MALÉ TATRY

NÁVRH ŠTANDARDU - VYBAVENIE KÚPEĽNÍ
NÁVRH OBKLADOV A DLAŽBY
NÁVRH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

VERÍME V
DIZAJN
Dobrý deň, dovoľte mi predstaviť
seba a našu ﬁrmu, verím že naše
služby Vám môžu priniesť úspešnú
spoluprácu a obojstrannú
spokojnosť.
Sme dynamicky sa rozvíjajúca ﬁrma,
pôsobiaca na slovenskom trhu od
roku 1993. Do nášho sortimentu patrí
predovšetkým široká ponuka
keramických obkladov a dlažieb,
sanitárnej keramiky, vodovodných
armatúr, batérií, sprchových kútov
a vaní.
V Liptovskom Mikuláši disponujeme
vzorkovňou s rozlohou 2000 m2 ,
viac ako 60 výstavnými kójami,
skladom s kapacitou viac ako 3200
paletových miest a predajňou
s doplnkovým sortimentom so
zameraním na vodu, kúrenie a plyn.
Svoju pôsobnosť v rámci Slovenska
rozširujeme za pomoci pobočiek
v Banskej Bystrici a Brezne.

REFERENCIE
- Kia Žilina
- OC Tulip Martin
- OC Jasná Liptovský Mikuláš
- Vodný Park Bešeňová
- Aquapark Tatralandia
- Hotel Družba Demänovská dolina
- Wellness hotel Chopok Demänovská dolina
- Hotel Tri studničky Jasná
- Sper Bank Slovensko
- Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín
- Bytový dom Tri vody Malinovo
- Apartmánový dom Belveder
- Hotel Permon Podbanské
- Hotel Pošta Jasná
- Polyfunkčný komplex Livecentrum Lipt. Mikuláš
- Chalets Jasná Collection
- Centrum Jasná

PONÚKAME
- Množstvo tovaru skladom
- Rýchle dodanie po celom Slovensku do 48 hodín
- Podporu projektového oddelenia, pri tvorbe
komplexných projektov
- Skúsený, profesionálny, pravidelne
školený personál
- Vyhotovenie profesionálnych, realistických
3D vizualizácií
- Odborné poradenstvo pri výbere materiálov
- Pomoc s montážou produktov,
zabezpečenie skupiny certiﬁkovaných montážnikov

OBKLADY A DLAŽBY
Biela & Drevo
Nadčasová kombinácia pre kúpeľňu s atmosférou útulného domova.

Obklad White 29,8x59,8 sa n

Dlažba WOOD Brown 18,5x59,8 mat

OBKLADY A DLAŽBY
Graﬁcký návrh

OBKLADY A DLAŽBY

Obklad Crema 33x55 mat

Obklad Tabaco 33x55 mat

Dlažba JAVA Krem 33,3x33,3

OBKLADY A DLAŽBY
Graﬁcký návrh

OBKLADY A DLAŽBY
Čierna je nositeľkou elegancie, pôsobivos a tajomnos , v kombinácii s bielou výborne vynikne,
a dodá vašej kúpeľni nádych jedinečnos a luxusu.

Obklad White 29,8x59,8 sa n

Dlažba Graphite 29,8x59,8 rekt. mat

Dlažba Graphite 59,8x59,8 rekt. mat

OBKLADY A DLAŽBY
Graﬁcký návrh

OBKLADY A DLAŽBY
Sivé či betónové obklady a dlažby sú súčasným trendom v interiérovom dizajne. Vďaka ich “neutralite”
sa hodia do rôznych priestorov vášho domova a navyše dajú priestor vašej fantázii. Rôznymi doplnkami
to ž môžete zo sivej kúpeľne spraviť aj farebné miesto.

Obklad Perla 33x55 mat

Obklad Marengo 33x55 mat

Dlažba Szary 40x40

OBKLADY A DLAŽBY
Graﬁcký návrh

VYBAVENIE KÚPEĽNE
UMÝVADLO A PRÍSLUŠENSTVO
Dynamická, inšpira vna, štýlová a plná energie.
Tento mimoriadne originálny koncept, čo sa týka
dizajnu aj funkčnos , dokonale zodpovedá
ﬁlozoﬁi mestského životného štýlu.
Séria je doplnená nábytkom v minimalis ckom
štýle, ktorý je k dispozícii v dvoch farbách
- univerzálnej bielej a šedý dub.
Celý sa vzťahuje na post industriálny štýl
charakteris cký pre lo v New Yorku a najnovšie
európske trendy interiérového dizajnu.

Umývadlo CITY 60x45 cm s otvorom s prepadom biele

Obdĺžnikové umývadlo Color perfektne
zapadne do konceptu každej modernej
kúpeľne a toalety. Absencia zalomení a
hladký povrch umožňujú veľmi ľahké
čistenie. Má prepad a stredový otvor
pre batériu. Môže byť namontovaný
na skrinke.

Umývadlo COLOUR 60x45 cm s otvorom s prepadom biele

Moderný dizajn a jedinečná „beloba“
Cersanit. Plochý a široký proﬁl vnútra
umývadla zvyšuje hladinu vody a zvyšuje
tak jeho pohodlnosť.

VYBAVENIE KÚPEĽNE
UMÝVADLO A PRÍSLUŠENSTVO
Nadčasová a odolná.
Batéria GROHE Eurosmart v sebe zlučuje spoľahlivú
kvalitu a prvotriedny luxus do podoby výnimočného,
neustále vylepšovaného produktu.
Jednou z mnohých inovácií je nová kartuša, ktorá
poskytuje konštrukcii batérie ešte krajší tvar.

Batéria EUROSMART 98 umývadlová
stojank. bez odt. garnitúry chróm

Sifón celokov. s prevlečnou ma cou 5/4´´ x 32 mm
chróm

Nové prednos
Nový rad Eurosmart bol skrz naskrz vylepšený,
začínajúc moderným dizajnom a končiac prvotriednymi
zabudovanými technológiami. V umývadlových,
kuchynských, vaňových a sprchových batériách je teraz
zabudovaná nová, 35 mm kartuša GROHE SilkMove®
s integrovaným obmedzovačom teploty.
Rad Eurosmart tak zostáva rozumnou a výhodnou
voľbou pre malé aj veľké kúpeľňové projekty.

Pileta clik 5/4´´ celokov. okrúhla zátka malá
chróm

WC A PRÍSLUŠENSTVO

Závesná misa CITY OVAL má skrytý montážny systém,
ktorý zvyšuje este ku a uľahčuje inštaláciu.
Bol vybavený inova vnou technológiou CleanOn,
ktorá zaisťuje hygienu a bezpečnosť používania.
Vďaka nej pri opláchnu voda dôkladne vyčis celý
vnútorný povrch misy a zanechá ju čistú a sviežu.
Absencia tzv. goliera ež znamená, že už nie je žiadny
priestor pre hromadenie baktérií a choroboplodných
zárodkov.

Set závesné wc CITY s CleanOn + sedátko slim Slowclose

VYBAVENIE KÚPEĽNE
SPRCHOVÝ KÚT A PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ BATÉRIA a PRÍSLUŠENSTVO

Kabíny MODUO sú vyrobené z hrubého, mimoriadne odolného
tvrdeného skla s ochranným povlakom CleanPro, ktorý zabraňuje
usadzovaniu vodného kameňa a nečistôt. Čistenie bude oveľa
jednoduchšie a bude trvať oveľa menej času. Stĺpový záves
s funkciou zdvíhania, kovová rukoväť, magne cké tesnenie
a výška kabín až 195 cm - to sú hlavné charakteris cké znaky
kolekcie MODUO.

Súprava obsahuje: ručná sprcha Tempesta 100 II
- sprchová tyč 600 mm
- sprchová hadica Relexaﬂex1750 mm
- GROHE EcoJoy stabilizátor konštantného prietoku
- GROHE DreamSpray
- chrómový povrch s GROHE StarLight
- rýchločis aci systém SpeedClean
- Vnútorný WaterGuide pre dlhšiu životnosť
- ShockProof silikónový krúžok pro poškodeniu

Kút sprchový 90x90 dvere otváravé s pevnou s enkou
+ bočná stena proﬁl strieborný lesklý sklo číre CleanPRO

Batéria EUROSMART sprchová chróm
Sprchovací set TEMPESTA NEW 2 prúdy chróm

VYBAVENIE KÚPEĽNE
SPRCHOVÝ KÚT A PRÍSLUŠENSTVO

Sprchový kút 90x90 cm
Krídlové dvere s bočnou s enkou strieborná lesklá číre sklo CleanPro
Pevná bočná stena strieborná lesklá číre sklo CleanPro

Žľab sprchový APZ12 s okrajom na vloženie dlažby
Rošt TILE na vloženie dlažby

VYBAVENIE KÚPEĽNE
VAŇA A PRÍSLUŠENSTVO
Moderná akrylátova vaňa s nohami a s premyslenou štýlovou líniou je vyrobená z najkvalitnejšieho sanitárneho akrylátu.
Materiál udržuje stálu teplotu kúpeľa, povrch vane nechladí, je príjemný a teplý na dotyk. Vaňa má dlhú životnosť, neuveriteľne
ľahko odoláva každodennému používaniu. Vďaka svojím rozmerom si môžu všetci užiť skvelý relax a pohodlie. Vaňa zabraňuje
usadzovaniu hrdze, nečistôt, rastu baktérií a pliesní a naviac i tlmí hluk.

Vaňa MODO 170x75cm akrylátová odpad v strede biela + nohy
GROHE Eurosmart – vaňová batéria na dokonale uvoľňujúci kúpeľ
Táto vaňová batéria disponuje automa ckým prepínačom, ktorý umožňuje plynulo prepínať medzi vaňovou výtokovou
trubicou a sprchou, ako aj obmedzovačom teploty, ktorý chráni vašu pokožku pred popálením.
Objem a teplotu tečúcej vody možno hladko a plynulo regulovať vďaka technológii GROHE SilkMove®. Môžete si tak vychutnať
dokonalo uvoľňujúci kúpeľ. Chrómová povrchová úprava GROHE StarLight® zaručuje atrak vny vzhľad tejto batérie radu
Eurosmart a jej veľmi ľahké čistenie.
- kovová páka
- integrovaná spätná klapka vo výstupe sprchy DN 15 - zaistené pro spätnému toku

Batéria EUROSMART vaňová so súpravou chróm

Sifón vaňový SIMPLEX
s mechanickým ovládaním zátky hróm

Kontakty:
Michal Krajči
projektový manager

K.R.T. Liptovský Mikuláš

tel.: +421 905 840 776

Družstevná 2221
03101 Liptovský Mikuláš

tel.: +421 44 5476 404
krajci@krt.sk

