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Ultra Flat
Přitažlivé tvary
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Nejnovější design,

velmi ploché tvary

Sprchové vaničky Ultra Flat

díky svému elegantnímu

a velmi plochému designu

dodají vaší koupelně nádech

moderního stylu a pocit

elegantního prostoru.

Vyberte si ze široké nabídky

tvarů a rozměrů, které jsou

vhodné téměř do jakékoliv

koupelny.

Design: ARTEFAKT
Tomas Fiegl a Achim Pohl založili společnost
ARTEFAKT v roce 1989 díky mezinárodní
spolupráci v průmyslovém oboru. Tým
společnosti tvoří 12 designérů, kteří pracují
na vývoji nových produktů od návrhu až
po jejich realizaci.

Čtverec

Čtvrtkruh

Obdélník
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Výrazné rozměry i design poskytnou vaší koupelně důmyslný pocit prostoru a zároveň
velmi ploché tvary sprchových vaniček zajistí maximální funkčnost a pohodlí.
Díky montáži – zapuštění do podlahy – se sprchová vanička Ultra Flat stává téměř
nepostřehnutelnou a tvoří tak součást podlahy vaší koupelny. Tyto sprchové vaničky
jsou k dostání v rozměrech až 180x90 cm a jsou vhodné do jakéhokoliv typu koupelny.

design

Typ montáže – vanička zapuštěná do podlahy

Nepatrný sklon
vaničky zajistí
ideální odtok vody
a velmi plochý kryt
odpadu poskytne
větší pohodlí.



04
05

Naprosté pohodlí…

absolutní inspirace

Typ montáže – vanička na podlaze

Zcela nový rozměr využití sprchových vaniček.
Sprchové vaničky Ultra Flat mají poloviční váhu než keramické vaničky
a jsou k dostání ve třech tvarech a mnoha různých rozměrech, jsou
vhodné téměř do všech typů koupelen.

Akrylátový povrch vaniček zajistí vynikající stabilitu při sprchování
a lepší izolační schopnosti tohoto materiálu udrží příjemnou teplotu
sprchové vaničky.

Na objednávku – speciální úprava omezující
uklouznutí a zajišťující 100% bezpečnost.
Měkký, průhledný a strukturovaný povrch pro lepší
stabilitu. Zcela vyhovuje životnímu prostředí, neobsahuje
organická rozpouštědla, odolný proti UV a zcela
bez zápachu... a tento povrch nevyžaduje ani
žádné speciální čištění nebo údržbu.

funkčnost

Speciální povrch
omezující uklouznutí

Montážní podpěra ze styroporu.
Snadná montáž.
Tato podpěra z pěnového polystyrenu je prefabrikovaná
s přesnými rozměry a otvory pro odpad a podpěrné
okraje umožní snadnou a rychlou montáž a ideální
izolaci proti hluku.

inovace

10 let
záruka



Ultra Flat
Sprchová vanička –
čtvercová

Průměr odpadu 90 mm

80 x 80 x 4 cm
K517201
90 x 90 x 4 cm
K517301
100 x 100 x 4 cm
K517401
120 x 120 x 4 cm
K517501
Odtoková garnitura – chrom
K7817AA
Nohy ke sprchové vaničce
K712667
MEPA-set
K725567

Sprchová vanička –
čtvrtkruh

Průměr odpadu 90 mm

90 x 90 x 4 cm
K517601
100 x 100 x 4 cm
K517701
Odtoková garnitura – chrom
K7817AA
Nohy ke sprchové vaničce
K712667
MEPA-set
K725567

Sprchová vanička –
obdélníková

Průměr odpadu 90 mm

90 x 75 x 4 cm
K517901
90 x 80 x 4 cm
K517801
100 x 80 x 4 cm
K518001
100 x 90 x 4 cm
K518101
Odtoková garnitura – chrom
K7817AA
Nohy ke sprchové vaničce
K712667
MEPA-set
K725567

K dispozici jsou také sprchové vaničky se speciálním povrchem omezujícím uklouznutí – v objednávce nahraďte kód barvy 01 za YK.
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Tři typy instalace: do podlahy, na podlaze nebo s použitím nohou k vaničce a MEPA-setu.

Vanička zapuštěná
do podlahy.*

Vanička
na podlaze.*

*Vyžaduje odpad pod úrovní podlahy.

Ref. sprchové vaničky se speciálním
Rozměry (cm) povrchem omezujícím uklouznutí

80 x 80 K5172YK

Čtverec 90 x 90 K5173YK
100 x 100 K5174YK
120 x 120 K5175YK

Čtvrtkruh 90 x 90 K5176YK
100 x 100 K5177YK

90 x 75 K5179YK
90 x 80 K5178YK
100 x 80 K5180YK
100 x 90 K5181YK
120 x 80 K5182YK
120 x 90 K5183YK
120 x 100 K5184YK

Obdélník 140 x 80 K5185YK
140 x 90 K5186YK
160 x 80 K5187YK
160 x 90 K5188YK
170 x 80 K5189YK
170 x 90 K5190YK
180 x 80 K5191YK
180 x 90 K5192YK

Sprchová vanička – obdélníková
Průměr odpadu 90 mm

120 x 80 x 4 cm K518201
120 x 90 x 4 cm K518301
120 x 100 x 4 cm K518401
140 x 80 x 4 cm K518501
140 x 90 x 4 cm K518601
160 x 80 x 4 cm K518701
160 x 90 x 4 cm K518801
170 x 80 x 4 cm K518901
170 x 90 x 4 cm K519001
180 x 80 x 4 cm K519101
180 x 90 x 4 cm K519201
Odtoková garnitura – chrom - K7817AA
Nohy ke sprchové vaničce - K712667
MEPA-set - K725567

Vaničky Ultra Flat = ultra flexibilní možnosti


