WC bez splachovacího kruhu

Geniální
čistota!

Přehled WC KOLO, KERAMAG a KERAMAG DESIGN
NOVINKA

NOVINKA

4,5L

6L

4,5L

3L

6L
3L

Xeno2
WC závěsné Rimfree®
č. 207050, délka 54 cm

myDay
WC závěsné Rimfree®
č. 201460, délka 54 cm

iCon
WC závěsné Rimfree®
č. 204060, délka 53 cm

iCon xs
WC závěsné Rimfree®
č. 204070, délka 49 cm

MOC 15.476 Kč s DPH

MOC 10.769 Kč s DPH

MOC 10.866 Kč s DPH

MOC 10.406 Kč s DPH

6L

4,5L

3L

4,5L

4,5L

4U
WC závěsné Rimfree®
č. 203460, délka 53 cm

Renova Nr. 1
WC závěsné Rimfree®
č. 208570, délka 70 cm

Renova Nr. 1 Plan
WC závěsné Rimfree®
č. 202170, délka 54 cm

Renova Nr. 1
WC závěsné Rimfree®
č. 203050, délka 54 cm

MOC 10.866 Kč s DPH

MOC 9.632 Kč s DPH

MOC 9.632 Kč s DPH

MOC 5.929 Kč s DPH

Style
WC závěsné Rimfree®
č. L23120, délka 51 cm

Life!
WC závěsné Rimfree®
č. M23120, délka 54 cm

Traffic
WC závěsné Rimfree®
č. L93120, délka 54 cm

Nova Pro Bez Bariér
WC závěsné Rimfree®
č. M33520, délka 70 cm

MOC 5.360 Kč s DPH

MOC 8.360 Kč s DPH

MOC 5.374 Kč s DPH

MOC 5.790 Kč s DPH

NOVINKA

6L

6L

3L

6L

3L

3L

Style
WC kombi Rimfree®, 3/6 l
odpad univerzální
č. L29020

Nova Pro
WC kombi Rimfree®, 3/6 l
odpad vodorovný
č. M33220 *

Nova Pro
WC kombi Rimfree®, 3/6 l
odpad vodorovný
č. M33220 *

MOC 8.954 Kč s DPH

Nádrž keramická, oválná
č. M34010
MOC 7.098 Kč s DPH

+

Nova Pro
WC závěsné Rimfree®,
oválné
č. M33120, délka 53 cm
MOC 3.812 Kč s DPH

+

Nádrž keramická, pravoúhlá
č. M34011
MOC 7.340 Kč s DPH

* k dispozici od 3. čtvrtletí 2015

Všechny WC mísy mají hluboké splachování.
Uvedené ceny jsou doporučené MOC v Kč s DPH, barva glazury alpská bílá (000).

Nova Pro
WC závěsné Rimfree®,
pravoúhlé
č. M33123, délka 53 cm
MOC 3.933 Kč s DPH

WC bez splachovacího kruhu
– nový standard pro moderní koupelny
Při výběru WC dnes hraje kromě designu stále důležitější roli dokonalá hygiena a snadná údržba. WC
Rimfree® s inovativní technologií bez splachovacího
kruhu nastavují v této oblasti nová měřítka a standardy – nejen v soukromých koupelnách, ale také ve
veřejných objektech.
Vnitřní část WC mísy nemá „klasický“ splachovací
kruh nebo obtížně dostupná místa či dutiny, snadno
se udržuje v perfektní čistotě.
To šetří nejen čas a vodu, ale také čistící prostředky.

Výhody Rimfree®
● perfektní hygiena
● šetří vodu při každém spláchnutí
● patentovaný rozdělovač vody
pro dokonalé opláchnutí WC mísy
● optimální vedení proudu vody
při spláchnutí
● atraktivní design vnitřní části
WC mísy
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● přispívá k ochraně životního prostředí

•

šetří čisticí
prostředky

Nabízíme vždy něco navíc...
KeraTect®
první keramická glazura
s 30ti letou zárukou

30 ROKŮ
ZÁRUKA NA
KERATECT®

KeraTect® je moderní a inovativní typ keramické glazury. Vyznačuje se extrémně hladkým povrchem, který efektivně zabraňuje
usazování nečistot, bakterií a vodního kamene.
Glazura KeraTect® zaručuje perfektní čistotu a zároveň je mnohem
lesklejší než standardní glazura.

Úsporné splachování WC Rimfree®
ekologicky šetrné a úsporné
Ekonomické a ekologické splachování nabízí WC mísy značek
KOLO, KERAMAG a KERAMAG Design již standardně. Vycházejí tak vstříc stále častějším požadavkům na vybavení budov
dle standardů LEED a BREAM. Díky možnosti splachování 4/2 l
může výrazně ušetřit také každá domácnost. Průměrná čtyřčlenná rodina tak ušetří až 420 litrů vody týdně, tedy neuvěřitelných 21.840 litrů ročně! Podle místních nákladů vodného

Exkluzivní glazura KeraTect® je k dispozici u keramických výrobků

a stočného lze jednoduše spočítat hodnotu úspory.

značek KERAMAG a KERAMAG Design (kromě výrobků s číslem
3xxxxx) za příplatek 2.408 Kč s DPH/ks.

ReflexKOLO®
4,5L

dokonale hladký povrch
Povrch Reflex KOLO účinně chrání keramiku i sprchové kouty
KOLO před usazováním vodního kamene a nečistot.
Nečistoty, bakterie a vodní kámen nemají tak šanci se uchytit

Smart Fresh

a odtékají spolu s kapkami vody pryč. To co zůstane lze snadno

vždy svěží koupelna

odstranit jemnými čistícími prostředky.

Vždy svěží toaletu zajistí systém Smart Fresh,

Povrch Reflex KOLO je k dispozici u keramických výrobků KOLO

který je součástí modulu KOLO Technic GT

za příplatek 1.007 Kč s DPH/ks.

pro WC. Stačí jednoduše odklopit splachovací tlačítko a vhodit náplň Smart Fresh do
aplikátoru. Při spláchnutí toalety dojde k na-

Kapky vody
na standardním
povrchu

Kapky vody
na povrchu
Reflex KOLO

dávkování náplně, která spolu s vodou vytéká
do mísy.
Náplně Smart Fresh mají nyní ještě delší životnost – až 1.000 spláchnutí v jednom balení.

Click2Clean®
odnímatelné WC sedátko
Odnímatelné klozetové sedátko Click2Clean® je dalším krokem
k čistotě a hygieně na toaletě. Díky novým kovovým závěsům
s funkcí snadného „vykliknutí” je možné sedátko jednoduše

Náhradní náplně Smart Fresh můžete objednávat
na www.objednatsmartfresh.cz

sundat z mísy a vyčistit i běžně těžko dostupná místa. Sedátka Click2Clean® jsou v nabídce u sérií Nova Pro, kde jsou na-

Zde si můžete ve svém

víc opatřená antibakteriální úpravou, která zamezuje usazování

mobilu přehrát video

bakterií.

o WC s technologií
Rimfree®.

Váš prodejce:

www.sanitec.cz, e-mail: info@sanitec.cz

