NOVINKA 2015
SPRCHOVACIA VANIČKA SP-5
CENA UŽ OD 236,00 EUR*

* Doporučená predajná cena bez DPH

SP-5

AMBIENTE

SPRCHOVACIA VANIČKA SP-5
SO ZNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

Montáž v úrovni podlahy.

Menej je niekedy viac. Vanička SP-5 s extra plochým polystyrénovým nosičom je toho jasným príkladom. Jej montážna výška 37 mm
(sprchovacia vanička s polystyrénovým nosičom) ju dovoľuje integrovať do okolitého prostredia s minimálnym zvýšením vstupu.
Kompletný systém sa skladá zo sprchovacej vaničky a polystyrénového nosiča a podľa potreby sa dá rozšíriť o vhodnú odtokovú
súpravu ( odtokového otvoru 90 mm).

Model

Dĺžka
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

236-5

80

80

2,5

236,00

283,00

237-5

90

90

2,5

236,00

283,00

238-5

80

100

2,5

318,00

382,00

239-5

90

100

2,5

318,00

382,00

240-5

100

100

2,5

312,00

374,00

241-5

80

120

2,5

370,00

444,00

242-5

90

120

2,5

370,00

444,00

Perl-Effekt

80,00

96,00

Antislip

72,00

86,00

134,00

161,00

Celoplošný antislip
* k dispozícii len vo farbe biela alpinweiss (001)

Doporučená predajná cena v EUR*
bez DPH

s DPH 20 %

UNIVERZÁLNA

IDEÁLNE RIEŠENIE
V KAŽDEJ MONTÁŽNEJ SITUÁCII
ZNÍŽENÝ POLYSTYRÉNOVÝ NOSIČ –
RÝCHLA MONTÁŽ
Znížený polystyrénový nosič umožňuje rýchlu a bezproblémovú montáž sprchovacej vaničky KALDEWEI v úrovni podlahy. Balenie
obsahuje sprchovaciu vaničku a polystyrénový nosič. Obidva výrobky sú ideálne zladené, takže montáž je veľmi jednoduchá.
•
•
•
•

Kompletný systém pre montáž v úrovni podlahy
Rýchla a bezproblémová montáž na podlahu
Ideálne riešenie pri rekonštrukcii kúpeľne
Vhodná pre montáž na rôznych podlahových krytinách: dlažba, PVC alebo drevo

SP-5 so zníženým polystyrénovým nosičom v reze.

ĽAHKÁ MONTÁŽ

ŠESŤ KROKOV K ÚSPECHU

1
Položte sprchovaciu vaničku na polystyrénový nosič a presuňte na miesto určenia. Hrana sprchovacej vaničky musí byť
najmenej 2 mm od steny. Vyznačte polohu odtokovej súpravy.

3
Na spodnú stranu polystyrénového nosiča naneste nízkoexpanznú dvojzložkovú penu.

5
V prípade zvislej odtokovej súpravy ju napojte na odpadný
systém. Položte sprchovaciu vaničku na polystyrénový nosič.
Silikón ju trvale prilepí k polystyrénovému nosiču. Odtokovú
súpravu pripojte k sprchovacej vaničke.

2
Vytvorte v podlahe priestor pre odtokovú súpravu. Vodorovnú
odtokovú súpravu napojte na odpadný systém. Zvislú odtokovú súpravu napojte až v bode 5.

4
Polystyrénový nosič otočte a usaďte na miesto určenia. Vzdialenosť nosiča od steny musí byť najmenej 22 mm. Vyrovnajte
nosič pomocou vodováhy do vodorovnej polohy. Na styčné
plochy naneste silikónový tmel. Tmel v strede nosiča oddeľte
od sprchovacej vaničky plastovou fóliou.

6
Teraz je možné obložiť steny i podlahu. Sprchovacia vanička
môže byť prípadne napojená na drevenú podlahu alebo podlahu z PVC. Nakoniec sprchovaciu vaničku zaťažte a vyplňte
škáry medzi ňou, stenou a tiež podlahou silikónovým tmelom.

V prípade umiestnenia v úrovni podlahy použite vaňový tesniaci systém WDS.
Podrobný montážny návod a informácie o príslušenstve nájdete na www.kaldewei.cz.

Montáž na podlahu.

ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM
A CHEMIKÁLIÁM
Smaltovaná oceľ KALDEWEI 3,5 mm
je odolná voči všetkým kozmetickým
a liečebným kúpeľovým prísadám
a parfumom, ktoré znáša ľudská
koža (napr. farbám na vlasy).

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI,
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Pri smaltovanej oceli KALDEWEI 3,5 mm
s povrchovou úpravou Perl-Effekt
voda po tvrdom hladkom povrchu
doslova skĺzne a vezme so sebou
nečistoty, ako aj vápenaté častice.

VZHĽAD
Smaltovaná oceľ KALDEWEI 3,5 mm má
rovnaké optické vlastnosti ako sklenené
výplne sprchových kútov, obklady
alebo keramika, takže všetky predmety
v kúpeľni majú opticky rovnaký vzhľad.

ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE
Horiace a tlejúce predmety nezanechávajú
na smaltovanej oceli KALDEWEI
3,5 mm škvrny ani dymové stopy (napr.
cigarety alebo horiace sviečky).

FAREBNÁ STÁLOSŤ
Smaltovaná oceľ KALDEWEI 3,5 mm je
stálofarebná a odolná voči pôsobeniu UV
žiarenia a preto nebledne. Akrylát môže
zmeniť svoju farbu.

ZÁRUKA
KALDEWEI poskytuje na vane a sprchovacie
vaničky zo smaltovanej ocele KALDEWEI
3,5 mm 30-ročnú záruku v súlade
s podmienkami uvedenými v záručnom liste.

ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU
Tenká a pružná vrstva smaltu zaručuje
vysokú odolnosť voči nárazu. Smaltovaná
oceľ KALDEWEI 3,5 mm vyhovuje
požiadavkám STN ISO 4532 Smalty.
Stanovenie odolnosti smaltovaných výrobkov
proti nárazu. Skúška nastreľovaním.

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU
Vane a sprchovacie vaničky KALDEWEI nie
je možné poškriabať materiálmi obvykle
používanými v kúpeľni. Pri trení kovu o smalt
sa otiera kov, smalt zostane nedotknutý.

EKOLOGICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ
Vďaka ekologicky nezávadným postupom pri
výrobe, balení, doprave a likvidácii získala
spoločnosť KALDEWEI ako prvý nemecký
výrobca kúpeľňového vybavenia od Inštitútu
Bauen und Umwelt e.V. certifikát ako
ekologicky udržateľný podľa ISO 14025.

KALDEWEI CS, s.r.o.
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
tel. +420 226 218 590
e-mail: info_cz@kaldewei.com
www.kaldewei.cz

05/2015 Zmena cien vyhradená. Za eventuálne tlačové chyby nenesie spoločnosť Franz Kaldewei GmbH & Co. KG ani spoločnosť Kaldewei CS, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.

NEDOSIAHNUTEĽNÁ SMALTOVANÁ
OCEĽ KALDEWEI 3,5 MM

