070TLEDS, 234.00 € 6

LED
IP 44

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led, senzor
100x70cm, ZIL10070LEDS, 234.00 €
120x70cm, ZIL12070LEDS, 254.00 € 6
zrkadlo s osvetlením led, senzor, s vykurovacou fóliou a senzoro
100x70 cm, ZIL10070TLEDS, 254.00 €
120x70 cm, ZIL12070TLEDS, 269.00 € 6

zrkadlo s osvetlením led,
60 x 75 cm
ZIL6075LED, 149.00 € 6

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led,
90 x 60 cm
ZIL9060LED, 179.00 € 6

6

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led, senzor
60x70 cm, ZIL6070KLEDS, 269.00 €
80x70 cm, ZIL8070KLEDS, 284.00 € 6
zrkadlo s osvetlením led, senzor, s vykurovacou fóliou a senzoro
60x70 cm, ZIL6070KTLEDS, 289.00 €
80x70 cm, ZIL8070KTLEDS, 299.00 € 6

LED
IP 44

zrkadlo s osvetlením led, senzor
100x70 cm, ZIL10070KLEDS, 299.00 €
120x70 cm, ZIL12070KLEDS, 314.00 €

6

zrkadlo s osvetlením led, senzor, s vykurovacou fóliou a senzoro
100x70 cm, ZIL10070KTLEDS, 314.00 €
120x70 cm, ZIL12070KTLEDS, 334.00 € 6

maloobchodné ceny s DPH

galérka so zrkadlom bez osvetlenia
120x 14x 72cm, GALCA1120, 204.00 €

6

kúpeľne, mozaiky

*LTD polica

6

batérie, sprchy

galérka so zrkadlom bez osvetlenia
60 x 14 x 72 cm, GALCA160, 149.00 €
80x 14 x 72cm, GALCA180, 164.00 €
100 x 14 x 72 cm, GALCA1100, 184.00 €

stavebná chémia

Zrkadlové skrinky sú skvelým riešením, ako ušetriť miesto v kúpeľni a uľahčiť si nielen uponáhľané rána.
SIKO exclusive
Toaletné potreby, make-up, lieky… Len vy viete, čo chcete mať za zrkadlom… Naše zrkadlové skrinky
do každej kúpeľne, v rôznych tvaroch a dizajnoch, vybavené zásuvkou a vypínačom. Korpus − striebornosivá LTD, osvetlenie
3000 K (teplá biela). Nevybrali ste si z našej typizovanej ponuky? Navštívte náš plánovač a navrhnite si vlastné zrkadlo alebo
zrkadlovú skrinku. Nábytok na mieru nájdete na str: 430 - 433 (uvedené rozmery: š x h x v)

dlažba

Zrkadlové skrinky ▸ Naturel

LED
IP 44

6

LED
IP 44

galérka s osvetlením,
80 x14 x65cm, GALPIR80LED, 439.00 €

6

LED
IP 44

galérka s osvetlením,
60 x14 x75cm, GALZS60LED, 324.00 €

6

galérka s osvetlením,
100 x14 x65cm, GALPIR100LED, 509.00 €
120 x14 x65cm, GALPIR120LED, 559.00 €

*sklenená polica,
6 mm

doplnky

galérka s osvetlením,
60 x14 x65cm, GALPIR60LED, 334.00 €

6

sedadlá, sifóny

LED
IP 44

LED
IP 44

galérka s osvetlením,
80 x14 x75cm, GALZS80LED, 429.00 €

6

galérka s osvetlením,
100 x14 x75cm, GALZS100LED, 504.00 €
120 x14 x75cm, GALZS120LED, 554.00 €

*sklenená polica,
6 mm
6

radiátory

LED
IP 44

Nerezové zrkadlové skrinky ▸ Naturel

vane

Nerezové zrkadlové skrinky pre uspokojenie širšieho okruhu zákazníkov, ktorí uprednostňujú kovový dizajn a materiál.
Ponúkame v deviatich prevedeniach líšiacich sa počtom zrkadlových dvierok a s osvetlením i bez osvetlenia. Materiál
ušľachtilá oceľ. (uvedené rozmery: š x h x v)

6

galérka s osvetlením,
T5-14 (14 W)
40 x 67 x 15 cm
GALNRZ024, 139.00 €

galérka so zrkadlom,
50 x 70 x 11 cm
GALNRZ016, 97.99 €

6

lekárnička,
30 x 30 x 12 cm
GALNRZ021, 43.29 €

6

6

galérka so zrkadlom,
80 x 55 x 13 cm
GALNRZ019, 129.99 €

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

6

galérka so zrkadlom,
46 x 66 x 12 cm
GALNRZ012, 94.99 €

6

461

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

galérka s osvetlením,
T5-8 (2x8 W)
50 x 70 x 15 cm
GALNRZ023, 149.00 €

IP 44

sprchové kúty

IP 44

kúpeľne, mozaiky

Povrch zrkadla možno zdobiť leptaním alebo brúsením, tieto metódy umožňujú na zrkadle vytvoriť rôzne motívy a vzory. Ďalším
variantom zdobenia môže byť použitie fototlače, Lacobelu (nazývaným aj ColorGlass), doplnkov, ako je osvetlenie, poličky… Prierez
ponukou z vyššie vymenovaných možností vám predstavujeme. Nevybrali ste si z našej ponuky, potrebujete atypický rozmer
uvedených zrkadiel, farbu na prianie, zrkadlo s vykurovacou fóliou? Niektoré vaše požiadavky určite dokážeme uspokojiť, spýtajte sa
našich predajcov.
(rozmery: š x v)

zrkadlo, Virgo
60 x 60 cm
ZVI6060, 34.79 €

zrkadlo, Dagmar
50 x 70 cm
ZDA7050, 57.19 €

3

zrkadlo, Saxo
60 x 80 cm
ZSX8060, 40.79 €

3

zrkadlo, Snowqueen
60 x 80 cm
ZSN8060F, 51.99 €

3

3

zrkadlo, Anton
60 x 80 cm
ZAN8060, 34.39 €

3

zrkadlo Tomáš
60 x 60 cm
ZTO6060F, 51.99 €

3

zrkadlo Salto
60 x 80 cm
ZSA8060F, 60.79 €

zrkadlo Romance
60 x 75 cm
ZRO7560F, 37.99 €

3

3

zrkadlo s poličkou Georgina
ø 60 cm
ZJI60F, 55.99 € 3

zrkadlo osemhran Diamant
50 x 50 cm, ZOS5050F, 24.39 €
40 x 60 cm, ZOS6040F, 24.39 €
50 x 90 cm, ZOS9050F, 35.19 €

3

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Interiérové zrkadlá

3

zrkadlo Pharos
IP 20
(sivá/čierna)
110 x 80 cm
ZPH80110B/G, 589.00 € 3

zrkadlo s poličkou Reno
55 x 60 cm
ZRE5560, 27.99 € 3

zrkadlo Tremosive
60 x 80 cm
ZTR8060F, 32.79 €

3

zrkadlo Meandry
64 x 82 cm
ZME8264F, 52.39 €

3

zrkadlo Rebeca
60 x 80 cm
ZRE8060, 30.39 €

3

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

sprchové kúty

zrkadlo Madrid
69 x 110 cm
ZMA11069, 67.99 €

Výhodná nabídka
zrkadlo,
60 x 80 cm ZAVARIO6080BI, 39.59 €

462

5

zrkadlo, wenge
70 x 80 cm, WENGEZ70, 69.99 €
60 x 80 cm, WENGEZ60, 59.99 €
50 x 80 cm, WENGEZ50, 49.99 €

6

zrkadlo,
60 x 75 cm, ZAP6075W, 86.99 €
75 x 75 cm, ZAP7575W, 89.59 €
100 x 75 cm, ZAP10075W, 109.00 €

6

zrkadlo v ráme,
55 x85 cm, ALUZ55, 59.99 €
63 x 85 cm, ALUZ65, 64.99 €
73 x 85 cm, ALUZ75, 74.99 €

6

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

Atypické zrkadlá

batérie, sprchy

stavebná chémia

dlažba

Do vysnenej kúpeľne s dokonalým vzhľadom si teraz môžete objednať zrkadlo s rozmerom na vaše prianie. Fantázii, kam a
akým spôsobom zrkadlo v kúpeľni umiestniť, sa medze nekladú! Inšpiráciu môžete čerpať v našich vzorkovniach.
Ako postupovať pri objednávaní atypických zrkadiel, vám ochotne poradia naši odborní predajcovia. Možnosť plánovania
zrkadiel na mieru aj vďaka nášmu plánovaču. (430 - 433) (rozmery: š x v)

doplnky

Príklady použitia atypických zrkadiel v kúpeľni.

Klasické zrkadlá do interiéru sú rezané zo zrkadloviny hrubej 3 - 4 mm, pre luxusnejší
vzhľad sa zrkadlá zdobia fazetou (zbrúsenie a vyhladenie hrany zrkadla v šírke 15 - 20 mm).
Väčšina zrkadiel je vybavená plechovým závesom kvôli jednoduchému upevneniu na stenu.
Pre bezproblémové lepenie zrkadiel na stenu treba použiť špeciálny silikón, ktorý svojím
zložením nenaruší zadnú stenu zrkadiel (odporúčame MAPEFLEXMS45) Nevybrali ste
si z našej štandardnej ponuky, potrebujete atypický rozmer? Aj takéto požiadavky vieme
uspokojiť, spýtajte sa našich predajcov.

Klasické zabrúsenie
zrkadla

sedadlá, sifóny

Klasické zrkadlá do interiéru

fazeta

Obdĺžniky, portály, ovály, okrúhle zrkadlá

Zrkadlo obdĺžnik 60x40cm fazeta

60×40 cm

13.99 €

2

ZKU45F

Zrkadlo guľaté 45cm fazeta

Ø 40 cm

21.19 €

3

ZOB7050F

Zrkadlo obdĺžnik 70x50cm fazeta

70×50 cm

15.99 €

2

ZKU50

zrkadlo guľaté d 50

Ø 50 cm

11.99 €

3

ZOB9050F

Zrkadlo obdĺžnik 90x50cm fazetou

90×50 cm

19.99 €

3

ZOV6040

zrkadlo ovál 60/40 (KASTOR)

60×40 cm

11.99 €

3

ZOB15850

zrkadlo pravouholník 158/50 (Corner)

158×50 cm

18.39 €

3

ZOV6050F

Zrkadlo ovál 60x50cm fazeta

60×50 cm

27.99 €

3

ZOB12047

zrkadlo pravouholník 120/47

120×47 cm

19.59 €

3

ZOV9050

zrkadlo ovál 90/50 (KASTOR)

90×50 cm

21.19 €

3

ZPO6050F

Zrkadlo portál 60x50cm fazeta

60×50 cm

29.19 €

3

ZVL15034

Zrkadlo Vlnky 150x34cm

150×34 cm

29.19 €

3

ZPO7050

zrkadlo portál 70/50

70×50 cm

13.59 €

3

ZBU7050

zrkadlo buchta 70/50

70×50 cm

13.99 €

3

ZPO12047

zrkadlo portál 120/47

120×47 cm

25.50 €

3

sprchové kúty

ZOB6040F

vane

Obdĺžniky, portály, ovály, okrúhle zrkadlá

radiátory

Ponuka ďalších zrkadiel:

Ochrana zrkadiel pred zahmlením

vykurovacia fólia
MHF12

vyhrievaná fólie na zrkadlo
274x252mm

12,5 W

9.82 €

3

MHF25

vyhrievaná fólie na zrkadlo
274x574mm

25 W

19.56 €

3

MHF50

vyhrievaná fólie na zrkadlo
524x519mm

50 W

29.64 €

3

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.
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nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

Vykurovacia fólia chráni zrkadlo pred zahmlením. Je vybavená samolepiacou plochou,
ktorou sa prilepí na zadnú stranu zrkadla. Nutné pripojiť napr. na osvetlenie zrkadla.

kúpeľne, mozaiky
dlažba

Kúpeľňové osvetlenie ▸ Eglo
EGLO Česko-moravská svítidla, spol. s r. o. pôsobí na českom trhu od roku 1993. Je členom nadnárodného koncernu EGLO,
ktorý je najväčším privátnym výrobcom a dodávateľom svietidiel a svetelných zdrojov na svete. Centrála koncernu má sídlo
v Rakúsku, celkový obrat skupiny EGLO je 10 mld. CZK. V sortimente EGLO nájdete nielen interiérové svietidlá (lustre, stropné
a nástenné svietidlá, spoty, stolné a stojacie lampy), ale aj exteriérové a solárne svietidlá a širokú paletu LED a halogénových
zdrojov.
so žiarovkou

doplnky

batérie, sprchy

stavebná chémia

▸ Nad zrkadlo

nástenné svietidlo,
Palmera , 2x40 W
87219, 38.90 €
87222, 38.90 € 4

nástenné svietidlo,
Palermo , 2x40 W
88194, 49.90 € 4

IP 44

nástenné svietidlo,
Tamara , 3x35 W
90685, 92.90 € 4

nástenné svietidlo,
Tamara , 35 W
90684, 35.90 € 4

IP 44

LED
IP 44

IP 23

svietidlo,
Andrea , 2x33 W
ANDREACRM, 21.99 €

nástenné svietidlo,
Kio , 2x40 W
83732, 81.90 € 4

IP 44

nástenné svietidlo,
Palermo , 2x40 W
88284, 38.90 € 4

IP 20

nástenné svietidlo,
Cailin , 2x33 W
91989, 63.90 € 0

IP 20

nástenné svietidlo,
MO , 2x42 W
MP286-2, 27.99 €

4

IP 44

LED
IP 44

LED
IP 44

IP 44

svietidlo,
Andrea, 3 W
ANDREALED, 24.99 €

IP 44

osvetlenie,
novinka
Esther , 6W
ESTHER280Z, 62.99 € 4

4

svietidlo,
Eva, 2x3W
EVALED, 21.99 €

novinka
4

radiátory

sedadlá, sifóny

4

nástenné svietidlo,
Granada , 2x40 W
85816, 52.90 € 4

IP 44

bez žiarovky, treba dokúpiť

svietidlo,
Esther , 6 W
ESTHER, 49.00 €

LED
IP 44
4

svietidlo,
Irene , 6 W
IRENE, 49.00 €

LED
IP 44
4

vane

svietidlo,
Esther494, 6 W
ESTHER494, 62.59 €

4

LED

LED

IP 44
nástenné svietidlo,
Pod, 5 W, 12V, 90x100 mm
POD, 86.19 € 6

IP 44
nástenné svietidlo,
Timo, 3W, 12V, 124 mm
TIMO, 65.69 € 6

LED
IP 44

LED
IP 44

LED
IP 44

LED
IP 44

svietidlo,
Esther280, 6 W
ESTHER280, 49.00 €

LED

nástenné svietidlo, IP 44
Mare, 3 W, 12V, 170 mm
MARE, 65.29 € 6

svietidlo,
Esther800, 1x12 W
ESTHER800, 91.99 €

4

4

svietidlo,
Irene , 6 W
IRENE496, 62.59 €

4

LED
IP 44

svietidlo,
Irene , 1x12 W
IRENE800, 84.89 €

4

▸ Svetlá nad zrkadlo s meniteľnou intenzitou a farbou osvetlenia
sprchové kúty

zvýšenie intenzity
osvetlenia
pamäť

nábytok, osvetlenie

umývadlá, WC

teplé
farby

LED
IP 44

svietidlo,
Esther280 , 6W
ESTHER280B, 69.90 €

464

4

LED
IP 44

svietidlo,
Esther494, 6W
ESTHER494B, 99.90 €

4

studené farby

zníženie intenzity
osvetlenia

pamäťové módy
▸ PRECISION (MAKE-UP, HOLENIE)
▸ Functional (čistenie zubov, úprava
účesu)
▸ Ambient (sprchovanie, relax)

maloobchodné ceny s DPH

kúpeľne, mozaiky

▸ Vedľa zrkadla
IP 44

IP 44

nástenné svietidlo,
Perla , 14 W
31019, 19.90 € 3

dlažba

nástenné svietidlo,
Palermo , 40 W
88193, 20.90 € 4

nástenné svietidlo,
Nina, 33 W
31017, 14.90 € 0

IP 44

IP 20

nástenné svietidlo,
Palmera * 40 W
90122, 35.90 € 4

nástenné svietidlo,
Palmera , 40 W
87221, 28.90 € 4

IIP 20

nástenné svietidlo,
Cailin , 33 W
91988, 39.90 € 0

IP 44

IP 44

nástenné svietidlo,
Palermo , 40 W
88195, 33.90 € 4

IP 20

nástenné svietidlo,
Kio , 4x40 W
83733, 169.00 € 4
doplnky

nástenné svietidlo,
Palmera , 40 W
87218, 28.90 € 4

batérie, sprchy

IP 44

stavebná chémia

*

IP 44

IP 44

stropné svietidlo,
Tamara , 3x35 W
90686, 95.90 €

stropné svietidlo,
Tamara , 4x35 W
90687, 119.00 €

4

stropné svietidlo,
4 x 2,5 W
31264, 104.00 €

4

IP 44

IP 44

stropné svietidlo,
Palermo ,
12 W, 93292, 104.00 €
18 W, 93293, 154.00 €

stropné svietidlo,
60 W
31088, 18.99 € 4

nástenné svietidlo,
Dolly , 60 W
31016, 18.99 € 3

LED
IP 20

LED
IP 54

4

LED
IP 20

stropné svietidlo,
2 x 5,4 W
93885, 59.90 € 4

LED
IP 20

stropné svietidlo,
3 x 5,4 W
93886, 84.90 €

4

LED
IP 20

stropné svietidlo,
4 x 5,4 W
93887, 119.00 €

4

stropné svietidlo, Lora
18 W, 93294, 70.90 €
24 W, 93295, 95.90 €

4

LED
IP 20

IP 20

stropné svietidlo,
6 x 2,5 W
30932, 67.90 € 4

stropné svietidlo,
4x3 W
30931, 49.90 € 4

stropné svietidlo,
5 x 5,4 W
93889, 119.00 €

stropné svietidlo,
Borgo , 2x60 W
83243, 27.90 € 0

stropné svietidlo,
Cardito , 19 W
92781, 349.00 €

0

umývadlá, WC

stropné svietidlo,
Auriga , 100 W
86239, 39.90 € 4

4

LED
IP 20

LED
IP 20

IP 20

4

stropné svietidlo,
4 x 5,4 W
93888, 95.90 €

sprchové kúty

LED
IP 20

vane

radiátory

4

LED
IP 44

IP 44

sedadlá, sifóny

▸ Stropné osvetlenie

stropné svietidlo,
Pinto , 3x60 W
89833, 88.90 €

4

IP 20

IP 20

stropné svietidlo,
Troy3 , 3x60 W
85978, 95.90 € 4

stropné svietidlo,
22 W
86815, 88.90 € 4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

LED
IP 20

stropné svietidlo,
3x7W
93189, 179.00 €

LED
IP 20

4

stropné svietidlo,
3 x 5,4 W
93792, 124.00 €

LED
IP 20

4

stropné svietidlo,
36,48 W
90929, 464.00 €

4
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nábytok, osvetlenie

IP 20

kúpeľne, mozaiky
dlažba
stavebná chémia

LED pásky dodajú interiéru pôsobivú originalitu! LED pásky možno umiestniť na rôzne miesta (kúpeľňa, barový pult, vitríny a police,
schody, spálne, nika v obývacej izbe...) a pripevniť ich jednoducho lepiacou páskou. LED pásky majú plastové krytie, vďaka čomu
odolávajú vlhkosti, prachu, priamym nárazom a tlakom.
Vyberte si buď biele LED pásky, alebo LED pásky s meničom farieb. Pri modeloch s meničom farieb možno jednoducho stlačením
gombíka na diaľkovom ovládači zvoliť jednu zo 16 naprogramovaných farebných nálad. Okrem toho si môžete vybrať z 5 typov
svietenia: blikanie, stmievanie, ostré prechody farieb, plynulé prechody farieb a stále svetlo.
s meničom farieb

bez stmievača

BASIC

SYSTEM

Sú ohybné a flexibilné. Vhodné do miestnosti, kde nie je vlhkosť.

Možnosť zostaviť individuálny osvetľovací systém. Nemožno skracovať.

so stmievačom

led páska,
200 cm, 92061, 35.90 €
500 cm, 92063, 63.90 €

led páska,
200 cm, 92062, 42.90 €
500 cm, 92064, 77.90 €

4

led páska, (SET)
2 x 40 cm, 92047, 23.90 €
4 x 40 cm, 92049, 42.90 €

4

4

led páska, (SET)
2 x 40 cm, 92046, 42.90 €
4 x 40 cm, 92048, 67.90 €

led páska,
200 cm, 92065, 49.90 €
500 cm, 92067, 88.90 €

4

led páska,
500 cm, 92066, 77.90 €

4

4

FLEX
Univerzálne, ohybné a flexibilné. Ochrana proti vlhkosti. Možno použiť v rohoch.

DECO
S krytom v imitácii hliníka. Iba biele
svetlo. Nemožno skracovať.

vane

radiátory

sedadlá, sifóny

doplnky

batérie, sprchy

LED pásky ▸ Eglo

sprchové kúty

led páska, (SET)
2 x 30 cm, 92053, 25.90 €
4 x 30 cm, 92055, 42.90 €

4

led páska, (SET)
2 x 30 cm, 92052, 35.90 €
4x 60 cm, 92059, 59.90 €

umývadlá, WC

4

4

led páska, (SET)
2 x 60 cm, 92056, 49.90 €
4 x 60 cm, 92058, 70.90 €

Náhradné zdroje − žiarovky, LED žiarovky
W

nábytok, osvetlenie

led páska, (SET)
2 x 60 cm, 92057, 42.90 €
4 x 60 cm, 92059, 59.90 €

12116
12779
12796

Eglo
GU10žiarovka
Eglo žiarovka G9
Eglo žiarovka E14

35 W
33 W
28 W

počet kusov
2
1
1

4

led páska, (SET)
3 x 39 cm, 92051, 35.90 €

Náhrada pôvodnej žiarovky
orientačné rozdelenie

vhodné pre svietidlo

pôvodná žiarovka

3.86 €

2

90684, 90685, 90686, 90687

25 W

230 lm

1.64 €

2

83887, 83888, 83891, 85816, 85817, 88193,

40 W

470 lm

88194, 88283, 88284, 85828, 88195, 83922

60 W

800 lm

83405, 83406, 83407

3W

200 lm
500 lm

cena

1.45 €

2

4

nová žiarovka

12481

Eglo žiarovka E27

42 W

1

1.80 €

2

81636, 83404, 84028

8W

12482

Eglo žiarovka E27

52 W

1

1.80 €

2

81636, 83404, 84028

12486

Eglo žiarovka E14

28 W

1

1.45 €

2

87219, 87218, 87222, 90122, 90613

LM (lumen) − udáva svietivosť alebo
svetelný tok. Čím vyššia je táto hodnota, tým viac žiarovka svieti.
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kúpeľne, mozaiky

Inštalácia diód je veľmi jednoduchá, šírka
škáry min. 3 mm, rozsvietenie zapojením
do bežného vypínača, trafo sa skryje
do škatuľky pod obklad, pred zaškárovaním škárovacou hmotou sa odporúča
urobiť minimálne hodinový svietiaci test,
pozri príbalový montážny návod.

1. vložení do škáry

2. úprava drôtov do škár

3. navlečenie ochrannej krytky
spoja

(mm)

schéma diód
pre šírku
škáry 3 mm

3

stavebná chémia

dlažba

* krytie IP67 − najvyšší stupeň ochrany pred akýmkoľvek nebezpečným dotykom akoukoľvek pomôckou, úplná ochrana
pred prachom, chránené pred ponorením do vody (ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 m)

batérie, sprchy

IP 67

doplnky

Predstavujeme vám dekoratívne LED diódové osvetlenie navrhnuté pre zabudovanie do škár obkladu a dlažby. Systém osvetlenia
je vďaka krytiu IP67* vhodný a bezpečný do kúpeľne. Je aj veľmi efektívny, pretože s LED technológiou spotrebovávate až o 90
% menej energie v porovnaní s konvenčnými žiarovkami, čo šetrí životné prostredie (1 dióda = 0,02 W). Priemerná životnosť
diód je až 50 000 hodín, t. j. vyše 27 rokov pri svietení 5 hodín denne. LED diódy môžete dizajnovo využiť nielen v kúpeľni, ale
napr. aj na chodbe ako doplnkové, orientačné, smerové osvetlenie pozdĺž stien počas celej noci.

sedadlá, sifóny

LED diódy do obkladu a dlažby

14

6V

1400 1050

1050 1050

radiátory

38
525
max. 48x
incl.Trafo
3VA 6Volt

vane

6. zmrštenie plastovej krytky
Základný balíček sa dodáva ako komplet
4 LED diód s trafom a príslušenstvom
k montáži. Systém LED diód novej
generácie pre škáru min. 3 mm možno
rozšíriť až o 11 rozširujúcich kompletov
na celkových 48 LED diód.

8. zaškárovanie

9. výsledok po zaškárovaní

diódy pre šírku škáry 3 mm
farba svetla: teplá biela (2700 K)
max. 48 LED na 1 trafo = max. spotr. 0,96 W

umývadlá, WC

7. umiestnenie drôtov do škár

LED diody 3mm 4x0,02W + trafo 3VA 230/6V
DIODYT3, 65.39 € 4
LED diody 3mm 4x0,02W rozšiř.set
DIODY3, 43.59 € 4

Viac informácií vrátane technických nájdete na www.siko.sk.

sprchové kúty

5. prevlečenie ochrannej
krytky cez spoj
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nábytok, osvetlenie

4. spojenie konektorov diód

koupelny, mozaiky
dlažby
stavební chemie
baterie, sprchy
doplňky

Developerské oddelenie SIKO
Developerské oddelenie SIKO je profesionálnym partnerom pre projekty bytové, kancelárske či priemyselnej
výstavby, ako aj pre novostavby rôzneho rozsahu. Do projektov dodávame kompletné kúpeľne (či ich časť vybrané kúpelňové vybavenie vrátane sanitárnej keramiky, dlažby ...).
Pri spolupráci s developermi SIKO KÚPEĽNE ponúkajú:

Databáze klientov online

ʄklientske centrum – klientske výbery
ʄgraﬁcké centrum – 3D vizualizácie
ʄdodávky štandardných i nadštandardných materiálov
ʄlogistické zabezpečenie dodávok materiálu na stavbu

Výsledkom klientskeho výberu nadštandardných materiálov
je klientska zložka, ktorá obsahuje:

ʄrozpočet a cenník viacerých prác
ʄvizualizácia odsúhlasená klientom
ʄrozpis materiálu
ʄtechnická správa
Môžete sa plne sústrediť na stavbu, o zákazníka sa v rozsahu nášho servisu postaráme my.
Radi vám predstavíme naše možnosti a zázemie, ktoré môžete pri svojom projekte využiť.

vedúci developerského úseku

telefon

e-mail

Michal Horák

+420 733 678 111

michal.horak@siko.cz

regionálny manažér developu

telefon

e-mail

Juraj Balážik

+421 911 350 667

juraj.balazik@siko.sk

Peter Šupina

+421 903 485 115

peter.supina@siko.sk

Stanislav Karel

+421 911 704 185

stanislav.karel@siko.sk

ʄKlienti vášho projektu získajú pri výbere nadštandardu prihlasovacie údaje a možnosť
sledovať v databáze aktuálny stav svojej
zákazky.

prehľad klientov

Osvedčený a spoľahlivý partner

Vysoké štandardy už v základe

Proces rrezidenčnej, kancelárskej, či priemyselnej výstavby má svoje špeciﬁká, neprebieha nikdy absolútne plynulo a neustále sa mení a vyvíja. Preto

Pri spolupráci s developermi na dodávkach kúpeľní ponúkame vedľa kvalitných
produktov a celkovej spoľahlivosti našich dodávok i mimoriadne ﬁnančné

pri všetkých projektoch sú naši spolupracovníci neustále s developerom úzko
v kontakte.

podmienky. Partnerstvo pri developérskych projektoch si vážime a prispôsobujeme
tomu príslušné obchodno-zmluvné dohody.

Sme pripravení byť voči svojim developerským partnerom značne ﬂexibilní
a vykonávať úpravy harmonogramu dodávok kúpeľňového vybavenia a sani-

Všetky okolnosti spolupráce s vami radi individuálne prerokujeme.

tárnej keramiky v súlade s postupom výstavby, aby bola docielená čo najvyššia
plynulosť a nadväznosť stavebných prác.

Referenčné projekty nájdete na develop.siko.cz

ELITE BATH

kuchyně

nábytek, osvětlení

sanitární keramika

vany, sprchové kouty

radiátory

sedátka, sifony

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte zástupcu developerského úseku:

ʄVýhodou pre developera je možnosť sledovať
stav rozpracovanosti klientov on-line.
ʄDatabáza ponúka možnosť vidieť, v akej
fáze spracovania sa klient nachádza.
ʄVstupom do systému získate:
1. kompletnú informáciu o stave
rozpracovanosti klientov
2. kontakt na špecialistu, ktorý sa o klienta
stará
3. možnosť sťahovania dát – 3D graﬁka,
technická správa, cenová špeciﬁkácia

468
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SPOLOČNÝ ZELENÝ DVOR.
O DETI SA NEMUSÍM BÁŤ.

+421 903 999 333

RAČIANSKÉ
MÝTO

STEIN2 v skratke:
OC CENTRUM
ŠKOLA

STEIN2

ŠKOLKA
TRHOVISKO
MILETIČOVA

KOSTOL

MEDICKÁ
ZÁHRADA

•
•
•
•
•
•
•

Kompletná občianska vybavenosť v pešej dostupnosti.
Tichý a zelený dvor.
Dopravné uzly hneď za rohom.
Podzemné parkovanie a stojany na bicykle.
Funkčne riešené byty, kvalitné materiály a zhotovenie.
Široká ponuka interiérového štandardu a nadštandardu.
Servis pre obyvateľov aj po kolaudácii.

EFEKTÍVNE RIEŠENÉ PRIESTORY.
RADOSŤ Z KAŽDÉHO KROKU.

BAUMAX

LAMAČ

BORY
BORY MALL

TAMMI
DÚBRAVKA
HORNBACH

TESCO

METRO
DÚBRAVKA

+421 903 999 333

Vaša Tammi je vaša novostavba.
Presne taká, akú ju chcete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S priateľskými cenami.
S výbornými dispozíciami.
S prírodou pod oknami.
S detskými ihriskami.
S dostupnými škôlkami.
S parkovacími státiami.
S podzemnými garážami.
S pivničnými kobkami.
So solárnymi panelmi.

Byty Kivikko
SKVELÁ LOKALITA.
ZAČNITE DEŇ JAZDOU V LESE.

+421 903 999 333

LAMAČ

TARJANNE
DÚBRAVKA

RAČA

TAMMI
DÚBRAVKA
BYTY KIVIKKO
VINOHRADY

DÚBRAVKA
KAMZÍK

NOVÉ
MESTO
KARLOVA
VES

BYTY VILLINKI
KARLOVA VES
STARÉ
MESTO

Skvelá poloha na rozhraní bratislavského Nového Mesta a Rače.
t
t
t
t
t
t
t
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Priestor, ktorý myslí na život

•
•
•
•
•
•

nové byty v centre Bratislavy pri Račianskom mýte
blízko všetkému, čo vám je blízke
dispozície bytov, kde každý m2 má svoj zmysel
večne zelené komunitné záhrady a detské ihriská
promenáda nad podzemným parkoviskom
nabíjacie stanice pre elektromobily a solárne panely

Kontakt:

+421 2 2099 9200
rezidencie@primyte.sk
www.primyte.sk

ZÍSKAJTE NÁSKOK, BÝVAJTE NA SKOK

výborná lokalita v blízkosti centra Bratislavy
premyslené dispozície bytov
plná obËianska vybavenosđ
zelený park, detské ihrisko, výbeh pre psov,
športové prvky, obchodná zóna
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S NAMI SI KÚPITE
VYSNÍVANÚ KÚPELGU
BEZ NAVÝŠENIA!

0%
navýšenie

Akúkoűvek kúpelŸƵƐŝƚĞƌĂǌŵƀǎĞƚĞŬƷƉŝƛ jednoducho a rýchlo na splátky
bez navýšenia. Pri nákupe na splátky vám teraz staēí iba 30% z ceny tovaru
a zvyšok si rozdelíte do 7 splátok vo výške 10%. Věaka
nízkym mesaēŶǉŵƐƉůĄƚŬĂŵƐŝƉůĂƚďƵƌŽǌůŽǎşƚĞŶĂĚůŚƓŝƵ
dobu a hotovosƛ tak ušetríte na Vaše ěalšie nákupy.

Výhody nákupu na splátky:

ඵ 0% navýšenie
ඵ nízka mesaēná
splátka

Príklad splácania:
Za kúpelŸu v hodnote 1 000 EUR zaplaơte akontáciu 300 EUR
a splácate 7 mesiacov po 100 EUR. Výška úveru 700 EUR, doba
splatnosƟ 7 mesiacov, RPMN 0 %, Įxný úrok 0 %, celková
suma k zaplateniu 700 EUR.
Príklad splácania úveru s poistením schopnosƟ splácaƛ:
Za kúpelŸu v hodnote 1 000 EUR zaplaơte akontáciu 300 EUR
a splácate 7 mesiacov po 106,99 EUR. Výška úveru 700 EUR,
doba splatnosƟ 7 mesiacov, RPMN 22,68 %, Įxný úrok 0 %,
suma poistenia z mesaēej splátky 6,99 EUR, celková suma k
zaplateniu 748,93 EUR.
Klient dokladá potvrdenie o výške príjmu podľa nariadenia NBS.

skrine
knižnice
posuvné deliace
steny
stoly a
stolíky  detské
izby
šatníky
postele komody

Nábytok na mieru vieme!
www.indeco.sk

INDECO s.r.o.
Tormáš 4401
Rimavská Sobota
979 01
+421 475 631 906
indeco@indeco.sk
www.indeco.sk

ZĽAVA 5 %

k aktuálnym
zľavám

na nákup pre klientov SIKO KÚPEĽNE
Zľava platí v celej sieti predajní INDECO
na sortiment vstavaných skriní

(od 01/04/2016 do 31/03/2017)

vstavané skrine

Urobte si radosť hneď
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a využite nízke enavýšenie
si rado len
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Príklad:

Vyberte si, čo len chcete,
v celkovej
výške
500 €
Ľahké splátky
s nízkym
a mesačne
úrokom užzaplatíte
od 9,8 %.
len 27,50
Výška úveru
od 100 €.
€
a dĺžka splácania 12,
15 alebo 18 mesiacov.

Celková výška úveru (S) 500 €, pri úrokovej sadzbe
11,69% p.a., akontácia (0%) 0 €, výška mes. splátky
(Ak) 27,50 €, počet splátok (n) 20, celková čiastka
k úhrade 550 €, RPMN (X) 11,69%, doba splatnosti 20
mesiacov.
Rozsah
RPMN
- do 23,92%.
Príklad:
úrok od
9,8% platí
len11-69
pri akontácii
10 %;
10

20 %, 30 % a len pri dobe splácania 12, 15, 18 mesiacov,-k/12
500= ∑ 27,50 (1+11,69 %)
k=1 pri úrokovej sadzbe
celková výška úveru (S) 450,
9,94 % p.a., akontácia 50 €, výška mes. splátky
(Ak) 39,460,5%
€, počet
splátok platí
(n) 12,len
celková
čiastka
Navýšenie
mesačne
pri akontácii
%, 10€,%,
20 %,
%,%,
40doba
% a splatnosti
50 % a len
k úhrade 0473,52
RPMN
(X)30
9,94
12
-tk
pri dobe
splácania
20 mesiacov.
12 mesiacov.
450=
∑ 39,46 (1+9,94%)
k=1

Urobte si radosť hneď, veď splácať je jednoduchšie ako šetriť.

Predajne | Bližšie informácie vám radi poskytneme na www.siko.sk

Teplice Ústí
n. Labem
Louny
Žatec
Karlovy Vary

Kladno

Trutnov
Mladá
Boleslav

4x

Praha
2x
Plzeň

Strakonice

9 stovky kúpeľní pre vašu inšpiráciu
9 veľké zásoby na sklade

Liberec
Č. Lípa

Praha Kolín
Karlín

Krnov

Opatovice

Humpolec
Čimelice Tábor

Opava
Ostrava
Frýdek-Místek

Litomyšl

Vodňany
Č. Budějovice

Třinec

Olomouc

Jihlava
2x Brno

Třebíč
Kralice

Ivančice

Znojmo

12x v SK
42 x v ČR

Sieť predajní SIKO

Vsetín
Zlín
Veselí
n. Mor.
3
Trenčín

Mikulov

7 Žilina
9
8
Martin L. Mikuláš
12
Prievidza

6 Poprad
5
Košice

4
B. Bystrica

Trnava
Bratislava 11
10 Nitra
1/2

Služby na predajniach:
Rozšírená ponuka pre náročných

Graﬁcké návrhy kúpeľní

Detský kútik s premietaním rozprávok

1

Bratislava Galvaniho
Galvaniho 16B

Prebaľovací pult

tel: 02/20 25 14 44
bratislava@siko.sk

2

3

Trenčín
Ku Štvrtiam 7029

482

20

Parkovanie

tel: 02/20 25 14 55
lamac@siko.sk

Po-Ne 9:00-19:00
Predajná plocha (m2): 750
Vzorových kúpeľní: 42

30

tel: 032/225 25 25
trencin@siko.sk

Po-Ne 9:00-19:00
Predajná plocha (m2): 700
Vzorových kúpeľní: 42

Bratislava Lamač
Hodonínská 27 (STORELAND)

Po-Ne 9:00-20:00
Predajná plocha (m2): 2 240
Vzorových kúpeľní: 91

Rozvoz tovaru

Realizácia kúpeľní – položenie a montáž

4

Banská Bystrica
Zvolenská cesta 30A

90

tel: 048/225 50 00
banska.bystrica@siko.sk

Po-Ne 9:00-19:00
30

Predajná plocha (m2): 750
Vzorových kúpeľní: 50

30

Více informací na www.siko.sk

Zmena pracovnej doby vyhradená, aktuálné info na www.siko.sk alebo na telefóne konkrétnej pobočky.

5

Košice, Cassovia OC
Pri Prachárni 4

tel: 055/225 50 25
kosice@siko.sk

7

Žilina, OC Dubeň
Vysokoškolákov 52

30

tel: 041/225 52 60
zilina@siko.sk

Po-Ne 9:00-20:00
Predajná plocha (m2): 870
Vzorových kúpeľní: 53

9 Liptovský Mikuláš
Kamenné pole 4448/1

11 Trnava

90

tel: 044/281 26 00
liptovsky.mikulas@siko.sk

30

Po-Ne 9:00-19:00

Více informací na www.siko.sk

8 Martin

30

tel: 043/225 10 00
martin@siko.sk

OC Turiec 4

Predajná plocha (m2): 500
Vzorových kúpeľní: 44

10 Nitra

90

tel: 037/281 26 00
nitra@siko.sk

Bratislavská 31

Predajná plocha (m2): 1 000
Vzorových kúpeľní: 58

12 Prievidza
Nedožerská cesta 1270/17

Po – Ne: 9:00 – 19:00

2

Predajná plocha (m ): 740
Vzorových kúpeľní: 50

Predajná plocha (m2): 510
Vzorových kúpeľní: 40

Po-Ne 9:00-19:00

tel: 033/281 26 26
trnava@siko.sk

Nová ul. 11

tel: 052/225 10 00
poprad@siko.sk

Po-Ne 9:00-19:00

Po-Ne 10:00-19:00
Predajná plocha (m2): 410
Vzorových kúpeľní: 36

Teplická cesta 5/4816

Po-So 9:00-19:00, Ne 10:00-18:00

Po-Ne 9:00-20:00
Predajná plocha (m2): 970
Vzorových kúpeľní: 54

6 Poprad, Store Land

30

tel: 032/281 26 90
prievidza@siko.sk

otvorené od 26. 5. 2016

2

30

Predajná plocha (m ): 420
Vzorových kúpeľní: 31

30

483

Veľká
narodeninová

Fotografujte
a vyhrajte
až 4 000 €

súťaž!

E!
NOVINKA - KUCHYN
07/2016.
od
O
SIK
ní
daj
pre
i
V siet

Hľadáme
e kú
úpeľň
ňu či kuchyňu sezóny, plnú radosti!
Tento rok oslavujeme a vy môžete súťažiť o atraktívne ceny!
Získajte späť až 100 % z hodnoty nákupu novej kúpeľne či kuchyne.
Pošlite nám originálnu fotku vašej novej kúpeľne či kuchyne od SIKO a ukážte, akú z nej máte radosť. Tú radosť
vám ešte zväčšíme atraktívnou výhrou! A ak sa nechcete fotiť sami, zapojte vaše deti, vnúčatá alebo domácich miláčikov.
Víťaznú súťažnú fotograﬁu, tú najkreatívnejšiu a najradostnejšiu, vyberie odborná porota na čele
s pani Jaroslavou Valovou, zakladateľkou spoločnosti SIKO.

Súťažte s nami a vyhrajte!

Viac o súťaži nájdete na www.siko.sk/sutaz

