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NA NAŠE VÝROBKY SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Firma RAVAK byla založena v roce 1991 a až dosud je 100% v rukou zakládajících českých vlastníků. Z původního
výrobce sprchových koutů a vaniček se stal největší producent koupelnového vybavení ve střední a východní Evropě.
K úspěchu nás vede dodržování základních pravidel jako je dohled nad nekompromisní kvalitou a originální autorský
design, ale to, co nás skutečně odlišuje od konkurence, jsou výrobky ve všech ohledech orientované na zákazníky jsou pohodlné, praktické, spolehlivé a krásné zároveň.
Jsme tvůrci trendů, vyvíjíme jedinečná technická řešení, patentované technologie i materiály. Zaměřujeme se
na komplexní vybavení prostřednictvím koupelnových konceptů, ve kterých jsou vana nebo sprchový kout
doprovázeny odpovídajícím umyvadlem, nábytkem a širokou škálou příslušenství ve stejném designu.
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10 000 000 spokojených zákazníků
10 000 obchodů
v 50 zemích
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Design STORZ
DESIGNÉR NENÍ JEN UMĚLEC
A BLÁHOVÝ FANTASTA
Dobrý designér je především dobrý technik a konstruktér,
který je schopen vnímat praktické okolnosti vyvíjeného výrobku
a vtisknout mu pečeť technické a tvarové originality.
Právě proto RAVAK vybral k dlouholeté spolupráci studia,
která jsou schopna obstát a být kuchyní nápadů i v tak konkurenčním
prostředí, jakým je např. automobilový průmysl.
Titíž designéři, kteří kreslí karoserie a interiéry automobilů
světových značek, pracují i pro společnost RAVAK.

Achim Storz
Zakladatel studia Design Storz.
Při navrhování našich van čerpá studio Storz z bohatých zkušeností
získaných při konstruování automobilových interiérů
u značek Porsche, BMW nebo Audi, ale i navrhování spotřebního
zboží, jako jsou výrobky Adidas, Hugo Boss nebo Colgate.
Našim produktům dodává Achim Storz originální autorský otisk
a precizní řešení.
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Design NOSAL
SMYSL PRO SOULAD A SCHOPNOST
ESTETICKÉHO MYŠLENÍ JE ZÁKLADEM DOBRÉHO
DESIGNU
Schopnost realizovat krásno však sama o sobě nestačí.
Svět techniky je čím dál složitější a pro každého z nás je stále obtížnější
se v něm orientovat. Toužíme proto nejenom po výrobcích tvarově
zajímavých, ale především po věcech praktických, technicky
domyšlených, jednoduchých a bezpečných.

10°

Kryštof Nosál
Zakladatel studia Nosal design.
Špičkový český designér orientující se na produktový design,
ve kterém vyznává hlavně pravidlo nekomplikovaných řešení
s jasnou myšlenkou. Svou invenci dodal např. produktům značky
Narex, je spoluautorem pračky pro muže Electrolux a mnoha
nejoblíbenějších koupelnových výrobků RAVAK. Je pravidelným
účastníkem prestižních designových soutěží - nominován
na Czech Grand Design, výherce cen EDIDA, Top design, Red Dot a iF.
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RAVAK technologie
NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
ZARUČUJÍ NEJVYŠŠÍ KVALITU

Nejen kvalitní materiály, ale i použité technologie mají vliv na konečný výsledek.
Jako jediní ve střední a východní Evropě provozujeme vlastní galvanovnu
a lakovnu, které nám zaručují 100% kontrolu povrchové úpravy našich
sprchových koutů, dveří a vanových zástěn.
U výroby van používáme pokrokovou technologii svislého bodového ohřevu,
díky které se nám daří akrylátovou desku dokonale vytáhnout do formy.
Pro vyztužení vany jsme společně s ﬁrmou Kawasaki vyvinuli technologii
dvojnásobného nástřiku vany tvrdou polyuretanovou pěnou (PU Plus),
díky níž jsou tyto vany bytelné a mají jedinečné tepelně izolační vlastnosti.
Lisovna RAVAK
Vznik akrylátového výlisku budoucí
vany pomocí technologie
svislého ohřevu.
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OCHRANA
SKLA

mikroskopický detail skla

povrch skla upraveného
prostředkem RAVAK
AntiCalc®

povrch běžného skla

Galvanovna RAVAK
Eloxování hliníkových proﬁlů - výroba
nejodolnějšch proﬁlů sprchových koutů,
dveří a vanových zástěn.

Lakovna RAVAK
Elektrostatické nanášení práškové barvy
na hliníkové proﬁly sprchových koutů,
dveří a vanových zástěn.

RAVAK AntiCalc®
Revoluční technologie, která na povrchu
skla vytváří neviditelný ochranný štít
odpuzující vodu.
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Žabákova poradna, aneb jak si navrhnout koupelnu

Než začnete navrhovat koupelnu,
položte si několik zásadních otázek,
které vám usnadní rozhodování:

1

2

1 Kolik lidí bude koupelnu používat?

Podle toho pak zohledněte dostatek prostoru, odkládací
a úložné plochy i výběr zařizovacích předmětů.
2 Chcete mít v koupelně vanu, sprchu nebo obojí?
Jestliže se vám oboje do koupelny nevejde,
využijte chytrou kombinaci vany se zástěnou.
3 Spojit toaletu s koupelnou, nebo ne?
Pokud máte tu možnost a v domácnosti žijí více než dva lidé,
je lepší koupelnu a záchod oddělit.

Řešení pro menší až střední koupelny
s odkládacím prostorem na vaně se zástěnou
a s vysokou skříňkou - koncept Rosa.

3

Vana i sprchový kout dohromady
v jedné koupelně.

4

4 Nemáte v koupelně tolik místa, kolik byste

potřebovali?

Rozšiřte koupelnu na úkor sousední místnosti.
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Toaleta je od koupelny oddělena příčkou.

Chytré a prostorově úsporné řešení pro nejmenší
koupelny - koncept Avocado.

Jak si vybrat sprchový kout?

Důležité parametry výběru:
Tvar

Konstrukce

čtvrtkruh

rámová

čtverec nebo obdélník

bezrámová

„Zamyslete se nejen nad tím, jak má
sprchový kout vypadat, ale i jaký typ
konstrukce a velikost vám bude lépe
vyhovovat, jaký způsob otevírání pro
svou koupelnu preferujete apod.“

Způsob otevírání (posuvné, zlamovací, otočné / pivotové či otočné / pantové)

Posuvné
- šetří místo v koupelně
a voda stéká přímo
do vaničky.

Zlamovací posuvné
- velká šířka vstupu,
která neumožní stékání
vody mimo sprchový
kout.

Otočné / pivotové
- jednoduchý systém
otevírání, který
nevyžaduje údržbu.

Otočné / pantové
- opatřené zdvihovým
mechanismem zajišťujícím
nadzvednutí a aretaci dveří
v základní poloze.
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Žabákova poradna - možnosti sprchových dveří

Vyberte si do koupelny tu pravou
kombinaci sprchových dveří.
Nenechte se omezovat standardními rozměry
sprchových koutů a objevte možnosti sprchových dveří.
Ušetřit můžete až polovinu ceny sprchového koutu
a přitom vytvořit větší sprchovací prostor.
Zvažte, zda místo rozměru 90 x 90 cm neupřednostníte
třeba 80 x 100 cm.
Zabere stejnou plochu, ale užitek se zvýší.

1

sprchové dveře

2

=
pevná stěna

+
roh koupelny

Možnosti řešení:
1 Sprchové dveře s pevnou stěnou

+

sprchový kout

=
výstavba příčky

3

2 Sprchové dveře s vyzděnou příčkou
3 Přepažení místnosti či výklenku sprchovými dveřmi

14

Přepažení místnosti

Využití výklenku

sprchový kout

Řešení na míru
"Sprchový kout do atypického
prostoru? Máme řešení!"

Máte nestandardně řešenou koupelnu?
Nevejde se vám do ní sprchový kout
klasických rozměrů?
Vyrobíme ho na míru vašim potřebám.
Vyzkoušejte konfigurátor řešení
na míru RAVAK.
 áš online konfigurátor vám pomůže sestavit si výrobek šitý na míru vaší koupelně (sprchový kout, sprchové dveře,
N
pevnou stěnu a vanovou zástěnu / dveře). Umožní postupně namodelovat žádané řešení podle tvaru, modelu,
rozměru, barvy rámu / pantu a výplně. Nadefinovaný výrobek včetně cenové kalkulace poté pohodlně elektronicky
odešlete jako objednávku a naši pracovníci vás budou ihned kontaktovat.
Konfigurátor řešení na míru vám pomůže s atypickou výškou a šířkou výrobku a naleznete ho na
www.atypy.ravak.cz. Pokud ale potřebujete vyřešit pouze výšku, šikminy, výřezy, nestandardní oblouky,
bezbariérové vstupy a jiné, kontaktujte nás na atypy@ravak.cz nebo telefonicky na 318 427 198.

Atypy RAVAK

Atypické sprchové dveře
v podkroví (šikmina)

Rozšířené sprchové dveře
bez spodního rámu
(bezbariérový vstup)
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Koncept Chrome - nejširší koncept na českém trhu

Harmonicky sladěný do posledního detailu.

Vany s praktickým
plochým dnem

Sedátka
16

Design Kryštof Nosál

Vanová zástěna

Umyvadla, dvojumyvadlo,
umývátko a koupelnový nábytek

Sprchové kouty
v různých provedeních

WC a bidet

Vodovodní baterie

Sprchové vaničky
nebo odtokový žlab

Koupelnové doplňky

Jde vám vstříc - Koncept

Nejlepší myšlenky bývají ty nejjednodušší.
Mírné pootočení o 10° stálo u zrodu praktického a efektního konceptu.

Asymetrická vana s odkládací
plochou či sedátkem

Koupelnový nábytek

Vanová zástěna

Vodovodní baterie

10°

Design Kryštof Nosál

Pootočená umyvadla umožňující
pohodlnější přístup

Koupelnové doplňky
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Koncept Formy - proměna tvarů ve dvou formách

Set Formy 01

Design Kryštof Nosál

Puristicky čistý set umyvadla s vanou
s osvěžujícím prvkem záměrné asymetrie.
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Set Formy 02

Design Kryštof Nosál

Jemná proměna podélných linií umyvadla
i vany dala vzniknout originálnímu konceptu.

Vana Formy 01

Umyvadlo Formy 01

Vana Formy 02

Umyvadlo Formy 02

Deska pod umyvadlo

Vodovodní
baterie

Deska pod umyvadlo

Vodovodní
baterie

Pro výjimečné koupelny - Koncept

Nenapodobitelný design plných tvarů, který pozvedne vaši koupelnu.
Konceptu vévodí vana doplněná umyvadlem a nábytkem stejného stylu.

Nepřehlédnutelná vana

Koupelnový nábytek v bílé barvě
s vysokým leskem

Doplňky k vaně

Zrcadlo s poličkou

Evolution

Design Kryštof Nosál

Umyvadla

Vysoké skříňky s poličkami
ravak.cz 19

Koncept Rosa - prostorný sprchový kout a velká vana v jednom

Koncept vhodný jak pro malé, tak i pro větší luxusnější koupelny.
Ucelené a nadčasové řešení dokonalé v detailech.
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Design Kryštof Nosál

Překvapivě pohodlné vany

Vanové zástěny

Doplňky k vaně

Umyvadla v různých rozměrech

Koupelnový nábytek ve třech dekorech

Vodovodní baterie

V jednoduchosti je krása - Koncept

Ucelené řešení koupelny, kde je na prvním místě praktičnost
a jednoduché klasické linie.

Vany s širokým a plochým dnem

Koupelnový nábytek ve čtyřech dekorech
s kvalitní impregnací a kováním

Vanové zástěny a dveře

Vysoké skříňky
s poličkami

Classic

Design Kryštof Nosál

Umyvadla, dvojumyvadlo i umývátka
v různých velikostech

Vodovodní baterie
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Koncept Avocado - z minima maximum

Koncept tvoří pohodlná a přesto velmi skladná vana s praktickým umyvadlem.
Design Achim Storz
Vhodný i do nejmenších koupelen.

Vana maximálně šetří místo

22

Umyvadla s dostatkem odkládacích
ploch vhodná k umístění nad vanou

Propracované úsporné řešení - Koncept

Prostorově nejúspornější řešení koupelny
pro pohodlné koupání i sprchování.

Vana, která šetří vodu a místo

BeHappy

Design Kryštof Nosál

Vanová zástěna sklopná
až ke stěně

Umyvadlo koncipované
k umístění nad vanou
ravak.cz 23

Sprchové kouty
Barevné provedení rámů sprchových koutů a dveří
Bílá

Satin

Chrom

Lesk

lakované profily
ze silnostěnného hliníku

eloxované profily
ze silnostěnného hliníku

kovové pochromované
panty / úchyty / madla

leštěné eloxované profily
ze silnostěnného hliníku

U řady Matrix, Chrome, Pivot,
Blix a Supernova

U řady Matrix, Chrome, Pivot,
Blix a Supernova (pouze
u některých výrobků)

U řady Brilliant a SmartLine

Pouze u řady Matrix, Chrome,
Pivot a Blix

Výplně sprchových koutů, dveří a vanových zástěn
Bezpečnostní sklo - s ochrannou vrstvou AntiCalc®
Transparent

Grape

Pro všechny řady sprchových koutů

Grafit

Pro řadu Blix a Supernova

Pro řadu Blix

Umělá hmota
Rain

Pearl

Supernova

Supernova - pouze u vanových zástěn

Madla sprchových koutů a dveří
Brilliant

Pivot
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SmartLine

Blix

Matrix

Chrome

Ustavovací a nastavovací profily
20 mm

-10

20 mm

0

+10

Posun sprc
h

tu je možn

ý o 10 mm

na obě stra

ny.

Sprchový
kout

Ustavovací profil

Nastavovací profil

Nastavovací profil

ového kou

Ustavovací profil
Slouží k připevnění
sprchového koutu nebo dveří
ke zdi.
Nedodává se samostatně,
ale je přibalen ke každému
výrobku, u kterého
je zapotřebí.

Nastavovací profily
Umožní nastavit (rozšířit)
sprchový kout nebo dveře
vždy o 2 cm na každé straně.
Nastavovací profily
vyrábíme k řadám: Pivot,
Blix a Supernova

Cena od: 330,-

Použité symboly
3/4
mm
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OCHRANA
SKLA

TICHÝ CHOD

TLOUŠŤKA
SKLA

10 LET ZÁRUKA
NA
ANTIBLOCK

ZDVIHOVÝ
MECHANISMUS

ODKLÁPĚNÍ
SKLA

Sklo je chráněné
technologií povrchové úpravy
RAVAK AntiCalc®

Bezporuchový a tichý
chod sprchového
koutu

Tloušťka skla
(u variant
se skleněnou výplní)

10 let
záruka

Nadzvednutí dveří
a aretace v základní
poloze

Odklápění skla

B SET

180°

R

SilentRun

TEST
ŽIVOTNOSTI
30 LET

L/R
VARIANTA

TICHÝ CHOD

Vysoce kvalitní
chromované prvky
se životností minimálně
30 let

Pravá/levá varianta
otočením výrobku
o 180°

Tichý chod
sprchového
koutu

L
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Brilliant
Design Kryštof Nosál

Cena od: 17 790,- Nejnovější technologie a nejlepší materiály pro maximální luxus
- Kvalita bez kompromisů - garantovaná životnost všech kovových elementů
je minimálně 30 let
- Možnost přizpůsobení stavebním nerovnostem až o 15 mm na každé straně

8/6
mm

B SET

TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

ZDVIHOVÝ
MECHANISMUS

TEST
ŽIVOTNOSTI
30 LET

V provedení
CHROM

Výplň
TRANSPARENT

BSKK3 – 80, 90, 100 cm

26

BSKK4 – 80, 90, 100 cm

BSRV4 – 80, 90, 100 cm

BSDPS – 80 - 120 cm

BSD2 – 80, 90, 100 cm
BSD3 – 110, 120 cm

Sprchové kouty a dveře

Walk-In

Design Kryštof Nosál

Cena od: 11 990,- Řešení na míru
- Konstrukční možnosti výrobků Walk-In Wall, Corner a Free lze objednat přes on-line konfigurátor
řešení na míru, nebo při osobní konzultaci. Ostatní konstrukční možnosti výrobků Walk-In
Combination pouze e-mailem nebo při osobním setkání. Více informací na www.ravak.cz
- Skleněné výplně lze libovolně skládat díky ustavovacímu a rohovému profilu

8
mm
TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

V provedení
CHROM

Výplň
TRANSPARENT

Walk-In Wall

Walk-In Corner

Walk-In Free

Walk-In Combination AT1

Walk-In Combination AT2

Walk-In Combination AT3

Walk-In Combination AT4

Walk-In vanová zástěna

Standardní výrobky mají dobu dodání 14 dnů. Atypické výrobky mají dobu dodání 6 týdnů.
Pro kompletní výrobek je třeba objednat zvlášť skla a zvlášť W SET.
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SmartLine
Design Kryštof Nosál

Cena od: 13 690,- Kvalitní chromové panty dodávají koutům čistý minimalistický vzhled
- Dokonalá vodotěsnost díky ustavovacím profilům a těsnícím lištám
- Přizpůsobení stavebním nepřesnostem až o 15 mm na každé straně

6
mm
TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

ZDVIHOVÝ
MECHANISMUS

V provedení
CHROM

Výplň
TRANSPARENT

SMSKK4 – 80, 90 cm
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SMSRV4 – 80, 90 cm

SMSD2 – 90 - 120 cm
+ SMPS – 80, 90, 100 cm

SMSD2 – 90 - 120 cm

Sprchové kouty a dveře

Matrix

Design Kryštof Nosál

Cena od: 15 090,- Čistý přímočarý design založený na rovných linií
- Bezproblémový posuvný systém otevírání dveří
- Elegantní konstrukce bez spodního vodícího profilu

8/6
mm
TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

Barva rámu
LESK

SATIN

BÍLÁ

Výplň
TRANSPARENT

MSRV4 – 80, 90, 100 cm

MSDPS – 100 / 80
- 120 / 90 cm

MSD2 – 100, 110, 120 cm
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Chrome
Design Kryštof Nosál

Cena od: 8 590,- Součást nejširšího koupelnového konceptu na českém trhu
- Charakteristický tvar oválu spojuje všechny prvky do dokonalého estetického celku
- Otočný sloupek nahrazující dveřní panty umožňuje otevírání dveří dovnitř i ven,
což usnadní odvětrávání koutu
- Dokonalá vodotěsnost díky 10 mm vysoké prahové liště a spodní okapničce

6
mm
TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

ZDVIHOVÝ
MECHANISMUS

KONCEPTY

Barva rámu
LESK

SATIN

BÍLÁ

Výplň
TRANSPARENT

CSKK4 – 80, 90 cm

30

CRV1 – 80, 90, 100 cm
+ CRV1 – 80, 90, 100 cm

CRV2 – 80 - 120 cm
+ CRV2 – 80 - 120 cm

CRV1 nebo CRV2
+ CPS – 80 - 100 cm

CSD1 – 80, 90 cm
a CSD2 – 100 - 120 cm

CSDL2 – 90 - 120 cm

Sprchové kouty a dveře

Pivot

Design Kryštof Nosál

Cena od: 8 790,-

Nadčasový vzhled z dílny renomovaného studia Nosal design
Nezničitelný pivotový mechanismus, který se při otevírání dveří otáčí kolem své osy
Díky ustavovacím profilům lze sprchový kout rozšířit vždy o 2 cm na každé straně
Snadná údržba - žádná nepřístupná místa

L

6
mm

180°

R

TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

L/R
VARIANTA

Barva rámu
LESK

SATIN

BÍLÁ

Výplň
TRANSPARENT

PSKK3 – 80, 90, 100 cm

PDOP2 – 100, 110, 120 cm
+ PPS – 80, 90, 100 cm

PDOP1 – 80, 90 cm

PDOP2 – 100, 110, 120 cm
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Blix

Cena od: 8 490,-

Výhodný poměr hodnoty a ceny
Velmi snadná montáž - stačí pouze několik šroubů
Díky ustavovacím profilům lze sprchový kout rozšířit vždy o 2 cm na každé straně
Také v provedení Grafit

6
mm
TLOUŠŤKA
SKLA

SilentRun
TICHÝ CHOD

OCHRANA
SKLA

ODKLÁPĚNÍ
SKLA

Barva rámu
LESK

SATIN

BÍLÁ

Výplň
TRANSPARENT

BLCP4 – 80, 90 cm

BLCP4 Sabina
– 80, 90 cm

BLRV2 – 80, 90 cm

novinka

BLDP2 – 100, 110,
120 cm
32

BLDP4 – 120 - 200 cm

BLDP3 – 90, 100 cm

GRAPE

GRAFIT

BLRV2K + BLRV2K
– 80 - 120 cm

novinka

BLDZ2 – 70, 80, 90 cm
+ BLPSZ – 80, 90 cm

Pozn. Sprchové dveře BLDP3 mají tloušťku skla 5 mm.
Sprchové dveře BLDP3 a BLDZ2 jsou pouze v barevném
provedení lesk a s výplní transparent.

Sprchové kouty a dveře

Supernova

Cena od: 5 590,- více jak 20 let zkušeností, miliony prodaných kusů
- Věčná rámová konstrukce s vysoce kvalitní povrchovou úpravou
- Snadná montáž - výrobek se dodává ve smontovaném stavu
- Díky ustavovacím profilům lze sprchový kout rozšířit vždy o 2 cm na každé straně
- 10 let záruka na pojezdový mechanismus AntiBlock

3
mm

10

TLOUŠŤKA
SKLA

OCHRANA
SKLA

TICHÝ CHOD

10 LET ZÁRUKA
NA
ANTIBLOCK

Barva rámu
SATIN

BÍLÁ

Výplň
TRANSPARENT

SKCP4 – 80, 90 cm

SKCP4 Sabina
– 80, 90 cm

SKCP6 – 80, 90 cm

SRV2-S+SRV2-S
– 75 - 100 cm

ASRV3+ASRV3
– 75 - 90 cm

ASDP3 – 80 - 130 cm
+ APSS – 75 - 90 cm

ASDP3 – 80 - 130 cm

SDZ2 – 70 cm

SDZ3 – 80 - 100 cm

SDOP – 80 - 100 cm

GRAPE

PEARL
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Sedátka
Design Kryštof Nosál

Cena od: 3 290,-

Zvýšené bezpečí a komfort při sprchování - nestůjte a vychutnejte si relaxaci v sedě
Vysoká kvalita je zaručena robustní konstrukcí z nerez oceli a příjemného udržovatelného plastu
Lze sklopit ke zdi, takže ve sprchovacím prostoru nezabírají prakticky žádné místo
Nově i interiérová sedátka Ovo B Decor, vhodná do úzkých předsíní, na balkón či do veřejných prostor

Chrome s bílou konstrukcí

Chrome s nerez konstrukcí

Ovo P clear

Ovo P opal

Ovo B orange

Ovo B Decor - Blueline

Ovo B Decor - Text

Ovo B orange

Ovo B clear

Ovo B opal

34

kg

150

NOSNOST

Hydromasážní panely

Cena od: 9 990,-

Kdykoli dostupná relaxace
Na výběr z několika druhů provedení
Velké množství masážních trysek pro celé tělo, ruční a hlavová sprcha.
Všechny hydromasážní panely jsou navíc také vybaveny termostatickou baterií

Jet Light

Jet Pure

Jet Inox

Jet Glass
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Sprchové vaničky

Nezapomeňte na kvalitní vaničku - většina problémů se zatékáním je způsobena špatnou vaničkou,
která nemá domyšlený způsob instalace
-

5
5 LET
ZÁRUKA NA
LITÉ VANIČKY

Již 20 let vyrábíme vaničky, které bezproblémově fungují ve stovkách tisíc domácností:
Akrylátové vaničky ze speciálního materiálu s antibakteriální úpravou
Vaničky z litého mramoru s moderním či klasickým designem a nebo s protiskluzovou úpravou
Na vaničky z litého mramoru poskytujeme záruku 5 let

Galaxy Pro Chrome - Lité vaničky se zaoblenými vnitřními rohy

Elipso Pro Chrome
80, 90

Perseus Pro Chrome
80, 90, 100

Gigant Pro Chrome
100x80, 110x80, 120x80,
120x90
Cena od: 6 390,-
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Sprchové vaničky

Galaxy Pro - Lité vaničky s protiskluzovou úpravou

Elipso Pro
80, 90, 100

Perseus Pro
80, 90, 100

Gigant Pro
100x80, 110x80, 120x80, 120x90
Cena od: 6 390,-

Galaxy Pro Flat - Lité vaničky do moderních koupelen

Elipso Pro Flat 80, 90

Perseus Pro Flat 80, 90

Gigant Pro Flat 120x80, 100x80,
120x90
Cena od: 5 140,-

Minivana - Když se klasická vana nevejde

Sabina 80, 90
(v provedení LA, LA+Base, LA+Base+Set)

Cena od: 4 190,-

Galaxy - Extra mělké a jednoduše krásné

Elipso 80,90,100
(v provedení LA, EX, PAN)

Perseus 80, 90, 100
(v provedení LA, EX, PP)

Gigant 100x80, 120x90
(v provedení LA)
Cena od: 3 690,-

Kaskada - Akrylátové vaničky pro každého - spolehlivé a cenově výhodné

Ronda 80, 90
(v provedení LA, EX, PU)

Angela 80, 90
(v provedení LA, EX, PU)

Aneta 75 x 90
(v provedení LA, EX, PU)
Cena od: 3 590,ravak.cz 37

Odtokové žlaby a podlahová vpusť

Cena žlabu od: 3 590,Cena vpusti: 790,- Sjednotí koupelnové plochy a vyzdvihnou krásu keramického obkladu
- Odstraní bariéry při vstupu do sprchového koutu
- Instalaci usnadňuje jejich nízká stavební výška (od 75 mm) a rychlá a přesná montáž

25

3

25 LET ZÁRUKA
NA
NEREZOVÉ
ŽLABY

3 ROKY
ZÁRUKA NA
PLASTOVÝ ŽLAB
A VPUSŤ

Nerezové žlaby
novinka

1
2

8

3
4

7

žlab
sifon
podkladní beton
vrchní beton

5
6
7
8
9

6

10

hydroizolační hmota
hydroizolační páska
lepidlo
dlažba
flexibilní výplň
kotvící nohy

9

Žlab 10°

Žlab Runway

Žlab Chrome

Plastový žlab a vpusť s nerezovou mřížkou

Žlab Zebra
38

Podlahová vpusť SN501

5

1
4

2
3

10

Bezpečná koupelna

3M for
-

Cena: 249,-

Samolepicí pásky / čtverečky SafeStep pro bezpečné kroky v koupelně
Vyrobené velmi odolnou technologií 3M tak, aby vydržely náročný provoz
Velmi snadná a rychlá aplikace
Dva druhy designu (pásky a čtverečky) v kombinace s nenápadným transparentním provedení
Dokonale přilnou ke všem povrchům, kde je potřeba zvýšit protiskluznost - k dlaždicím, vanám i sprchovým
vaničkám

SafeStep / Strip 2 m
200 x 2,5 cm

SafeStep / Square 4 ks
10 x 10 cm
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Vany

Freedom O

169 x 80

Vanu solitérní, obdélníkovou či rohovou,
s dostatkem odkládacího prostoru, do menší
koupelny nebo pro koupání ve dvou?
Cena: 45 900,-

Freedom R

City

175 x 75

180 x 80

novinka

Cena: 45 900,-

Formy 01

Formy 02

180 x 80, 170 x 75

180 x 80

Cena od: 12 490,-

Cena: 11 490,-

XXL

You

190 x 95

185 / 175 x 85

Cena: 15 190,-

Evolution

Cena od: 14 190,-

Magnolia

180 x 102, 170 x 97

180 / 170 x 75

Cena od: 13 490,-

Campanula II

Cena od: 9 090,40

Cena od: 11 190,-

Chrome

180 x 80, 170 x 75

Cena: 14 990,-

170 x 75, 160 / 150 x 70

Cena od: 8 090,-

Classic

Vanda II

170 / 160 / 150 / 120 x 70

170 / 160 / 150 x 70

Cena od: 6 090,-

Cena od: 6 090,-

NewDay

Gentiana

150 x 150, 140 x 140

150 x 150, 140 x 140

Cena od: 11 490,-

LoveStory II

Cena od: 8 990,-

10°

196 x 139

170 x 100, 160 x 95

Cena od: 10 990,-

Cena od: 19 190,-

Rosa II

Rosa 95

170 / 160 / 150 x 105

160 / 150 x 95

Cena od: 8 390,-

Cena od: 11 090,-

Rosa I   160 / 150 / 140 x 105

Avocado

160 / 150 x 75

Cena od: 8 490,-

Cena od: 7 890,-

BeHappy

Asymmetric

170 / 160 / 150 x 75

Cena od: 8 090,-

170 x 110, 160 x 105, 150 x 100

Cena od: 7 290,ravak.cz 41

Sprchování ve vaně
Chcete se pohodlně sprchovat ve vaně a přitom nenacákat?
Máme pro vás řešení. Pořiďte si vanovou zástěnu nebo dveře.
▪ Už nemusíte volit mezi koupáním
a sprchováním, dopřejte si oboje
- sprchování ve vaně.
▪ Díky vanovým zástěnám nebo
dveřím se budete i při sprchování
cítit pohodlně - bez zbytečného
krčení a cákání.
▪ Montáž vanových zástěn a dveří
je velmi jednoduchá, stačí pouze
tři šrouby a je hotovo.
▪V
 ětšina zástěn i dveří je navíc vhodná
pro všechny klasické vany, takže
se hodí i do hotových koupelen.

Vanové zástěny
Nezakrývají celý sprchový prostor. Při rozumném sprchování dokáží donutit naprostou většinu vody, aby zůstala ve vaně.
Vanové zástěny jsou nabízeny v řadě tvarů i velikostí, a to jak ke klasickým obdélníkovým vanám, tak vanám atypickým
či rohovým.

Vanové dveře
Nad vanou vytváří stejně dokonalý sprchovací prostor jako sprchový kout. Vanové dveře nabízíme k obdélníkovým
a rohovým vanám.

Univerzální vanová zástěna
na klasické obdélníkové vaně
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Originální sklopná vanová zástěna
na asymetrické vaně

Nepropustné vanové dveře na obdélníkové vaně

Vanové zástěny a dveře

BVS1 pevná jednodílná
výplň: sklo
barva rámu: chrom
Cena: 6 690,-

BVS2 pohyblivá dvoudílná
výplň: sklo
barva rámu: chrom
Cena: 12 690,-

R

CVS2 pohyblivá dvoudílná
výplň: sklo
barva rámu: bílá / lesk / satin
Cena od: 7 590,-

Zástěna
ve složeném stavu

VS2 dvoudílná
výplň: plast / sklo
barva rámu: bílá / satin
Cena od: 4 090,-

PVS1 pevná jednodílná
výplň: sklo
barva rámu: bílá / lesk / satin
Cena od: 3 990,-

R

Zástěna
ve složeném stavu

VS3 třídílná
výplň: plast / sklo
barva rámu: bílá  / satin
Cena od: 4 590,-

Zástěna
ve složeném stavu

VS5 pětidílná
výplň: plast
barva rámu: bílá
Cena: 5 590,-

AVDP3 vanové dveře
výplň: plast / sklo
barva rámu: bílá / satin
Cena od: 6 990,-

AVDP3+APSV kombinace
zástěny a pevné stěny
výplň: plast / sklo
barva rámu: bílá /satin
Cena od: 6 990,- + 2 390,-

10CVS2 dvoudílná
výplň: sklo
barva rámu: bílá / lesk / satin
Cena od: 7 590,-

CVSK1 jednodílná
výplň: sklo
barva rámu: bílá / lesk / satin
Cena od: 8 990,-

VSK2 dvoudílná
výplň: plast / sklo
barva rámu: bílá
Cena od: 4 090,-

R
R

R

R
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Koupelnový nábytek a umyvadla

- V
 šechna umyvadla vyrábíme z litého mramoru a řadu Chrome také z keramiky
- P
 ředností litého mramoru jsou rovné odkládací plochy, široká nabídka designů
a záruka 5 let
- K
 eramická umyvadla v sobě spojují jednoduché moderní linie a prověřené hodnoty
odolného keramického materiálu
- N
 ábytek je opatřen hloubkovou impregnací proti vlhkosti, je dodáván ve
smontovaném stavu s možností zavěšení na zeď a poskytujeme na něj záruku 5 let

Barevné provedení korpusu
k umyvadlům z litého mramoru:
Cappuccino

Latte

Bříza

Bílá

Uvedené korpusy skříněk jsou vždy
v kombinaci s bílými lesklými dvířky.

Moon - litý mramor
novinka
Umyvadlo Moon 1
400

Umyvadlo Moon 1C
400

Umyvadlo Moon 2
560

Umyvadlo Moon 2S
560

Umyvadlo Moon 3
463

Cena umyvadel od: 3 990,Cena desek od: 5 490,-

Deska L
800/1000/1200

Deska I
800/1000/1200

Barevné provedení:
Ořech

Formy - litý mramor

Dub

Bílá

Desky jsou v barvě bílé,
ořechu nebo dubu.

Umyvadlo Formy 01
500/600

Umyvadlo Formy 02
500/600

Deska L
800/1000/1200

Deska I
800/1000/1200
Cena umyvadel od: 5 990,Cena desek od: 5 490,-
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Koupelnový nábytek a umyvadla

10° - litý mramor

Barevné provedení korpusu:
Tmavý
ořech

Šedá

Bílá

Skříňky jsou v celkovém bílém lesklém
provedení, šedém lesklém provedení
nebo v barvě tmavého ořechu, doplněné
vždy bílým dekorativním pruhem.

Zrcadlo přímé 10°
550/650

Umyvadlo
se skříňkou
SD 10° - 550/650

Rohové umyvadlo
se skříňkou
SD 10°- 550/650, L/R

Chrome - keramika

Vysoká skříňka
10° 350
Cena umyvadel od: 4 990,Cena skříněk od: 5 590,-

Barevné provedení korpusu
pro keramická umyvadla:
Šedá

Bílá

Skříňky jsou v celkovém
bílém lesklém provedení nebo
šedém polomatném provedení.

Keramické umyvadlo
se skříňkou Chrome 550

Keramické umyvadlo
se skříňkou Chrome 650

Cena umyvadel od: 2 990,Cena skříněk od: 9 590,novinka

Chrome - litý mramor

Zrcadlo
Chrome
600/700/800

Umývátko
se skříňkou
Chrome 400 – L/R

Umyvadlo se skříňkou
Chrome 600/700/800
ve dvojím provedení

Dvojumyvadlo
se skříňkou
Chrome 1200

Vysoká skříňka
Chrome 350 – L/R

Cena umyvadel od: 5 290,Cena skříněk od: 7 590,-

Evolution - litý mramor

Zrcadlo s poličkou
Evolution 700

Umyvadlo s hrazdou
Evloution 700

Umyvadlo se skříňkou Vysoká skříňka
Vysoká skříňka
Evolution 700
Evolution otevřená Evolution uzavřená
Cena umyvadel od: 7 240,Cena skříněk od: 3 890,-

Rosa II - litý mramor

novinka

Zrcadlo s poličkou
Rosa II 600

Umyvadlo se skříňkou
Rosa II 600

Vysoká skříňka
Rosa II 350

Cena umyvadla: 5 490,Cena skříněk od: 6 990,ravak.cz 45

Koupelnový nábytek a umyvadla
Rosa - litý mramor

Zrcadlo
M 560/780

Umyvadlo se skříňkou
Rosa 560 – L/R

Umyvadlo se skříňkou
Rosa 780 – L/R

Vysoká skříňka
Rosa 350 - L/R
Cena umyvadel od: 5 990,Cena skříněk od: 5 590,-

Classic - litý mramor

novinka

Zrcadlo Classic
600/700/800

Umývátko
se skříňkou
Classic 400 – L/R

Umyvadlo se skříňkou
Classic 600/700/800
- ve dvojím provedení

Ring - litý mramor

Dvojumyvadlo
se skříňkou
Classic 1300

Vysoká skříňka
Classic 350 – L/R

Cena umyvadel od: 5 090,Cena skříněk od: 6 090,Barevné provedení korpusu:
Šedá

Bílá

Dvířka skříněk jsou v bílé
či šedé barvě vždy v kombinaci
s bílým bočním dekorem.

Zrcadlo Ring
800/1000

Umyvadlo se skříňkou Ring
800/1000

Clear - litý mramor

Vysoká skříňka Ring
300 L/R
Cena umyvadel od: 4 590,Cena skříněk od: 8 990,Barevné provedení korpusu:
Třešeň

Bílá

Dvířka skříněk jsou v bílé barvě
či barvě třešně vždy v kombinaci
s bílým bočním dekorem.

Zrcadlo Clear
800/1000

Umyvadlo se skříňkou
Clear 800/1000

Vysoká skříňka
Clear 400 L/R
Cena umyvadel od: 4 590,Cena skříněk od: 9 990,-

Natural - litý mramor

novinka

Umyvadlo Natural 500

Umyvadlo Natural 800

Umyvadlo Natural Duo 1200
Cena umyvadel od: 4 990,-
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Umyvadla
Avocado - litý mramor

Umyvadlo Avocado
850 – L/R

Umyvadlo Avocado Comfort
950 - L/R
Cena umyvadel od: 3 740,-

BeHappy - litý mramor

Umyvadlo BeHappy
570 – L/R
Cena umyvadel od: 5 090,-

Příslušenství

Umyvadlové pilety

Umyvadlová pileta pevná
určena pro umývátka
bez přepadu

Umyvadlová pileta
ClickClack pro všechny
typy umyvadel

Umyvadlová pileta
ClickClack nízká pro všechny
typy umyvadel
Cena od: 445,-

Umyvadlové sifony

Umyvadlový sifon U trubkový
pro všechny typy umyvadel

Umyvadlový sifon mosazný
pro všechny typy umyvadel
Cena od: 455,-

„Nízká pileta a sifon U trubkový
je vhodný pro použití umyvadla
s nábytkem. Klasická pileta
s mosazným sifonem
pro umyvadla bez nábytku.“

L (left) - levá varianta výrobku, R (right) - pravá varianta výrobku.
Umyvadlo je dodáváno jen s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
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Sanitární keramika

novinka
- Součást uceleného a nejširšího konceptu Chrome
- Závěsný systém na stěnu a kompaktní vnější tvary bez šroubů nenabízejí žádná nedostupná místa
pro zachycování nečistot.
- Prvotřídní glazura dodává toaletám a bidetu dokonale hladký snadno čistitelný povrch
- Snadno odnímatelná sedátka jsou navíc vybavena zpomalovacím systémem SoftClose, který zaručuje tiché
a hladné dosednutí.

WC Uni Chrome

RimOff
Jediná technologie toaletní místy,
která skutečně funguje.
Žádný lem a žádná nedostupná místa.

48

Rim
Speciální tvarování lemu toaletní mísy
pro snadnou dostupnost při čištění.
Cena od: 5 190,-

Sanitární keramika

WC sedátka

Uni Chrome Slim
Extra tenké sedátko z odolného plastu,
vybavené zpomalovacím systémem

Uni Chrome
Standardní sedátko z odolného plastu,
vybavené zpomalovacím systémem

Chrome
Kovová tlačítka odolná proti
poškrábání ve dvou barvách

Uni
Vysoce odolný plast s úpravou
proti poškrábání ve dvou barvách

Cena od: 1 090,-

Ovládací tlačítka

Cena od: 1 290,-

Instalační splachovací moduly

Modul W
k zazdění a obložení, vhodný
pro rekonstrukce koupelen.

Modul G
k vestavění do sádrokartonových
konstrukcí.

Cena od: 4 990,-

Bidet Uni Chrome

Elegantní tvar, závěsný systém
a skrytá montáž.

Cena: 5 190,-

Instalační bidetový modul

Určený pro závěsný bidet
s připojovací roztečí 180 nebo 230 mm.

Cena: 3 490,ravak.cz 49

Vodovodní baterie a doplňky

-

E
 rgonomická páka pro příjemné a snadné ovládaní
Keramická kartuš s plynulým a lehkým chodem
Plastové perlátory zabraňují usazování vodního kamene
Tělo baterie vyrobené z kvalitní mosazi
Zdravotní nezávadnost prověřena akreditovanými pracovišti

5

30

5 LET ZÁRUKA
NA BATERIE
A DOPLŇKY

30 LET
ŽIVOTNOST
KARTUŠE

CLEANER
CHROME

Baterie 10°
Umyvadlová
stojánková baterie
170 mm, bez výpusti
TD 014.00

Umyvadlová
stojánková baterie
333 mm, bez výpusti
TD 015.00

Umyvadlová
stojánková baterie
170 mm, s výpustí
TD 013.00

Umyvadlová
stojánková baterie
140 mm, bez výpusti
TD 012.00

Umyvadlová
stojánková baterie
140 mm, s výpustí
TD 011.00

Bidetová
stojánková baterie
s výpustí
TD 055.00

Vanová
nástěnná baterie
bez setu, 150 mm
TD 022.00 /150

Sprchová
nástěnná baterie
bez setu, 150 mm
TD 032.00/150

Termostatická sprchová
nástěnná baterie
bez setu, 150 mm
TD 033.00/150

Podomítková
baterie
vanová/sprchová
s přepínačem,
TD 061.00

Podomítková
baterie
sprchová
bez přepínače,
TD 062.00

Podomítková baterie
vanová/sprchová
s přepínačem,
– pro R-box
TD 065.00

Podomítková baterie
sprchová
bez přepínače,
– pro R-box
TD 066.00

Cena umyvadlových baterií od: 2 090,-

Dopňky 10°

novinka
Jednoháček
TD 110.00

Dvojháček
TD 100.00

Dávkovač na mýdlo (sklo)
TD 231.00

Držák na ručník 25 cm
TD 300.00

Otočný držák
ručníků 42 cm
TD 340.00

Držák s mýdlenkou (sklo)
TD 200.00

Držák s pohárkem (sklo)
TD 210.00

Držák s dvěma pohárky
(sklo) TD 220.00

Držák na ručník 63 cm
TD 310.00

Držák na ručník dvojitý
63 cm
TD 320.00

Police na ručníky
s držákem 63 cm
TD 330.00

Držák na WC papír
TD 400.00

Držák s nádobkou
a WC štětkou (sklo)
TD 410.00

Polička skleněná
(sklo) 60 cm
TD 500.00

Cena od: 299,50

Vodovodní baterie a doplňky

Baterie Chrome

Umyvadlová
stojánková baterie
bez výpusti
CR 012.00

Umyvadlová
stojánková baterie
310 mm, bez výpusti
CR 015.00

Umyvadlová
podomítková
baterie
CR 019.00

Umyvadlová stojánková
baterie s bidetovou
sprškou, bez výpusti
CR 112.00

Podomítková
baterie vanová/
spchová
s přepínačem,
- pro R-box
CR 065.00

Doplňky Chrome

Vanová nástěnná baterie
s otočným ramínkem
bez setu, 150 mm
CR 022.00/150

Podomítková
baterie sprchová
bez přepínače,
- pro R-box
CR 066.00

Držák s pohárkem
(sklo)
CR 210.00

Baterie Termo

Sprchová
nástěnná baterie
bez setu, 150 mm
CR 032.00/150

Dvojháček
CR 100.00

Držák na ručník
66 cm
CR 310.00

Držák na WC papír
CR 400.00

Držák na ručník
66 cm
CR 320.00

Bidetová
stojánková baterie
s výpustí
CR 055.00

Výtokové ramínko
umyvadlo/vana
délka ramínka 230 mm
CR 027.00
Termostatická
podomítková
Chrome vanová/
sprchová
s přepínačem
CR 063.00

Termostatická
podomítková
baterie Chrometřícestná
pro R-box Multi
CR 067.00

Držák se dvěma
pohárky (sklo)
CR 220.00

Držák na ručník oválný Jednoháček
CR 300.00
CR 110.00

Otočný držák
na ručníky 42 cm
CR 340.00

Umyvadlová
stojánková baterie
s výpustí
CR 011.00

Dřezová
stojánková
baterie
CR 016.00
Termostatická
podomítková
Chrome sprchová
bez přepínače
CR 064.00

Cena umyvadlových baterií od: 3 290,Držák s mýdlenkou
(sklo)
CR 200.00

Dávkovač na mýdlo
(sklo)
CR 231.00

Zásobník
na WC papír
CR 420.00

Držák s nádobkou
a WC štětkou (sklo)
CR 410.00

Police na ručníky
s držákem 66 cm
CR 330.00

Polička skleněná (sklo)
64 cm
CR 500.00

Cena od: 399,-

Termo 300
termostatická vanová baterie
bez setu, 150 mm
TE 023.00/150

Termo 200
termostatická vanová baterie
bez setu,150 mm
TE 082.00/150

Termo 100
termostatická vanová baterie
bez setu, 150 mm
TE 022.00/150

Termo 300
termostatická sprchová baterie
bez setu, 150 mm
TE 033.00/150

Termo 200
termostatická sprchová baterie
bez setu, 150 mm
TE 072.00/150

Termo 100
termostatická sprchová baterie
bez setu, 150 mm
TE 032.00/150

Termostatická podomítková
baterie - třícestná
pro R-box Multi
CR 067.00

Termostatická podomítková
baterie vanová/sprchová
Chrome, s přepínačem
CR 063.00

Termostatická podomítková
baterie sprchová Chrome
bez přepínače
CR 064.00

Cena od: 4 350,-

Duální sprchové systémy

Sprchový sloup
vanový Termo 300,
s termostatickou
baterií a sprchovým
setem
TE 092.00/150

Sprchový sloup
Termo 300,
s termostatickou
baterií a sprchovým setem
TE 093.00/150

Sprchový sloup 10°
s termostatickou
baterií a sprchovým
setem,
TD 091.00/150

Sprchový sloup
Termo 100,
s termostatickou
baterií a sprchovým setem
TE 091.00/150

Sprchový sloup
posuvný
DS 090.00

Cena od: 5 990,ravak.cz 51

Vodovodní baterie
Baterie Classic

Umyvadlová
stojánková baterie
bez výpusti
CL 012.00

Umyvadlová
stojánková baterie
s výpustí
CL 011.00

Podomítková
baterie
vanová/sprchová
s přepínačem
CL 061.00

Podomítková
baterie
sprchová
bez přepínače
CL 062.00

Bidetová
stojánková baterie
s výpustí
CL 055.00

Vanová nástěnná baterie
bez setu , 150 mm
CL 022.00/150

Podomítková
baterie
vanová/sprchová
s přepínačem,
- pro R-box
CL 065.00

Podomítková
baterie
sprchová
bez přepínače,
- pro R-box
CL 066.00

Sprchová
nástěnná baterie
bez setu 150 mm
CL 032.00/150

Dřezová
stojánková baterie
CL 016.00

Cena umyvadlových baterií od: 1 990,-

Baterie Neo
Umyvadlová
stojánková baterie
bez výpusti
NO 012.00

Vanová
nástěnná baterie
bez setu, 150 mm
NO 022.00/150

Umyvadlová
stojánková baterie
s výpustí
NO 011.00

Sprchová
nástěnná baterie
bez setu, 150 mm
NO 032.00/150

Bidetová
stojánková baterie
s výpustí
NO 055.00

Podomítková baterie vanová/
sprchová s přepínačem
NO 061.00
možné i pro R-box

Podomítková baterie
sprchovábez přepínače
NO 062.00
možné i pro R-box

Cena umyvadlových baterií od: 2 290,-

Baterie Rosa
Umyvadlová
stojánková baterie
bez výpusti
RS 012.00

Umyvadlová
stojánková baterie
s výpustí
RS 011.00

Vanová
nástěnná baterie
bez setu
150 mm
RS 022.00/150

Sprchová
nástěnná baterie
bez setu
150 mm
RS 032.00/150

Bidetová
stojánková baterie
s výpustí
RS 055.00

Podomítková baterie
vanová/sprchová
s přepínačem
RS 061.00
možné i pro R-box

Vanové
napouštění
vodopád
se setem
RS 025.00

Podomítková
baterie sprchová
bez přepínače
RS 062.00
možné i pro R-box

Cena umyvadlových baterií od: 2 090,-

Baterie Suzan
Umyvadlová
stojánková baterie
bez výpusti
SN 012.00

Umyvadlová / dřezová
nástěnná baterie
s výtokovým ramínkem 250 mm
SN 041.00/150
SN 041.00/100

Umyvadlová
stojánková baterie
s výpustí
SN 011.00

Umyvadlová
stojánková baterie
s otočným ramínkem
150 mm, bez výpusti
SN 015.00

Vanová nástěnná
baterie bez setu
SN 022.00/150
SN 022.00/100

Dřezová
stojánková baterie
s otočným ramínkem
210 mm, bez výpusti
SN 016.00

Sprchová nástěnná
baterie bez setu
SN 032.00/150
SN 032.00/100

Cena umyvadlových baterií od: 1 199,52

Vodovodní baterie
Samostojící baterie k vaně

+

+

+

Vanová baterie
do podlahy Chrome
CR 080.00

Vanová baterie
do podlahy Freedom
FM 080.00

Vanová baterie
do podlahy Freedom
FM 081.00

Cena od: 17 990,-

Vanové stojánkové baterie

Vanové napouštění vodopád se
setem
CR 025.00

Vanové napouštění
vodopád se setem
WF 025.00

Vanové napouštění
vodopád se setem
RS 025.00

Cena od: 5 990,-

Kuchyňské baterie

Dřezová
stojánková
baterie
CR 016.00

Dřezová
stojánková
baterie
KM 016.00

Dřezová
stojánková
baterie
s vytahovací sprškou
KM 017.00

Dřezová
stojánková
baterie
CL 016.00

Umyvadlová
stojánková baterie
361 mm,
bez výpusti
FM 016.00

Dřezová
stojánková baterie
SN 016.00

Cena od: 1 499,-

Baterie s bidetovou sprškou

Umyvadlová stojánková
baterie Chrome
s bidetovou sprškou,
bez výpusti
CR 112.00

Umyvadlová baterie
s bidetovou sprškou
a držákem na zeď
BM 011.00

Bidetová sprška
962.00

Nástěnný ventil
s bidetovou
sprškou
BM 040.00

Cena od: 350,ravak.cz 53

Sprchy a příslušenství

Hlavové sprchy a ramínka

Hlavová sprcha Slim,
Chrome
čtvercová 300 mm,
982.00
čtvercová 200 mm,
982.01

Hlavová sprcha ABS
čtvercová - bílá
250 mm
983.10

Hlavová sprcha Slim,
Chrome
kulatá 300 mm, 984.00
kulatá 200 mm, 984.01

Hlavová sprcha
kulatá mosazná
300 mm, 980.00
200 mm, 981.00

Podomítková
tryska Chrome
135 mm
990.00

Výtokové rameno
boční
702.00

Výtokové rameno stropní
délka ramínka 20 cm, 703.00
délka ramínka 30 cm, 704.00
délka ramínka 50 cm, 705.00

Cena hlavových sprch od: 1 899,-

Ruční sprchy

Ruční sprcha Air,
3 funkce
120 mm
bílá, 958.10
chrom, 958.00

Ruční sprcha Air,
1 funkce
120 mm
bílá, 959.10
chrom, 959.00

Ruční sprcha
Flat XXL, 3
funkce
ø 140 mm
961.00

Ruční sprcha
Flat S, 1 funkce
ø 100 mm
960.00

Ruční sprcha
Flat Mlha
3 funkce
ø 120 mm
956.00

Ruční sprcha
Flat M, 3 funkce
ø 118 mm
953.00

Ruční
sprcha, 5
funkcí
ø 108 mm
952.00

Ruční sprcha
Chrome
1 funkce
957.00

Ruční sprcha
Oval mini
1 funkce
Spotřeba 6,5 l
za minutu
954.00

Cena ručních sprch od: 399,54

Sprchy a příslušenství

Sprchové sety
Sprchový set ruční sprcha Flat M,
tyč 63 cm, hadice
z odolného plastu
150 cm
902.00

Sprchový set ruční sprcha Flat Mlha,
tyč 90 cm, hadice
z odolného plastu
150 cm
920.00

Sprchový set - ruční
sprcha Air 3 funkce,
tyč 70 cm, hadice
z odolného plastu
150 cm
921.00

Sprchový set ruční sprcha Flat M,
tyč 60 cm, hadice
jednozámková
150 cm
922.00

Sprchový set ruční sprcha Air 1 funkce,
tyč 60 cm, hadice
z odolného plastu
150 cm
923.00

Sprchový set ruční sprcha Flat S,
tyč 60 cm, hadice
z odolného plastu
150 cm
924.00

Cena od: 1 299,-

Vanové sety

Vanový set ruční sprcha,
hadice
z odolného
plastu 150 cm,
držák malý
901.00

Vanový set - ruční
sprcha Flat M,
hadice
z odolného plastu
150 cm,
držák malý
903.00

Vanový set ruční sprcha Flat
Mlha, hadice z
odolného plastu
150 cm,
držák malý
904.00

Vanový set - ruční sprcha Flat S,
hadice z odolného plastu 150
cm,
držák malý
905.00

Vanový set ruční sprcha Air 1
funkce, hadice z
odolného plastu
150 cm,
držák malý
906.00

Vanový set - ruční
sprcha Air 3 funkce,
hadice z odolného
plastu 150 cm,
držák malý
907.00

Cena od: 498,-

Příslušenství

Sprchová
hadice 150 cm
jednozámková
911.00
Držák
sprchy plast
612.00

Sprchová
hadice 150 cm
z odolného
plastu
912.50

Sprchová hadice
SatinFlex
z odolného plastu
150 cm, 913.00
200 cm, 913.02

Držák
sprchy plast
610.00

Stěnový
vývod sprchy
701.00

novinka

Tyč s posuvným
držákem sprchy
60 cm
972.00

Tyč s posuvným držákem
sprchy a stěnovým
vývodem 60, 90 cm
975.00, 975.01

Sprchová hadice
SilverShine
z odolného plastu
150 cm, 914.00
200 cm, 914.02
Držák
sprchy
mosazný
s vývodem
vody
706.00
Tyč s posuvným
držákem sprchy,
Chrome 70 cm
974.00

Sprchová hadice
kovová s ochrannou
vrstvou
150 cm, 915.00
200 cm, 915.02
Držák sprchy
polohovatelný,
Chrome,
s kloubem
611.00
Tyč s posuvným
držákem
sprchy
90 cm
973.00

Cena hadic od: 199,Cena držáků od: 69,Cena tyčí od: 649,-

R-box
Základní těleso pro
podomítkové baterie
R-box
RB 070.50

Základní těleso
pro podomítkové
baterie
R-box Multi
RB 071.50

Cena od: 1 990,ravak.cz 55

Příslušenství k vaničkám a vanám - krycí lišty

Krycí lišty
Slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vaničkou. Spáru optimálně přikryjí, utěsní a její udržování je podstatně
jednodušší než čištění nestejnoměrně naneseného tmelu, který po usazení nečistot kazí vzhled celého díla.
Krycí lišty můžete pořídit v délce 1100 a 2000 mm a v typech zakrývajících spáru 6, 10 nebo 11 mm.
Jsou vhodné ke všem druhům vaniček a van.

Krycí lišta 10

Krycí lišta 6

● zatěsní spáru do 6 mm
● lze jí doplnit sadou obsahující
2 koncovky krycích lišt (L/P)
a 2 rohové spojky

● zatěsní spáru do 10 mm
● lze jí doplnit koncovkou
● roh vytvoříme zaříznutím na 45°

Cena od: 55,-

Cena od: 95,-

Krycí lišta 11

● zatěsní spáru do 11 mm
● lze jí doplnit sadou obsahující
2 koncovky krycích lišt (L/P)
a 2 rohové spojky

Cena od: 95,-

Univerzální montážní sada
Univerzální montážní sada se používá pro dokonalé utěsnění sprchové vaničky při její instalaci do již zcela obloženého
sprchového koutu. Bez zásahu do stávajících povrchů stěn se docílí vzhledově perfektního a funkčního
napojení sprchové vaničky na stěnu koupelny.

Univerzální montážní sada obsahuje:
Silikonový tmel RAVAK Professional, bílý, 310 ml
Samolepicí molitanový pásek 2200 mm
2 ks krycí lišty 6/1200 mm
2 ks rohové spojky krycí lišty
56

Montážní návod krycích lišt
naleznete na www.ravak.cz:

Příslušenství k vaničkám - vaničkové sifony

Vaničkové sifony
Průměr sifonů je 90 mm, což zajišťuje odtékání minimálně 30 l vody za minutu. Jsou tak vhodné i pro sprchové
kouty s hydromasážním panelem.Všechny vaničkové sifony jsou čistitelné vrchem po odklopení krytky,
což je základním předpokladem jejich použití pro vaničky instalované „napevno“. Jednotlivé sifony
se od sebe liší především druhem materiálu použitého u krytky sifonu a jejím tvarem.

Basic

Vaničkový sifon
s nerezovou krytkou.

Standard

Cena: 290,-

Sifon Sabina

Vaničkový sifon s krytkou
z pokoveného plastu.

Je určený pro minivanu Sabina s otvorem
pro sifon i přepad o Ø 52 mm. Odtok vody
je ovládán pomocí systému ClickClack
(stlačením sifonu se odtok zastaví a opětovným
stlačením se odtok otevře).

3 ROKY
ZÁRUKA NA
SIFON

Professional

Cena: 390,-

Sifonová redukce 40/50

Cena: 690,-

3

Cena: 65,Redukuje rozměrové rozdíly mezi sifony
a odpadním potrubím.

Vaničkový sifon
s kovovou krytkou.

Cena: 790,-

Sifonový tmel

Cena: 150,Silikonový tmel
RAVAK Professional - 310 ml
Dokonle zatěsní sprchový kout,
vanu či vaničku.
ravak.cz 57

Příslušenství k vanám

Vanové odtokové komplety
Vanové odtokové komplety jsou vhodné pro všechny typy van. Vyrobeny jsou z nejkvalitnějších materiálů a liší
se technickým a designovým řešením. Nabízíme dva základní typy – klasické vanové odtokové komplety s přepadem
a vanové odtokové komplety s napouštěním přepadem.
Z hlediska ovládání odtoků vyrábíme mechanismus ClickClack (tzn. stlačením odtokové zátky se odtok uzavře
a opětovným stlačením se zátka otevře) nebo s takzvaným bowdenovým mechanismem (tzn. otáčením horního
ovládacího prvku se odtoková zátka ovládá na pozici otevřeno / zavřeno).

Vanové odtokové komplety s napouštěním přepadem

3

3

3 ROKY ZÁRUKA

3 ROKY ZÁRUKA

Odtok ovládaný bowdenem,
délka 570, 800 mm.*
SIČ: X01438, X01504

Cena od: 2 690,-

Odtok ovládaný mechanismem
ClickClack, délka 570, 800 mm.*
SIČ: X01440, X01505

Cena od: 2 690,-

CuZn

CuZn

KOVOVÉ
PROVEDENÍ

KOVOVÉ
PROVEDENÍ

Odtok ovládaný bowdenem,
délka 760 mm.
SIČ: X01316

Cena: 3 340,-

Klasické vanové odtokové komplety s přepadem

3

3

3 ROKY
ZÁRUKA

3 ROKY
ZÁRUKA

CuZn

CuZn

3

KOVOVÉ
PROVEDENÍ

KOVOVÉ
PROVEDENÍ

3 ROKY
ZÁRUKA

Odtok ovládaný
mechanismem ClickClack,
délka 570, 800 mm.
SIČ: X01377, X01472

Cena od: 890,-
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Odtok ovládaný bowdenem,
délka 570, 800 mm.
SIČ: X01305, X01318

Odtok ovládaný bowdenem,
délka 570, 800 mm.
SIČ: X01507, X01506

Cena od: 890,-

Cena od: 890,-

Odtok ovládaný mechanismem
ClickClack, délka 600 mm.
SIČ: X01374

Cena: 3 340,-

Koupelnové a čisticí prostředky

Každá koupelna potřebuje údržbu.
Vyvarujte se používání neodzkoušených čisticích prostředků
a dejte přednost produktům doporučených výrobcem!

„Nejlepší péče
je přímo od výrobce.“

RAVAK Cleaner

RAVAK Cleaner Chrome

● Spolehlivě odstraňuje mastnotu a zbytky vodních usazenin.
● Je určen především
pro akrylátové vany,
vaničky a výplně sprchových
koutů, ale i pro vodovodní
baterie, koupelnový nábytek
a keramické obklady.

● Speciální čistič
k odstranění mastnoty
a zbytků usazenin
z chromovaných povrchů
- vodovodních baterií,
příslušenství vodovodních
baterií a chromovaných
povrchů sprchových
koutů.

Cena: 127,-

Cena: 137,-

RAVAK Turbo Cleaner

Profesionální odolné
RAVAK

Účinně vyčistí celou koupelnu

Účinně vyčistí odpady

● Vysoce účinný přípravek,
který slouží k rozpuštění
těch nejhrubších nečistot
usazených v sifonech van,
vaniček a umyvadel.
● Nesmí být použit
k čištění výrobků
a zejména jejich
kovových částí!

Na baterie

RAVAK
AntiCalc® Conditioner

Domácí pomocník
v boji proti vodnímu kameni
● Při správném a pravidelném
používání přípravku AntiCalc®
Conditioner poskytujeme
záruku na plnou funkčnost
systému RAVAK AntiCalc®
10 let.

Cena: 297,-

Neviditelně rozhýbe

● Používejte na pojezdy
a panty sprchových koutů,
dveří a zástěn, na kartuše
a pohyblivé části vodovodních
baterií, zámky a kliky u dveří.

Cena: 157,-

Cena: 117,-

Všechny výrobky z katalogu jsou standardně dodávány do 14 dnů. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
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Linka technické pomoci

RAVAK a. s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1
Česká republika
tel.: 318 427 111, 318 427 200
fax: 318 427 269, 318 427 278
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.cz

318 427 144
Hovorné na tuto linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.

Podrobné informace o produktech RAVAK naleznete v katalogu Collection 2017 / 2018
nebo ve specializovaných katalozích, které jsou též ke stažení na webových stránkách www.ravak.cz

Collection

PROFI

KOMPLETNÍ SORTIMENT RAVAK 2017 / 2018

Vodovodní baterie a doplňky
KOMPLETNÍ SORTIMENT 2017 / 2018

RAVAK Profi katalog 2017 / 2018

RAVAK Collection 2017 / 2018

KOMPLETNÍ PRODUKTOVÉ INFORMACE 2017 / 2018

www.ravak.cz
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