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Compania RAVAK a.s. a fost fondată în 1991 de familiile
Vařekových şi Kreysových şi se află şi astăzi sub administraţia lor.

RAVAK a început ca producător de cabine şi cădiţe de duş, iar în
cursul ultimilor 20 de ani a devent cel mai mare producator de
echipamente pentru camerele de baie din Europa Centrală şi
de Est.

În 1996 compania RAVAK a început să se extindă în afara
graniţelor şi în prezent aproximativ 70 la sută din producţia totală
este exportată în peste 50 de ţări ale lumii. 
 
Din 2001 RAVAK a semnat o colaborare pe termen lung cu unul
din cele mai mari ateliere de design din lume - Design Storz.
Design Storz a contribuit la realizerea imaginii unor renumite
mărci auto cum ar fi BMW, Audi, Porsche sau a celor din industria 
echipamentelor sportive Nike şi Adidas.

Calitatea şi design-ul este o obişnuinţă pentru RAVAK. Ceea ce 
ne diferenţiază de competitorii nostri, este faptul că produsele 
noastre sunt puternic axate pe nevoile clienţilor - produsele sunt 
confortabile, practice, fiabile şi deosebit de frumoase în acelaşi 
timp.

Despre noi

Un rezultat al muncii noastre este crearea de concepte baie cu 
cadă, cu o chiuvetă corespunzătoare, mobilierul şi o gamă largă 
de accesorii în acelaşi design. RAVAK este autorul unor soluţii 
tehnice, materiale unice şi tehnologii brevetate.

Filiale RAVAK

Distribuitori RAVAK
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Ungaria • Budapešť
RAVAK Hungary Kft.
www.ravak.hu

Slovacia • Bratislava 
RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o.
www.ravak.sk

Polonia • Kaleczyn
RAVAK Polska s.a.
www.ravak.pl

Repblica Cehă • Příbram
RAVAK a.s.
www.ravak.cz

Germania • Mülheim an der Ruhr
RAVAK Gesellschaft  
für Sanitärprodukte GmbH
www.ravak.de

Lituania • Kaunas
UAB „RAVAK BALTIC“
www.ravak.lt 

Rusia • Moskva
OOO RAVAK ru
www.ravak.ru

Emiratele Arabe Unite   
Techno Line FZE • Dubaj
www.ravak.ae 

China • Šanghaj 
RAVAK BATHROOM 
EQUIPMENT CO., LTD
www.ravak.com.cn

Romania • Buftea
RAVAK ROMÂNIA.
www.ravak.ro

Ucraina • Kijev
RAVAK a.s. Representative  
Office in Ukraine,  
www.ravak.ua 

Vietnam • Hanoj
RAVAK Vietnam JSC.
www.ravak.com.vn

Turcia • Tunis
RAVAK Tunisie
tunis.ravak.com

Spania
RAVAK ESPAÑA
www.ravak.es

Kazahstan • Almaty
TOO RAVAK Kazachstan
www.ravak.kz

Austria • Krems
RAVAK Vertrieb Österreich 
www.ravak.at

IntroducereRAVAK în lume
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Deoarece pentru noi funcţionalitatea 
este pe locul întâi
Visul fiecăruia este să avem o baie frumoasă. Din acestă 
cauză nu trebuie să renunţaţi la exigenţele dumneavoastră. 
Ce înţelegem prin asta? În afară de o baie complet utilată şi 
armonioasă, este important ca toate dotările să îşi găsească 
locul potrivit (de exemplu maşina de spălat, coşul de rufe 
etc).

Deoarece pentru noi, designul este
mai mult dacât o modă de moment
Un design bun pentru noi este unul care poate fi și util. Noi 
proiectăm produse în conformitate cu tendințele actuale, 
din punct de vedere tehnic gândite simplu și sigur. Lucrăm 
împreună cu designeri recunoscuţi pe plan mondial.

Deoarece pe produsele noastre vă 
puteţi baza 
Reputația noastră este cel mai important lucru. Noi folosim 
materiale de cea mai bună calitate pentru a putea oferi o 
durată de viață lungă a tuturor produselor noastre. Pentru 
produsele fabricate de RAVAK nu veţi avea nici o problemă 
cu deschiderea uşilor, cu curăţarea sau întreţinerea acestora 
în cele mai inaccesibile locuri sau scurgerea apei în afara 
cabinei de duş.

Pentru că avem experiență 
Ne ocupăm de 20 de ani cu fabricarea şi dezvoltarea 
conceptelor pentru baie.. Am vândut mai mult de 1 milion 
de căzi și peste 3 milioane de cabine de duș, uși de duş și 
paravane pentru căzi. Soluţiile noastre sunt dobândite în 
principal pe baza experienţei practice.

Pentru noi asumarea responsabilităţii 
nu este doar o vorbă în vânt
Clienţii noştri rămân partenerii noştri pe care întotdeauna 
suntem pregătiţi să-i ajutăm.
Standardele noastre includ oferirea de servicii profesioniste 
partenerilor pentru instalare şi service.
Ne puteţi contacta la:

office@ravak.ro

Asistență tehnică

031 42 55 870
031 42 55 871

De ce RAVAK?
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RAVAK în lume
Clienţii celor mai luxoase hoteluri din lume pot beneficia de soluţiile oferite de Ravak pentru spaţiile de baie. 

Jumeirah Lake Tower
Dubai, UAE

Maina MAG 218
Dubai, UAE

Burj Khalifa
Dubai, UAE

Skanes serail
Monastir, Tunisia

Hotel President
Kiev, Ucraina

Hotel Konstantinovski
St. Petersburg, Rusia

Hotel Opera
Lvov, Ucraina

Hotel Royal Azur
Hammamet, Tunisia

Hotel Orange
Benicasim, Spania

Hotel Pheonicia Grand Hotel  
București, Romania 

Hotel Marriott
Warsaw, Polonia

IntroducereReferințe
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Achim Storz
›  designer de top absolut din industria auto şi îmbrăcaminte sport
›  designer pentru Lotus şi Companiile McLaren
›  fondator al studioului DESIGN STORZ 

› designer al cabinei de duş Whitewater, a căzilor Rosa II,
Avocado, LoveStory II, You, Magnolia şi XXL

Motto: Design vytváří identitu. 
  Identita vytváří image.  
  Image přináší úspěch.

RAVAK design

Designer-ul este un artist, dar nu un visător cu capul în nori.

Un bun designer este în principal un bun inginer şi proiectant care este capabil să simtă circumstanţele 
practice ale produsului creat şi să imprime amprenta sa tehnică şi originală produsului nou creat. De 
aceea RAVAK a ales acestă cooperare care înseamnă mulţi ani de studii şi cercetări, care ne oferă 
capacitatea de a fi foarte competitivi în ceea ce priveşte ideile de amenajare şi producere a bunurilor 
RAVAK în acest domeniu extrem de disputat, noi ridicându-ne la un nivel similar celui al industriei auto. 
Pentru RAVAK proiectează aceeaşi designeri care concep şi caroseriile celor mai cunoscute mărci de 
maşini.
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Introducere

Coerenţa, estetica şi capacitatea de gândire este fundamentul designului de calitate. 
Cu toate acestea, capacitatea de a realiza frumuseţea în sine nu este suficientă. 
RAVAK a ales să colaboreze cu studiourile de design competente,
pe termen lung. Acestea sunt capabile să creeze, să vină cu idei
noi şi pot concura cu succes în această industrie.

Kryštof Nosál 
› Facultatea de Artă Industrială - Praga
› co-designer al mașinilor de spălat pentru bărbaţi
Washman - Electrolux
› co-designer al scăunelelor Ovo P şi designer al
scăunelelor Ovo B
› designer al chiuvetelor din compozit, al conceptelor 
Chrome, Evolution, BeHappy, Classic, Rosa 95, şi a 
colecţiilor de cabine de duş Pivot,SmartLine și Brilliant
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RAVAK tehnologie

RAVAK AntiCalc®

Un scut invizibil împotriva murdăriei şi a 
depunerilor

suprafață de sticlă comună
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suprafaţă de sticlă acoperită cu 
strat protector RAVAK AntiCalc®

Siguranţa dată de conexiunea dintre anii mulţi de experienţă în acest domeniu,
tehnologie de vârf şi materialele de cea mai bună calitate.

Suntem unicul producător de cabine de duş din Republica Cehă şi din Europa Centrală care în 2008 am introdus un 
sistem operaţional de galvanizare. 
Tehnologia de galvanizare şi vopsire garantează 100% controlul calităţii suprafeţei profilelor cabinelor de duş, 
uşilor de duş şi paravanelor de cadă. Noi oferim astfel doar produse cu o calitate demonstrată.

Tratamentul anodic al profilelor de aluminiu face partea cea 
mai dificilă din tratamentul profilelor cabinelor de duş, uşilor şi 
paravanelor de cadă.

Pulberea de vopsea îmbracă profilele din aluminiu, în câmp 
electrostatic.

Folosind cea mai nouă tehnologie care presupune încălzirea pe 
verticală, astfel se obţin modele de căzi din acril.

Tehnologie revoluționară care pe o suprafață de sticlă formează 
un scut protector invizibil, respingând apa și prevenind degradarea 
sticlei din cauza depunerilor. Întreţinerea sticlei este mult mai 
uşoară. Pentru mai multe informații, consultați pagina 210

Protecție sticlă

Galvanizare RAVAK Vopsire RAVAK

Termoformare RAVAK RAVAK AntiCalc®
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IntroducereRAVAK materiale

Noile materiale folosite de Ravak au fost create şi dezvoltate în institute de renume
din Europa şi SUA.

Calitatea produselor depinde de precizia şi fiabilitatea echipamentelor tehnologice folosite la fabricarea produselor. 
Compania RAVAK a hotărât, pentru a evita orice fel de risc să folosească cele mai bune şi mai moderne tehnologii. 
Tehnologia folosită de RAVAK pentru modelarea căzilor este în topul tehnologiilor folosite în lume. 

Este o procedură de întărire a căzii din acril cu fibră de sticlă. 
Cantitatea şi raportul în care acest component este pulverizat este 
controlat de computer în funcţie de fiecare tip de cadă. Avantajul 
laminării este obţinerea unei rezistenţe şi a unei rigidităţi sporite a 
produsului finit la un preţ acceptabil.

Tehnologie unică de întărire a căzilor cu spumă poliuretanică, 
dezvoltată de RAVAK. Pulverizarea triplă a spumei din poliuretan 
conferă căzilor PU PLUS o rigiditate unică şi excelentă izolare 
termică şi fonică. Căzile sunt potrivite în special pentru montarea 
sistemelor de hidromasaj, spuma fiind ecologică şi reciclabilă.

Pentru producerea mobilierului de baie sunt folosite plăci 
aglomerate de cea mai înaltă calitate impregnate în profunzime cu 
o soluţie antiumezeală produsă de liderii europeni din domeniu. 
Uşa mobilierului este de asemenea impregnată cu acestă soluţie 
după care este vopsită cu două straturi de grund. Stratul final este 
dat cu o vopsea specială, densă, poliuretanică cu un grad ridicat 
de luciu. Mobilierele prezintă o durată de viaţă foarte lungă în 
mediul umed din camera de baie. 

Ce este marmura turnată? Este un amestec turnat de dolomită 
macinată şi răşini sintetice cu proprietăţi unice, practice şi estetice. 
Avantajul produselor din marmură turnată este varietatea formelor, 
marginile fine şi drepte, suprafaţele de depozitare. Stratul de 
suprafaţă a răşinii albe protejează împotriva abraziunii şi a acţiunii 
produselor cosmetice folosite uzual. 

IMPREGNARE
ANTIUMIDITATE

strat 1

PMMA

strat 2

- strat de acril 

- spumă dură din poliuretan

-spumă moale din poliuretan

- spumă dură din poliuretanstrat 3

Laminare PU Plus

Rezistenţă la mediu umed Marmură turnată
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Sfaturile broscuței  
Tot ceea ce trebuie să știți înainte de renovarea băii

Cum amenajăm camera de baie?
Înainte de a începe demolarea, construcţia, amenajarea sau selectarea mobilierului de 
baie, puneţi-vă câteva întrebări cheie:

1. Câte persoane vor folosi baia?
Este adevărat că nu toţi membrii familiei o vor folosi în acelaşi timp, dar trebuie să ne gândim de exemplu la spaţiul 
necesar pentru prosoape şi pentru celelalte obiecte necesare fiecarui membru al familiei. Dacă familia este numeroasă, 
putem instala două chiuvete şi mai multe rafturi. 

2. Doriți să conțină cadă, duș sau ambele?  
 Dacă varianta cu ambele nu este posibilă, atunci vă recomandăm o cadă cu un paravan.

În fiecare zi doresc să fac duş în cadă? Doresc să am vasul WC 
în baie, sau într-o încăpere alăturată?  

Baie cu minicădiță însoţită de paravan sau uşă de duş, maşină 
de spălat şi un spaţiu de stocare mare sub lavoar.

Cadă și duș într-o singură baie. Cadă cu paravan.

 Renovarea camerelor de baie este cel mai 
adesea o decizie luată pentru zeci de ani. 
Următoarele câteva pagini sunt pentru a vă 
ajuta să planificaţi noua cameră de baie.
Lăsați-vă inspirați
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3. Toaleta parte integrată a băii sau nu?  
Dacă familia are mai mult de două persoane, este recomandat ca vasul WC să fie separat.

4. Nu aveți destul spațiu în baie? De cât spaţiu ați avea nevoie? 
Extindeți baia în detrimentul holului sau a camerei alăturate.
Sacrifică un metru pătrat dintr-o altă cameră pentru a avea tot ceea ce este necesar într-o baie, cadă şi cabină duş.

5. Este posibil să mărim spaţiul din baie? 
Impresia de băi spaţioase o pot avea şi camerele mici printr-un aranjament adecvat. RAVAK oferă şase astfel de soluţii 
practice şi economice. În acest fel se economisesc banii şi timpul petrecut în căutarea acestor echipamente.

6. Cum puteţi creşte vizual spaţiul băii? 
Folosind materiale adecvate, culori, plăci ceramice, oglinzi, iluminat baie sau chiar lumină naturală.

Inteligent, cu economie de spaţiu, soluţie pentru cele mai mici băi 
- Concept Avocado.

Se economiseşte spaţiu şi consumul de apă în baie, spaţiul fiind 
optimizat pentru maşina de spălat - Concept BeHappy.

Toaleta este separată de baie printr-un zid. Toaleta este parte dintr-o baie care pare mai mare și aerisită.

Sfaturile broscuței

Soluţia pentru a creşte
baia în detrimentul holului.

340 cm

18
5 

cm

Bazin Dulap

Hol

Posibile soluţii pentru a creşte
baia în detrimentul dormitorului. 

340 cm

18
5 

cm

Bazin

Dormitor
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Confortabila cadă You – proiectatată în 
colaborare cu medici, pentru a spori confortul în 
timp. 

Cada de colț NewDay –perfectă pentru 
relaxarea în doi.

Cada asimetrică Rosa – mică și totuși cu un 
spațiu interior surprinzător de mare.

Cada unică BeHappy  –împreună cu 
chiuveta sunt soluția eficientă a spațiului, atât 
pentru baie cât și pentru duș..

Cada XXL – dezvoltată atât pentru persoanele 
de statură mare, cât și mică.

Micuța cadă Lilia – adâncimea este aceiaşi 
ca şi pentru o cadă clasică, dar cu lungimea de 
numai 120 cm.

Cum să alegem cada? 

1.  Care este dimensiunea băii dumneavoastră? 

Pentru alegerea corectă a unei căzi, trebuie să luați în considerare anumiți parametri 
importanți, cum ar fi dimensionarea băii, forma căzii, calitatea și cerințele practice ale 
căzii. 

2.  Cât de importantă este baia pentru dumneavoastră? Ce așteptări aveți de la ea? 

3.  Ce așteptări aveți de la o cadă? 
Alege manopera de calitate și elemente care ar trebui să fie incluse într-o cadă

Baie mică Baie medie Baie mare

Zona de şezut  în formă de scaune integrate . Paravane de căzi, tetiere și mânere. Calitate – este determinată de calitatea 
materialelor folosite și tehnica de prelucrare. De 
aceea, vă putem oferi 10 ani garanție pentru 
toate căzile noastre.
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Sfaturile broscuțeiCum să alegeți o cabină de duș?
Nu vă gândiți doar la aspectul cabinei de duș, dar de asemenea şi la ce tip de structură 
și dimesiunea cabinei, ce modalitate de deschidere a cabinei de duș preferați, etc.

1. Ce tip de design și aspect al cabinei preferați?

Fără profil – design fin și 
modern, în care aspectul 
peretelui şi baia par mai 
aerisite, mai curate și mai 
vizibile.

Cu profil – designul 
modern al cabinelor de 
duş cu profile oferă o 
funcţionalitate excelentă. 
Datorită uşilor culisante se 
economiseşte spaţiul din baia 
dumneavoastră. 

4.  Modalități de deschidere a uşii de duș

2.  Un rol important îl poate avea forma și mărimea zonei de duș.

Dimensiunea:  
 
Pentru un duş confortabil 
ai opţiunea rectangulară 
mai bună pentru aceeași 
zonă. Consideră că în loc de 
dimensiunea 90 x 90 cm poți 
opta pentru dimensiunea de 
80 x 100 cm. Este nevoie 
de aceeaşi suprafaţă, dar 
beneficiile sunt mărite.

Forma:  
 
Semirotundă –economisește spațiu 
Pătrată – pentru a fi echilibrată în 
fiecare direcție 
Dreptunghiulară – vă permite 
să creaţi orice combinaţie de 
dimensiuni, de la 80 - 200 cm.

3.  Etanșeitatea cabinei de duș

Cabinele fără profil RAVAK   
au un prag metalic de 18 mm, 
care vă oferă o protecție sporită 
împotriva stropilor de apă.

Cabine cu profil  
aduce protecție maximă 
împotriva stropilor de apă.

Uși culisante – economisesc 
spațiu în baie și apa curge
direct în cădiță.

Uși pivotante – sistem de 
deschidere simplu, care nu 
necesită întreținere.

Uși pliabile – dimensiunea mare 
de intrare care nu va permite 
scurgerea apei în afara cabinei 
de duș.

Uși cu balamale – mecanism de 
blocare în poziţia închis şi de ridicare 
în momentul deschiderii.
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Fii inspirat de soluțiile inteligente RAVAK

▪ Peretele din spatele căzii vă va oferi mai mult spațiu practic de 
depozitare.

▪ Conceptele de baie Ravak sunt alcătuite din căzi, chiuvete şi cabine 
de duş, acestea împreună alcătuind un concept cu un design bine 
gândit. Alegând soluţiile oferite de RAVAK puneţi capăt timpului pierdut 
prin magazine, showroom-uri sau căutări prin cataloage şi pe internet.

▪ Paravan cadă protejează baia dumneavoastră. Majoritatea 
paravanelor noastre oferă soluții unice sau universale pentru căzi.

▪ Chiuveta dublă pentru familiile mai mari este esențială. 

▪ Scăunelul de duș - instalat în orice colț, facilitează duşul în poziţia 
şezut, folositor şi pentru toaleta picioarelor.

▪ Lumina mărește vizual chiar și cea mai mică baie. Nu aveți fereastră, 
puteți alege o gresie mai luminoasă, oglinzi mari sau iluminatul prin 
spoturi luminoase.
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Sfaturile broscuței  

▪ Înbăiat confortabil în doi nu trebuie să fie în căzi impracticabil de 
mari. Alegeți o cadă de colț, combinată cu paravan sau uşă de duş care 
permite un duş confortabil. Scăunelul căzii peste nivelul apei poate fi 
folosit nu numai pentru duş dar şi ca spaţiu de depozitare pentru diferite 
obiecte necesare.

▪Duș fără zgomot. Soluția brevetată Ravak AntiBlock pentru ușile 
culisante, funcționează fără zgomote nedorite, cu glisare fără 
întreruperi.

Vybavení do své koupelny si od nás vybrala  
i herečka Alice Bendová.

Dcery budou  
mít fotku Chrome
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Descoperiți ușile de duș 

Care sunt soluțiile posibile folosind ușa de duș?

Baie partiționată Utilizare nișă
Utilizarea nișei pentru 
amplasarea ușii de duș 

 

3. Zonă de duș mare, compusă dintr-o nișă și o ușă de duș

 

1. Ușă de duș cu un perete fix

Cabină de duș compusă din o 
ușă și un perete fix

Ușă de duș Perete fix Cabină de duș

+ =

Cabină de duș compusă din ușă 
de duș și pereți zidiţi despărțitori.

 

2. Uși de duș cu pereți despărțitori.

Colț baie Construcția peretelui 
despărțitor

Cabina de duș

+ =

Nu vă lăsaţi influenţaţi de dimensiunile 
standard ale cabinelor de duş (80X80, 
90X90 cm), descoperiţi posibilităţile 
uşilor de duş.
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Sfaturile broscuței  Duș în cadă 
Doriţi să faceţi un duş comod în cadă, fără să inundaţi baia? Acum se poate! 
Avem o soluție. Paravanele pentru căzi sau ușile de duș.

Această variantă o cunoaştem deja.
Trebuie să admitem că există şi soluţii 
mai comode. Sunteţi deacord?

▪ Acum nu mai trebuie să alegeţi 
între cadă și duș, răsfățați-vă având 
ambele - dușurile în cadă.

▪ Datorită paravanului montat pe 
cadă, duşul va fi mai confortabil. 
Nu va trebui să mai staţi ghemuit în 
timpul duşului şi să fiţi îngrijorat că 
stropiţi pardoseala.

▪ Instalarea paravanelor pentru duş 
este extrem de simplă, cu doar trei 
şuruburi. 
▪ Cele mai multe dintre ele se 
potrivesc pe toate căzile standard 
(drepte).

Paravane de cadă
 Paravanele de cadă sunt disponibile în multe forme, mărimi, atât pentru căzi clasice, 
dreptunghiulare, de colț sau atipice.

Uși de cadă
 
Ușile de cadă sunt oferite pentru căzi dreptunghiulare și de colț.

Pentru prezentarea generală a paravanelor
și ușilor de cadă, consultați pagina 162

Ușile de cadă pentru căzi dreptunghiulareParavan pentru căzi asimetriceParavanul universal pentru cadă 
clasică dreptunhiulară cu pliere
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Aveţi o baie cu dimensiuni atipice?
Nu ştiţi cum să o amenajaţi cu produse 
clasice?

Încercaţi noul configurator pentru soluţii 
atipice Ravak

Cu ajutorul configuratorului online vă puteţi construi singuri pas cu pas produsul adaptat băii dumneavoastră (paravan de 
duş, cabină de duş, uşă de duş, perete fix). Acest program vă permite să modelaţi soluţia dorită, forma, mărimea, culoarea 
profilelor sau balamalelor sau tipul geamului. După ce aţi predefinit produsul şi l-aţi trimis către noi, personalul nostru vă va 
contacta pentru a confirma preţul şi termenul de livrare al produsului.

Uşă de duş atipică 
pentru mansardă

Pentru a vă rezolva problemele de înălţime 
sau lăţime folosiţi configuratorul pe care îl 
găsiţi accesând www.ravak.ro. Dar în cazul 
în care aveți nevoie pentru a rezolva înclinații, 
decupaje, arcade, acces   scaun cu rotile, și 
altele, vă rugăm să ne contactați pe 
office@ravak.ro sau telefonic la 031 42 55 
870 sau 031 42 55 871. 

Uşă de duş atipică 
fără profil în partea de 
jos (pentru persoanele 
cu dizabilităţi)

Soluții atipice

Putem avea o cabină de 
duş şi într-un loc atipic?
Întotdeauna găsim o 
soluţie!
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Tip produs Model
Înălțime
 minimă

Înălțime
maximă

Lățime 
minimă

Lățime
 maximă

Adâncime
 minimă

Adâncime
 maximă Unghiuri şi decupaje

SUPERNOVA - fără limite pentru intrare

Cabine rectangulare

SKKP6

1000 2050

750
1400

750
1400

nu
SKCP4 nu
SRV2-S 640 640 da - doar partea fixă
ASRV3 500 1300 500 1300 da - doar partea fixă

ASDP3 + APSS 648 2080

165

1050 (APSS plastic)    
1300 (APSS sticlă)      
2100 (APSS divizat)

ASDP3 - da - doar partea fixă        
APSS - da

SDOP + PSS 463 2050
1050 (PSS plastic)    
1300 (PSS sticlă)      

2100 (PSS divizat)

da
SDZ2 + PSS

512

750 SDZ2-nu, PSS-da

SDZ3 + PSS 1600
SDZ3 - da - doar partea fixă         

PSS - da

Uși de duș

ASDP3

1000 2050

648 2080 da - doar partea fixă
SDOP 463 2050 da
SDZ2 512 750 nu
SDZ3 512 1600 da - doar partea fixă

Pereți ficşi
APSS

1000 2050 165
1050 (plastic)                  
1300 (sticlă)                    

da
PSS da
DSS da

Paravane pentru căzi

VS2

1000 2050

145 1045 da - o parte
VS3 200

1500
da - o parte

VS5 305  da - o parte
VSK2 x x da - o parte
AVDP3 648 2050 da - doar partea fixă
VDKP4 x x da - doar partea fixă

BLIX 

Cabine de duș
BLCP4 x x x x x x nu
BLRV2 1000 2050 630 1500 630 1500 nu
BLDP2 + BLPS 630 1600 165 1200 BLDP2 - nu, BLPS - da

Paravane de căzi BLDP2 1000 2050 630 1600 nu
Uși de duș BLPS 1000 2050 165 1200 da
RAPIER

Cabine de duș

NRKCP4 x x 775 1400 775 1400 nu
NRKKP4 x x x x x x nu
NRKRV2 1000 2200 630 1400 630 1400 nu
NRDP2 + RPS 1000 2050 780 1600 165 1200 NRDP2 - nu, RPS - da
NRDP4 + RPS 787 2150 165 1200 NRDP4 - nu, RPS - da

Uși de duș
NRDP2 1000 2050 780 1600 nu
NRDP4 1000 2200 787 2150 nu

Perete fix RPS 1000 2050 165 1200 da
PIVOT

Cabine de duș
PSKK3 x x 770 1400 770 1400 nu
PDOP1 + PPS 1000 2050 482 1000 100 1300 da
PDOP2 + PPS 582 1600 da

Uși de duș
PDOP1 1000 2050 482 1000 da
PDOP2 582 1600 da

Perete fix PPS 1000 2050 100 1300 da
Paravan cadă PVS1 1000 2050 100 1300 da
SMARTLINE - fără limite pentru intrare.

Cabine de duș
SMSKK4 x numai 1900 785 1000 785 1000 da - numai o parte fixă
SMSRV4 1000 2200 785 1000 785 1000 da

Ușă de duș SMSD2 1000 2200 890 1200 da
Perete fix SMPS 1000 2200 785 1200 da
BRILLIANT - fără limite pentru intrare.

Cabine de duș
BSKK4 x numai 1950 770 1400 770 1400 da - numai o parte fixă
BSRV4 1000 2200 340 1400 340 1400 da
BSDPS 450 1400 450 1200 da

Uși de duș
BSD2 1000 2200 452 1450 da
BSD3 529 2350 da

Paravane de căzi
BVS2 1000 2200 452 1450 da
BVS1 100 1200 da

WALK IN - fără limite pentru intrare.

Cabine de duș
WALK-IN CORNER 1000 2500 800 1600 da
WALK-IN FREE 1000 2500 800 1600 da

Pereți ficşi WALK-IN WALL 1000 2500 800 1600 da
Combinați WALK-IN COMBINATION 1000 2500 800 1600 da
ELEGANCE - fără limite pentru intrare

Cabine de duș
ESKK2 x x x x x x nu
ESKR2

1000 2050
280

1200
280 1200 da

ESKPS 460 460 1200 da

Uși de duș
ESD1

1000 2050
513 1200 da

ESD2 510 2400 da

Paravane pentru căzi
EVSK1 x x x x nu
EVS1 1000 2050 126 1200 da

Dimensiuni limită pentru cabinele atipice
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Unde trebuie aplicat siliconul la
montarea cabinelor de duş?
Pentru cabinele de duş, se aplică în exterior
la fiecare produs în conformitate cu
instrucţiunile de instalare, astfel încât apa
să se poată scurge liber în cădiţă.

Cum ştiu care este partea tratată 
cu AntiCalc®?
La circa 2 cm de marginea sticlei acesta 
este inscripţionată cu sigla AntiCalc® 
care trebuie să se poată citi din exteriorul 
produsului.

Pot instala rigolă în locul cadiţei
de duş?
Toate cabinele de duş pot fi instalate şi fără
cădiţe de duş RAVAK direct pe pardoseală
cu ajutorul rigolelor pentru duş.
Pentru detalii vă rugăm să consultaţi
catalogul nostru la pagina 110..

Caut cabine de duş foarte 
rezistente pentru o pensiune. Ce 
îmi puteţi recomanda?
Vă sfătuim să alegeţi produsele din gama 
SUPERNOVA. Aceasta, datorită structurii 
sale metalice este extrem de rezistentă.
Ea se poate utiliza în spitale, pensiuni, 
hoteluri etc. Sistemul de culisare 
AntiBlock împiedică blocarea uşilor, 
garantează o funcţionare silenţioasă, fiind 
rezistent la funcţionarea în cele mai dure 
condiţii. Toate produsele SUPERNOVA 
sunt fabricate cu acest sistem. Test de 
longevitate: a fost deschisă de 1 000 
000 de ori iar sistemul funcţionează la 
fel de bine. Pentru mai multe informații 
consultați pagina 40.

Cabine de duș

Întrebări frecvente

Ce greutate pot suporta scăunelele 
OVO?  
Nu trebuie să vă fie teamă, deoarece aceste 
produse sunt construite pentru o sarcină 
maximă de 150 kg. Pentru a vă asigura că 
va funcţiona perfect, montaţi-l pe pereţii 
solizi ai cabinelor. Pereţii cabinelor este
obligatoriu să fie din beton sau din caramidă. 
În cazul în care aceşti pereţi nu sunt din 
zidărie trebuie neapărat un montaj special 
pentru a suporta sarcina specificată. Pentru 
mai multe informații consultați pagina 86. 

Ce fel de adezivi se pot folosi pentru montarea cădiţelor de 
duş?
Pentru montarea tuturor cădiţelor, inclusiv cădiţele GalaxyPro, trebuie ca 
pereţii camerei de baie să fie gata finisaţi (cu plăcile de faianţă şi gresie). 
Pentru izolarea la perete, recomandăm să se folosească silicon RAVAK 
Professional sau kiturile de montaj. Consultați pagina 109.

Se poate repara o cadă sau cădiţă
acrilică deteriorată?
În cazul în care suprafaţa acrilică este 
deteriorată superficial la aproximativ 0,5 
mm, acesta se poate repara prin şlefuire 
cu smirghel foarte fin şi cu ajutorul unui 
polish. Dacă deteriorarea este mai profundă 
procesul de reparaţie este mai complex şi de 
foarte multe ori imposibil.

Ce sunt și cum se utilizează 
profilele de mascare?
Profilele de mascare sunt folosite pentru 
a sigila porțiunea dintre perete și cadă. 
Potrivit decalajului se pot alege profile 
de 6, 10 sau 11 mm, care se montează 
cu silicon sanitar RAVAK. Utilizarea 
conectorului de colț și a ornamentelor 
de capete ajută atât din punct de vedere 
estetic cât și pentru a preveni formarea 
de mucegai. Pentru mai multe informații 
consultați pagina 109 și 160.

Există un lubrifiant special pentru
componentele mobile? 
Balamalele uşilor pot fi unse 
practic cu orice lubrifiant. 
Recomandat este de a utiliza 
lubrifiantul sanitar de teflon 
special dezvoltat de Ravak. 
Este insolubil în apă,translucid 
şi previne îngălbenirea. 
Pentru mai multe informații 
consultați pagina 211.

Cum se montează corect cădiţele
adânci cu scăunel şi modelul LA? 
Se pot monta în mai multe feluri, depinde
de preferinţele dumneavoastră. Se 
pot monta la nivelul pardoselei, pe 
pardoseală şi zidite sau mai simplu, 
folosind panoul frontal. 
Pentru mai multe informații consultați 
pagina 94.
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Asistență Tehnică

031 42 55 870
031 42 55 871

De unde pot achiziţiona 
piese de schimb pentru 
produse? 
În cazul în care aveţi nevoie 
de piese de schimb pentru 
produsele achiziţionate de
la distribuitorii RAVAK accesaţi
www.ravak.ro/contact

Se pot tăia sau găuri 
ulterior produsele din 
marmură artificială? 
Tăierea sau găurirea produselor
din material turnat se ecomandă 
a se face sub jet de apă, dar cu 
prudenţă sporită.

Ce ar trebui să fac în cazul 
în care am nevoie de o 
cabină de duș atipică?
În cazul unui produs pentru un 
spațiu atipic puteți găsi soluții 
pe www.ravak.ro, unde sunteți 
îndrumat pas cu pas cum puteți 
configura un produs adaptat 
pentru baia dumneastră. Veți 
primi informații detaliate despre 
prețuri și termene de livrare.

Altele

Sfaturile broscuței

Cu ce fel de soluţie pot curăţa cada, dacă nu
este bine să folosesc produsele existente în 
comerţ, cu un conţinut de particule abrazive ? 

Materialele abrazive pot distruge suprafaţa obiectelor 
din acril şi nu sunt recomandate. Ravak produce o 
gamă de detergenţi speciali pentru aceste materiale. 
Ravak Cleaner are o capacitate foarte mare de a 
dizolva murdăria şi depunerile şi nu deteriorează 
suprafaţa produselor. Este recomandat nu numai pentru 
întreţinerea produselor Ravak ci şi ca un detergent 
universal RAVAK Cleaner. Pentru mai multe informații 
consultați pagina 211.

Cum se montează corespunzător
o cadă din acril?
Căzile se montează numai în camerele de baie gata 
finisate (faianţate). Trebuie urmate instrucţiunile de 
montare. Căzile se montează numai pe suportul 
original. Numai la căzile astfel montate se oferă10
ani garanţie.  
Pentru mai multe informații consultați pagina 114.

Baie

Pot comanda un paravan pentru cada 
Avocado? 
Nu, deoarece nu se fabrică paravan pentru Avocado. 
Această cadă foarte comodă de altfel, a fost proiectată 
pentru camere de baie mici şi datorită formei speciale, 
nu poate fi dotată cu paravan. Dacă doriţi o cadă cu 
paravan, vă recomandăm BeHappy sau cada Rosa 
95 (150x95), care sunt asemănătoare cu Avocado 
(150x75).Cada Rosa poate fi dotată cu paravan, mâner, 
tetieră şi se poate combina cu chiuvetă.
Pentru mai multe informații consultați pagina 24.

Se poate comanda la noi 
montarea produsului? 
Da, se poate. Pe site-ul nostru 
puteţi găsi informaţii si despre 
acest lucru, inclusiv lista de 
preţuri: www.ravak.ro/parteneri 
şi instalatori.

Este normal că dacă am montat la o cadă 
Rosa un paravan, în timp ce fac duş să apară 
picături de apă şi în afara căzii? 
Da, este normal. Paravanele de acest tip împiedică 
mare parte din apă să se împrăştie, dar nu pot 
împiedica apa să stropească puţin şi în afară. 
Pentru mai multe informații consultați pagina 168.

Putem cumpăra mânere pentru căzi?
Da, se poate. Ne-am gândit la asta. Recomandăm
mânerele Universal cromate, anticorozive, pe care
le putem monta foarte uşor, deoarece în ambalaj
avem niturile necesare. În opinia noastră, aceste
mânere se pot monta pe perete, cu dibluri M8. 
Pentru mai multe informații consultați pagina 161.

Aveţi întrebări?
Ne puteți contacta 
pe office@ravak.ro
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2

Concepte 
RAVAK
Ansambluri perfect coordonate

1
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Concept = Conceptul este o percepţie complexă a accesoriilor de baie. Toate 
componentele sunt în aşa fel gândite încât ele să alcătuiască un ansamblu unitar care să 
ofere soluţii practice pentru amenajarea băii şi să uşureze folosirea lor zilnică.

Fiecare din cele șase concepte oferite include paravan de cadă, chiuvetă sau cadă, 
mobilier de baie și baterii. Conceptele Ravak sunt potrivite pentru atât pentru cele mai 
mici băi cât și pentru băile de dimensiuni mari.

1

2

3

4

Căzi și accesorii pentru căzi

Paravane și uși de căzi

Chiuvete și mobilier de baie

Baterii

3

4
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Doar elementele perfecte pot creea un perfect întreg.

Cadă plată ovală 
vezi pagina146

Paravan de cadă 
vezi pagina166

Concept Chrome
Cel mai mare concept de baie de la Ravak

Cabine de duș 
în diferite modele
 vezi pagina 62

noutate
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Concept Chrome

Cădițe de duș  
vezi pagina106 și 111

Chiuvete, chiuvete duble
și mobilier de baie 
vezi pagina 180

Baterii 
vezi pagina 200
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Câteva soluții complete pentru baie, în cazul în care 
caracterul practic și liniile clasice sunt pe primul loc.

Cadă cu fund mare și lat
vezi pagina 148

Paravane de cadă și uși 
vezi pagina 162

Concept Classic
Simplitatea este chic

Accesorii pentru căzi 
vezi pagina 148
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Concept Classic

Chiuvete, bazine și lavoar dublu 
în diferite mărimi
vezi pagina 182

Mobilier de baie în patru decoruri
 cu impregnare specială antiumiditate

 vezi pagina 183
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Concept Rosa
O soluție inteligentă, pentru orice baie

Concept potrivit atât pentru băi de mici dimensiuni, cât și pentru băi spațioase.
Forma originală cu design atemporal a căzii şi chiuvetei este accentuată de 
accesoriile practice. 

Căzi surprinzător de confortabile
vezi pagina 120 - 125

Accesorii pentru căzi
vezi pagina 120 - 125

Paravane de cadă
vezi pagina 168
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Concept Rosa

Chiuvete de diferite dimensiuni
vezi pagina 184

Mobilier de baie în trei decoruri
vezi pagina 185

Bateriile Rosa
vezi pagina 196
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Concept Evolution
Expresia unică a unei băi de excepţie

Aspect armonios şi natural. Cadă luxuoasă într-o baie de excepţie.
Conceptul este completat de o chiuvetă şi mobilier în același stil.

Cadă de netrecut cu vederea
vezi pagina 140

Accesorii pentru cadă
vezi pagina 140
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Concept Evolution

Chiuveta
vezi pagina 188

Mobilier de baie în alb lucios
vezi pagina 189

Oglinda cu lumini LED și 
raft elegant de sticlă

vezi pagina 189
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Concept Avocado

Concept ingenios format dintr-o cadă mică dar confortabilă și o chiuvetă practică. 
Dedicat pentru cele mai mici băi. 

Ideală pentru băi mici
 vezi pagina 126

Chiuvetă cu spatiu de depozitare adecvat 
pentru amplasarea peste cadă

vezi pagina 190
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Concept BeHappy

Ideal în spații mai mici, 
soluția confortabilă pentru baie și duș.

Paravan cadă pliabil la perete
vezi pagina 164

Chiuvetă concept cu amplasarea 
deasupra căzii

vezi pagina 191

Cada care economisește apă și spațiu
vezi pagina 130
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Cabine și uși de duș

Supernova pagina 40 pagina 48Blix

pagina 68SmartLine

Puteţi alege dintr-o gamă largă de uşi şi cabine de duş. Cele opt game de cabine de duş includ o serie 
de dimensiuni, forme, modalităţi de deschidere, culori profile şi modele de geam. Inspiraţi-vă.

pagina 62Chrome

noutate
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pagina 58PivotRapier pagina 52

pagina 80Elegancepagina 72Brilliant

noutate
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Dintr-o gamă largă pentru a se potrivi…
Culorile profilelor cabinelor și ușilor de duș

Geamurile cabinelor, ușilor de duș și paravanelor de cadă

Mânerele cabinelor și ușilor de duș

Pentru gama Supernova, Blix, 
Rapier, Pivot, Chrome, Elegance

Pentru gama Supernova (numai 
anumite modele), Blix,  
Rapier, Pivot, Chrome

Pentru gama SmartLine, Brilliant, 
Elegance

Pentru gama Blix și Chrome

GrapeTransparent
 fără ornamente

Pearl Rain

Pentru toată gama de 
cabine și uși de duș

Pentru gama 
Supernova și Rapier

Doar pentru 
Supernova

Doar pentru 
Supernova

Tipuri de geam din sticlă securizată - tratată cu un strat protector AntiCalc®

Tipuri de geam din plastic

Supernova Free

SmartLine

PivotRapierBlix

Brilliant

Alb
Profile din aluminiu vopsite

Saten
Profile din aluminiu șlefuite

Chrom
Din metal cromat - balamale, 
mânere, braţe de fixare

Lucios
Profile din aluminiu 
șlefuite lucios

EleganceChrome
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Profile de conectare şi extindere
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0

-10 +10

Din profilele de conectare se pot ajusta cabinele cu câte 10 mm

Cabină de duş

20 mm

Profil de conectare

Sunt folosite pentru 
montarea unui produs la 
perete.
Acesta este inclus în colet 
cu produsul comandat, 
dar se poate comanda şi 
separat.

Profile de extindere
 
Vă permite să măriţi 
(extindeţi) ușa sau cabina de 
duș cu 2 cm pe fiecare parte.
Profile de extindere 
disponibile pentru gama: 
Supernova, Blix și Pivot

Profil de extindere – Supernova NPS / ANPS:  alb / saten   12 / 18 Euro
Profil de extindere – Blix  BLNPS:   alb / saten / lucios  12 / 18 / 18 Euro
Profil de extindere – Pivot PNPS:   alb / saten   12 / 18 Euro

Instrucțiuni de montaj care vă ajută să mascați fiecare centimetru în exces al spaţiului.

1. Aveți distanța dintre perete și cabina / ușa de duș mai mare de un centimetru?
2. Montați profilul de extindere pe ambele părți ale zonei de duș.
3. Măsurați distanța în cm dintre cele două părți pentru a selecta numărul corespunzător de profile de extindere.
4-5. Atașați profilele de extindere selectate, apoi montați cabina / ușa de duș. 

4321

Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

5
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Supernova
Fiabilitate absolută
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Foarte ușor de instalat
Livrat complet asamblat

10 ani garanție pentru AntiBlock
Soluția tehnică RAVAK AntiBlock vă 
oferă garanție de 10 ani

Tehnologie de protecție sticlă 
RAVAK AntiCalc®

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

PROTECȚIE 
STICLĂ

UȘOR DE 
INSTALAT

Silențioasă și fără probleme – Mecanismul 
Antiblock previne blocarea sau deformarea 
părţilor culisante, mărind longevitatea 
produsului. Principiul de funcţionare al 
sistemului este bazat pe reducerea la minim 
a frecării, a uzurii garniturii de plastic de pe 
profilul de culisare.  Test de deschidere de 
1 000 000 ori – asta înseamnă că pentru o 
familie de 4 persoane care face duş de 2 ori 
pe zi, funcţionează 170 ani! 

Cea mai largă gamă de modele – Această 
gamă vă oferă 11 modele de cabine de duş,
uși, pereți ficşi și cabină de duș cu înălţime 
redusă  pentru minicădițe.  
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AntiBlock - promite o viață 
de funcționare fiabilă și 
fără probleme a cabinei 
dumneavoastră de duș. Soluția 
tehnică RAVAK AntiBlock oferă 
garanție de 10 ani.

Cădiţe recomandate: Ronda, Elipso, Elipso Pro,  
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina, rigolă 
de duș sau sifon de pardoseală.

Preț de la:  355,-

Înălțimea produsului 1850 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus .

Cabine de duș semirotunde

SKCP4 - cabină de duş arcuită din patru 
elemente, cu uşi culisante.
Cabina SKCP4 este cea mai bine vândută cabină de duş din 
seria Supernova. Profile durabile și finisaje de calitate.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten Alb Saten

SKCP4 - 80 500 775-795x775-795 355 371 — — 558 610 572 623

SKCP4 - 90 550 875-895x875-895 377 397 377 397 569 630 613 648

ALBSATEN

Culoare profil

Preț de la: 370 ,-

Înălțimea produsului 1700 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Minicădiţă recomandată: Sabina

SKCP4 Sabina - cabină semirotundă din 
patru elemente cu înălţime redusă.
Cabină specială de duş pentru a putea fi combinată cu 
minicădiţa Sabina. Acestă soluţie are în plus două avantaje:
cel al cabinei de duş şi cel al căzii pentru baie.

Copiii dumneavoastră 
iubesc bălăceala? Chiar 
şi într-o baie mică se pot 
bucura de ea cu ajutorul 
unei cădiţe adânci.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam 
plastic

Tip geam sticlă 

Pearl Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

SKCP4 - 80 Sabina 500 775-795x775-795 355 355 579 579 592 592

SKCP4 - 90 Sabina 550 775-795x775-795 378 361 598 592 628 614

ALBSATEN

Culoare profil
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Înălțimea produsului 1850 mm. 

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Preț de la:  356,-

Supernova

Cădiţe recomandate: Ronda, Elipso, Elipso Pro,  
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

SKKP6 - cabină arcuită din şase elemente cu
uşi culisante
Cel mai bun preţ pentru o cabină semirotundă. Are o fiabilitate 
ridicată, geamurile acestei cabine sunt drepte şi sunt împărţite 
în mod egal.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten Alb Saten

SKKP6 - 80 460 775-795x775-795 370 — — — 408 — 408 —

SKKP6 - 90 550 875-895x875-895 379 — — —   428 —   429 —

Etanșeitatea absolută - 
Construcţia profilelor, prinderea 
geamului asigură etanşeitate 
maximă. 

ALB

Culoare profilCădiţe recomandate: Ronda, Elipso, Elipso Pro,  
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina, rigolă de 
duș sau sifon de pardoseală.

SKCP4 Free - cabină de duş arcuită din patru 
elemente cu uşi culisante
Cabină cu design modern cu profile robuste în partea de sus şi 
jos, şi cu uşi care sunt doar din sticlă. 

GROSIME 
STICLĂ

3/4
mm

PROTECȚIE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10ANI

Înălțimea produsului 1880 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent

Culoare profil
Alb Saten

SKCP4 Free- 80 500 775-795x775-795 519 556

SKCP4 Free- 90 550 875-895x875-895 549 586

ALBSATEN

Culoare profil

Pentru un duş confortabil folosiţi 
un scăunel pentru duş disponibil 
în diferite culori.

vezi pagina 86

CEL MAI BUN
MODEL ÎN DESIGN NOU

Preț de la:  519,-
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Preț de la:  159,-

Cabine de duş rectangulare - cu intrare pe colţ 

SRV2-S + SRV2-S - cabină de duş cu 
intrare pe colţ cu două părţi culisante
Cea mai ieftină cabină de colţ din gama Supernova.
Prin combinarea diferitelor dimensiuni a produsului SRV2 
putem obţine varianta pătrată sau dreptunghiulără.

Înălțimea produsului 1850 mm.  

Notă: fiecare bucată este ambalată separat. Pentru a obţine o cabină de duş, se comandă două bucăţi.
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Termen de livrare 9 săptămâni

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus, 
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire
(typ)    

Intra-
re

(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Rain Transparent Grape

Culoare profilCuloare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten Alb Saten

SRV2-S - 75 396 720 -740 159 — — — 185  — 185  —

SRV2-S - 80 431 770 - 790 165 — 165 — 192 — 192 —

SRV2-S - 90 504 870 - 890 172 172 172 — 204 204 204 204

SRV2-S - 100 530 970 - 990 195 — — — 242  — 242  —

ALBSATEN

Culoare profil

A

B

Crează-ţi o cabină de duş: 

A - SRV2-S - selectaţi o dimensiune 75 - 100 cm
B - SRV2-S - selectaţi o dimensiune 75 - 100 cm.
(Opţiune convenabilă pentru cabina de duş
ar trebui să fie 80 x 100 cm)

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

Preț de la:  177,-

ASRV3 + ASRV3 - cabină de duş cu 
intrare pe colţ cu patru părţi culisante
Are cea mai mare intrare a cabinelor din această categorie. Prin 
combinare a diferitelor dimensiuni a produsului ASRV3 putem 
obţine varianta pătrată sau dreptunghiulără.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten Alb Saten

ASRV3 - 75 495 720 - 740 177 — — — 224 — 224 —

ASRV3 - 80 543 770 - 790 185 — — — 236 — 236 —

ASRV3 - 90 635 870 - 890 194 — — — 249 — 249 —

ALB

Culoare profil

Crează-ţi o cabină de duş: 

A - ASRV3 - selectaţi o dimensiune 75 - 90 cm
B - ASRV3 - selectaţi o dimensiune 75 - 90 cm.A

B

Înălțimea produsului 1880 mm.  

Notă: fiecare bucată este ambalată separat. Pentru a obţine o cabină, se comandă două bucăţi.
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Termen de livrare 9 săptămâni
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Supernova

Ușă de duș Perete fix Cabină de duș

Când se face o combinaţie între o uşă şi un perete fix 
PSS/APSS trebuie avut în vedere tipul uşii deoarece au înălţimi 
diferite. Puteţi alege între următoarele combinaţii:

Când utilizați o ușă de duș cu un perete fix în baie,
puteți aşeza lângă cabina de duș și o mașină de spălat.

Posibilităţi de combinare

SDZ2 + PSS

ASDP3 + APSS

SDZ3 + PSS SDOP + PSS

Calculați suma dintre prețul de cost total al pereților ficşi
și a ușilor de duș în funcție de mărimea aleasă.

ASDP3 + APSS + APSS

Căzi recomandate: Aneta, Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

Crează-ţi o cabină de duş cu dimensiunile 120X90 cm:

A - Uşi de duş - selectaţi dimensiunea 70 - 120 cm
B - Pereţi ficşi - selectaţi dimensiunea 75 - 90 cm.

ASDP3 + APSS - uşă de duş + perete fix
Combinând o uşă de duş cu un perete fix puteţi obţine o cabină 
de duş rectangulară care se va adapta posibilităţilor de spaţiu 
din baia dumneavoastră. 

Preț de la:  257,- + 116,-

GROSIME 
STICLĂ

3/4
mm

PROTECȚIE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire
(tip)    

Dimensiuni
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

APSS - 75 720 - 755 116 114 159 159 159 159

APSS - 80 770 - 805 120 119 162 162 162 162

APSS - 90 870 - 905 128 127 180 180 180 180

PSS - 75 720 - 755 116 — 159 — 159 —

PSS - 80 770 - 805 120 — 162 — 162 —

PSS - 90 870 - 905 127 — 180 — 180 —

Înălțimea produsului 1880 mm.   
Înălțimea produsului 1850 mm

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

APSS

ASDP3

A

B

Cabina este combinaţia 
dintre ASDP3 şi APSS.

ALBSATEN

Culoare profil
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Uşi de duş 

Înălțimea produsului 1880 mm.  

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare de 9 săptămâni

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

ASDP3 - uşă de duş din trei elemente
Eleganţa şi soliditatea profilului inferior şi superior fac uşa de 
duş indistructibilă. Sistemul AntiBlock permit o culisare uşoară, 
iar prin rotirea produsului obţineţi varianta de deschidere în 
funcţie de nevoile dumneavoastră.

Preț de la:  257,-

TRATAMENT 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

GARANȚIE 
ANTIBLOCK

10 ANI
VARIANTA L/R

180°
R

L

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni 
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

ASDP3 - 80 395 770 - 810 257 257 300 300 300 300

ASDP3 - 90 461 870 - 910 265 265 318 318 318 318

ASDP3 - 100 528 970 - 1010 283 283 345 345 345 345

ASDP3 - 110 595 1070 - 1110 293 — 363  — 363  —

ASDP3 - 120 661 1170 - 1210 302 — 384  — 384  —

ASDP3 - 130 728 1270 - 1310 318 — 402 — 402  —

ALBSATEN

Culoare profil

T/AT profil
Utilizate pentru a conecta mai multe 
cabine de duș, respectiv ușile într-un 
rând, separate prin pereți fixi. Potrivit 
pentru utilizarea în duşuri publice.

Preț de la 850 Euro

Recomandare: instalați direct pe pardoseală 
cu ajutorul unei rigole de duş sau a unui sifon de 
pardoseală.

Preț de la:  242,-

SDZ2 - uşă de duş pliantă din două elemente
Ideală pentru spaţii mici. Prin urmare, este cea mai mică uşă de 
duş, putându-se monta în spaţii cu o lăţime de la 67 la 71 cm. 
Balamaua pliabilă permite o dimensiune de intrare mare pentru
o uşă de duş de dimensiuni mici.

Denumire
(tip)    

Intra-
re

(mm)

Dimensiuni 
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

SDZ2 - 70 492 670 - 710 242 — 279 — 279 —

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Înălțimea produsului  1850 mm.  

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

VARIANTA L/R

180°
R

L

Ușile de duș SDZ2, SDZ3
SDOP pot fi combinate
numai cu peretele fix PSS.
O ușă de duș ASDP3 poate
fi combinată numai cu 
peretele fix APSS.

ALB

Culoare profil
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Înălțimea produsului 1850 mm. 

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare de 9 săptămâni

Supernova

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

SDOP - uşă de duş cu sistem de pivotare
Constructiv aceasta este cea mai simplă variantă şi acest fapt 
se reflectă şi în raportul calitate/preţ.

Preț de la:  231,-

Denumire 
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni 
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă 

Pearl Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

SDOP - 70 485 673 - 710 231 — 248 — 248 —

SDOP - 80 485 773 - 810 246 — 280 — 280 —

SDOP - 90 485 873 - 910 254 — 295 — 295 —

SDOP - 100 485 973 - 1010 261 — 309  — 309  —

TRATAMENT 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

VARIANTA L/R

180°
R

L

ALB

Culoare profil

Lubrifiant pe bază de teflon
Noi îl recomandăm tuturor
produselor RAVAK.

vezi pag.  210

Preț de la:  268,-

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

SDZ3 - uşă de duş pliabilă din trei elemente
Balamaua pliabilă permite o dimensiune de intrare mare pentru 
o uşă de duş de dimensiuni mici. Potrivit pentru cabinele cu 
lățimea de 77 - 101 cm.

TRATAMENT 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

3
mm

VARIANTA L/R

180°
R

L

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni 
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă

Pearl Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Satin

SDZ3 - 80 510 770 - 810 268 — 311 — 311 —

SDZ3 - 90 610 870 - 910 279 — 324 — 324 —

SDZ3 - 100 610 970 - 1010 287 — 346  — 346  —

Înălțimea produsului 1850 mm. 

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Timp de livrare de 9 săptămâni

ALB

Culoare profil

Lipsesc câţiva centimetri?
Folosiţi profilele de extindere.
vezi pagina 39.
Nu căutaţi soluţii atipice!
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Blix
Modern şi sofisticat
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Design practic - Cu design fin, lucios. 
Aspectul produsului nu este afectat de nici 
un profil vertical. Alcătuirea este bazată 
practic pe sticlă securit, groasă de 6 mm şi
pe un elegant profil metalic, lucios.

Uşurinţă în întreţinere - Mecanismul 
telescopic inteligent montat în partea de 
jos a uşii de duş face mai uşoară curăţarea 
cabinei de duş. Îndepărtarea uşii face ca 
întreţinerea să fie foarte uşoară chiar şi în 
locuri greu accesibile.

Funcționare silențioasă a cabinei de duș

Sticla protejată de tehnologia RAVAK AntiCalc®

Montarea cabinei se face doar în câteva șuruburi

PROTECȚIE 
STICLĂ

UȘOR DE 
INSTALAT

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Cabine de duş semirotunde

Preț de la:  471,-

Cădiţe recomandate: Ronda, Elipso,  
Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

BLCP4 - cabină semirodundă din patru 
elemente.
Mecanismul de culisare constă în două perechi de role, 
ce rulează pe profilul superior şi mecanismul AntiBlock ce 
culisează pe profilul inferior.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Culoare profil
Lucios Saten Alb

BLCP4 - 80 490 775-795x775-795 471 532 471

BLCP4 - 90 565 875-895x875-895 484 547 484

Înălțimea produsului 1900 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

ALBSATEN

Culoare profil
LUCIOS

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun

Cabine de duş cu intrare pe colţ

Preț de la:  499,-

Cădiţe recomandate: Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat,  
Perseus Pro Chrome 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

BLRV2 -cabină de duş cu intrare pe colţ.
Cabină de duş cu intrare pe colţ la un preţ atractiv

Adăugaţi noii cabine de 
duş o baterie de duş 
termostatată RAVAK 

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Culoare profil
Lucios Saten Alb

BLRV2 - 80 435 775-790x775-790 499 564 499

BLRV2 - 90 500 875-890x875-890 522 591 522

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Înălțimea produsului 1900 mm.  

vezi pag. 204

ALBSATEN

Culoare profil
LUCIOS

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Preț de la:  351,-

Blix

Denumire
(tip)    

Intrare 
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Culoare profil
Lucios Saten Alb

BLDP2 -100 L/R 410 970-1010 351 404 351

BLDP2 -110 L/R 460 1070-1110 368 424 368

BLDP2 -120 L/R 510 1170-1210 380 429 380

BLDP2 - uşă de duş culisantă din două elemente
Posibilitatea de ajustare a acestui produs este de maximum 4 cm. 
Dacă dimensiunile nu sunt în limitele stabilite de producător avem 
posibilitatea de a folosi profilele de extensie BLNPS disponibile acum şi 
pentru gama BLIX.

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

Profil de extindere BLNPS.
Preț: 12 / 18 / 18 Euro  
(în funcție de culoarea profilului - 
alb / saten / lucios).
Poate fi utilizat la toate produsele 
Blix.

R

Înălțimea produsului 1900 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

ALBSATEN

Culoare profil
LUCIOS

Uşi de duş

Preț de la:  351,- + 177,-

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

BLDP2 + BLPS - uşă de duş + perete fix
Combinând o uşă de duş cu un perete fix, obţineţi o cabină de 
duş pe placul dumneavoastră de la dimensiunea de 100X80 
până la 120X100 cm.

Denumire
(tip)    

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă  

Transparent

Culoare profil
Lucios Saten Alb

BLPS - 80 770-790 177 207 177

BLPS - 90 870-890 189 219 189

BLPS - 100 970-990 199 231 199

R

Ușă de duș Perete fix Cabină de duș

Înălțimea produsului 1900 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Cabina este o combinaţie 
dintre BLDP2 şi BLPS.

ALBSATEN

Culoare profil
LUCIOS

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

VARIANTA   
STÂNGA/DREAPTA

L/R
FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
PROTECȚIE 

STICLĂ
GROSIME 

STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

VARIANTA   
STÂNGA/DREAPTA

L/R
FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Rapier
Eleganţa care iese în evidenţă
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Profile robuste –  contrastul dintre eleganța 
simplă a suprafețelor de sticlă curate și 
designul cadrului puternic adaugă cabinei 
de duș Rapier un aspect unic.

Economie de spaţiu.  Nedeschizând uşile 
în exterior, acestea culisând, cabina de 
duş nu va ocupa spaţiul liber din baia 
dumneavoastră.   

Funcționare silențioasă a cabinei de duș

Sticla protejată cu tehnologia RAVAK AntiCalc®

Uşurează întreţinerea  
Demontarea uşii facilitează curăţarea uşoară a 
cabinei de duş chiar şi în cele mai inaccesibile locuri.

PROTECȚIE 
STICLĂ

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Preț de la:  599,-

Cabine de duş semirotunde

Cădiţe recomandate: Ronda, Elipso,  
Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

NRKCP4 - cabină de duş semirotundă din 
patru elemente
Design distinctiv şi unic cu profile de ghidare elegnate şi solide.
Raza acestui tip de cabină este de 500 mm.

Înălțimea produsului 1900 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten

NRKCP4 - 80 425 775-795x775-795 599 638 676 702

NRKCP4 - 90 485 875-895x875-895 619 662 746 755

NRKCP4 - 100 485 975-995x975-995 665 715 779 791

ALBSATEN

Culoare profil

Adăugaţi noii dumneavoastre 
cabine de duş panoul de 
hidromasaj Nautilus

vezi pag. 177

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
STICLĂ

SilentRun

Preț de la:  537,-

Cădiţe recomandate: Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

NRKRV2 - cabină de colţ din patru elemente

Cel mai bun preţ pentru cabinele de duş din gama Rapier.

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şiTVA inclus.
Înălțimea produsului 1900 mm.  

Cabine de duş cu intrare pe colţ

Denumire
(typ)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten

NRKRV2 - 80 425 770-790x770-790 537 579 636 662

NRKRV2 - 90 495 870-890x870-890 568 606 679 703

NRKRV2 - 100 565 970-990x970-990 596 634 719 752

ALBSATEN

Culoare profil

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

PROTECȚIE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Rapier

Combinând un perete fix RPS cu o uşă de duş obţinem o cabină 
de duş de formă pătrată sau dreptunghiulară şi de diferite 
dimensiuni. Puteţi alege între următoarele combinaţii:

Exemplu de utilizare a uşilor de duş cu pereţi ficși.

Preţul cabinei de duş se calculează adunând preţul uşii de duș cu cel 
al peretelui fix în conformitate cu dimensiunea selectată.

Posibilităţi de combinare:

NRDP2 + RPS

NRDP4 + RPS NRDP4 + RPS + RPS

ușă de duș perete fix cabină de duș

NRDP2 + RPS + RPS

Preț de la:  496,- + 216,-

Cădiţe recomandate: Gigant Pro, Gigant Pro Flat, 
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau 
sifon de pardoseală.

NRDP4 + RPS - ușă de duș + perete fix
Cu intrare pe o latură
Combinând o uşă de duş cu un perete fix obţineţi o cabină de duş conform 
cerinţelor dumneavoastră. Astfel se poate crea un spaţiu pentru duş variind 
ca dimensiune de la 100x80 până la 200x100 cm.

Produsul este o combinație 
de modele NRDP4 și RPS.

R
P

S

NRDP4

Denumire
(tip)    

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil
Alb Satin Alb Satin

RPS - 80 770-790 225 216 225 216

RPS - 90 870-890 240 231 240 231

RPS - 100 970-990 255  246  255  246 

Înălțimea produsului 1900 mm. 

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare de 9 săptămâni.

ALBSATEN

Culoare profil

Pentru un duş confortabil vă 
recomandăm varianta dreptunghi-
ulară a cabinei de duş. Acolo unde 
spaţiul vă permite, în loc de 80 x 80 
cm, alegeţi dimensiunea 80 x 90 cm.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Preț de la:  415,-

Uşi de duş

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro, 
Perseus Pro Flat, Perseus Pro, Chrome  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

NRDP2 - uşă de duş din două elemente
Este o uşă de duş robustă cu dimensiuni de până la 120 cm. 
Varianta de stânga sau dreapta nu se obţine prin întoarcerea 
uşii - alegerea variantei de stânga sau dreapta trebuie să se 
facă înainte de a comanda produsul.

Înălțimea produsului 1900 mm.             L (stânga) - varianta de stânga. R (dreapta) - varianta de dreapta.
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten

NRDP2-100 L/R 395 970-1010 415 451 489 518

NRDP2-110 L/R 445 1070-1110 429 468 513 532

NRDP2-120 L/R 495 1170-1210 446 484 537 566

Pentru un confort sporit în 
timpul duşului folosiţi un scăunel 
elegant disponibil în diferite 
modele şi culori.

ALBSATEN

Culoare profil

R

vezi pag. 86

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

VARIANTA 
STÂNGA/DREAPTA

L/R
FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun

Preț de la:  496,-

Cădiţe recomandate: Gigant Pro, Gigant Pro Flat,  
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau
sifon de pardoseală.

NRDP4 - uşă de duş din patru elemente
Vă permite să creaţi spaţii mai mari pentru duş, chiar cu 
dimensiuni de până la 100x200 cm (în combinaţie cu un perete 
fix RPS).

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten

NRDP4-120 470 1170-1210 496 537 590 590

NRDP4-130 520 1270-1310 513  554  639  639 

NRDP4-140 570 1370-1410 527  570  637 637 

NRDP4-150 620 1470-1510 544 588  680  680 

NRDP4-160 670 1570-1610 561  604 705  705 

NRDP4-170 720 1670-1710 580  621  715  715 

NRDP4-180 770 1770-1810 592  638  738  738 

NRDP4-190 820 1870-1910 608 655  796  796 

NRDP4-200 870 1970-2010 625  670  796  796 

Înălțimea produsului 1900 mm.  

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare de 9 săptămâni.

ALBSATEN

Culoare profil

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

ÎNDEPĂRTARE 
STICLĂ

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

SilentRun
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Rapier
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Pivot
Linii clare și design modern
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Mecanism de pivotare 
Fără role, dar simplu, sistemul de deschidere 
a uşilor care nu necesită întreţinere.
Balamalele sunt din oţel inoxidabil de înaltă 
calitate. 

Alegeţi poziţia mânerelor
Gama de produse Pivot se caracterizează 
prin mânere ergonomice modern proiectate.
Mânerele cabinelor Pivot se pot orienta 
spre partea de sus sau de jos a cabinei 
de duş. Mânerul uşii plasat în sus este 
foarte practic, permite agăţarea prosopului 
în afara cabinei, aşa că îl veţi avea la 
îndemână.

ÎNTREȚINERE 
UȘOARĂ

Sticlă protejată 
cu tehnologia RAVAK AntiCalc®PROTECȚIE 

STICLĂ

Varianta Stânga/Dreapta 
Produs rotativ 180 de gradeVARIANTA 

STÂNGA/DREAPTA

180°
R

L

Profil minim 
și fără locuri inacesibile
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Preț de la:  446,-

Cabine semirotunde

Cădiţe recomandate: Ronda, Elipso,  
Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, 
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

PSKK3 - cabină semirotundă cu sistem 
pivotant din trei elemente
Design modern şi preţ rezonabil cu minimum de profile şi 
maximum de sticlă.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

VARIANTA 
STÂNGA/DREAPTA

180°
R

L
L

Înălțimea produsului 1900 mm.  

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare de 9 săptămâni.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Cloare profil +balamale şi mânere
Alb + Chrom / Alb Saten + Saten

PSKK3 - 80 490 770-795x770-795 446 489

PSKK3 - 90 490 870-895x870-895 476 527

PSKK3 - 100 490 970-995x970-995 513  562 

Cabinele cu profile albe există în
două versiuni: 
cu balamalele şi mânerele albe 
sau cromate. Cele cu profilul 
saten au balamalele şi mânerele 
saten.

ALBSATEN

Culoare profil

Preț de la: 367,- + 171,-

Cădiţe recomandate: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, 
Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat,  
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau 
sifon de pardoseală.

PDOP2 + PPS - uşă de duş + perete fix
Cobinând uşile de duş cu pereţii ficşi obţinem o cabină de duş 
conform cerinţelor dumneavoastră. Acest spaţiu variind de la 
dimensiunea de 80x80 până la 120x100 cm.

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Înălțimea produsului 1900 mm.  

Produsul este format din
PDOP2 şi PPS.

Cabine cu intrarea pe o latură

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

VARIANTA
STÂNGA/DREAPTA

180°
R

L
P

P
S

PDOP2

R

Ușă de duș Perete fix Cabina de duș

Denumire
(tip)    

Dimensiuni
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Culoare profil
Alb Saten

PPS - 80 770-795 171 202

PPS - 90 870-895 186 214

PPS - 100 970-995 199 227

ALBSATEN

Culoare profil
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Preț de la:  367,-

Pivot

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Cloare profil +balamale şi mânere
Alb + Chrom / Alb Saten + Saten

PDOP2 - 100 492 961-1011 367 415

PDOP2 - 110 592 1061-1111 384 430

PDOP2 - 120 592 1161-1211 403 451

PDOP2 - Uşă de duş pivotantă din două elemente
Dimensiunea uşii poate fi de 100, 110 şi 120 cm. 

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, 
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau 
sifon de pardoseală.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

VARIANTA
STÂNGA/DREAPTA

180°
R

L

Înălțimea produsului 1900 mm. 

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare de 9 săptămâni.

ALBSATEN

Culoare profil

Preț de la:  337,-

Cădiţe recomandate: Angela, Aneta, Perseus, 
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

PDOP1 - uşă de duş pivotantă dintr-un singur element
Se pot adapta perfect oriunde prin adăugarea de profile de   
extensie (PNPS). Ajustarea cu ajutorul acestor profile este de 
maximum 4 cm de fiecare parte.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Cloare profil +balamale şi mânere
Alb + Chrom / Alb Saten + Saten

PDOP1 - 80 492 761-811 337 385

PDOP1 - 90 592 861-911 354 400

Înălțimea produsului 1900 mm.  
Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Uşi de duş

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

VARIANTA
STÂNGA/DREAPTA

180°
R

L
R

ALBSATIN

Culoare profil

Creaţi o cabină de duş cu dimensiunile 
până la 120 x 100 cm.
A - uşă de duş - dimensiuni 80 - 120 cm  
B - perete fix - dimensiuni 80 - 100 cm

B

A

P
P

S

PDOP1/2

Pentru a extinde produsul poate 
fi folosit profilul PNPS, mărind 
dimensiunea cu câte 2 cm de 
fiacare parte.
Preţ alb/saten: 12 / 19,- Euro

R
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Chrome
Cu atenție pentru detalii

noutate
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MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

Mecanism de ridicare şi blocare  
a uşii în poziţia închis.

Armonioasa formă ovală 

Se întâlnește în toate elementele, cum ar 
fi mânerul, balamaua rotativă și profilul 
de fixare la perete se combină într-un 
ansamblu estetic perfect.

Stabilitate maximă

Brațul de fixare al produsului asigură 
pereților ficși o rigidizare suplimentară.
Acesta este unic în designul său articulat.

Sticlă protejată 
cu tehnologia RAVAK AntiCalc®PROTECȚIE 

STICLĂ

CONCEPT

Ansamblu perfect coordonat
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Cabine semirotunde

Cădiţe recomandate: Elipso, Elipso Pro,  
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, rigolă de duș 
sau sifon de pardoseală.

CSKK4 - cabină de duş semirotumdă cu 
două uşi
Cabină de duș fără ramă, se caracterizează prin profile practice 
pivotante, înlocuind balamalele ușii și cu deschiderea a două 
uși oferă o intrare mult mai convenabilă.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CSKK4 - 80 635 780-800x780-800 692 775 692

CSKK4 - 90 635 880-900x880-900 711 795 711

Culoare profil

Etanșarea perfectă este 
garantată de chederul de 
etanşare a uşii şi pragul 
inferior metalic de 10 mm 
al cabinei de duş.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

Preț de la:  692,-

Înălțimea produsului 1950 mm.  

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

SATEN ALBLUCIOS

Preț de la:  362,- 

Cădiţe recomandate: Angela, Aneta, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, 
Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat,  
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

CSD1 - uşă de duş dintr−un element
Uşa se deschide în interior şi exterior, care facilitează accesul 
uşor în spaţiul de duş. Nu poate fi combinat cu perete fix.

Uși de duș

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CSD1 - 80 635 775-805 362 417 362

CSD1 - 90 755 875-905 378 435 378

Datorită deschiderii
ușii bi-direcționale nu
veți avea picături de apă 
pe podea.

Culoare profil

R

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Înălțimea produsului 1950 mm.  

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

VARIANTA
STÂNGA/DREAPTA

L/R

SATEN ALBLUCIOS
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Preț de la:  472,-

Chrome

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CSDL2 - 120 1020 1175-1205 519 595 519

CSDL2 - uşă de duş din două elemente
Uşa oscilantă, oferă cea mai largă intrarea posibilă la rândul 
său, care facilitează accesul uşor în spaţiul de duș.

Cădiţe recomandate: Gigant Pro,  
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,  
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

Culoare profil

Ușile de duș CSD1, CSD2 și CSDL2 sunt destinate pentru a fi montate 
în nişă şi nu pot fi combinate cu perete fix.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

Înălțimea produsului 1950 mm.  

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

SATEN ALBLUCIOS

Preț de la:  444,-

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro, 
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,
rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

CSD2 - uşă de duş din două elemente mobile
Balamalele rotative care înlocuiesc balamale clasice, adaugă 
profilului de fixare la perete stabilitate unică şi flexibilitate în 
deschiderea uşilor în exterior. 
Nu poate fi combinat cu perete fix.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CSD2 - 100 655 975-1005 444 512 444

CSD2 - 110 655 1075-1105 454 529 454

CSD2 - 120 655 1175-1205 472 541 472

R

Culoare profil

Cabinei de duș îi puteți adăuga
o baterie de duș din același 
design deosebit.

Înălțimea produsului 1950 mm.  

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

VARIANTA
STANGA/DREAPTA

L/R

SATEN ALBLUCIOS

vezi pag. 200
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Cabine rectangulare

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Gigant Pro, 
Perseus Pro Chrome, Gigant Pro Flat, 
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

CRV2 + CRV2 - cabină de colţ din patru 
elemente

Combinarea a două uși de duș în aceeași dimensiune se obține 
o cabină de duș pătrată.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CRV2 - 80 635 780-800 398 444 398

CRV2 - 90 635 880-900 408 455 408

CRV2 - 100 635 980-1000 428 472 428

CRV2 - 110 710 1080-1100 435 474 435

CRV2 - 120 710 1180-1200 444 484 444

Culoare profil

Preț de la: 398,- + 398,-

Înălțimea produsului 1950 mm.  

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Cabina este o combinaţie
dintre CRV2 – 90 și CRV2 - 90

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

VARIANTA
STANGA/DREAPTA

L/R

SATEN ALBLUCIOS

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus, 
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, 
Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, 
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

CRV2 + CRV2 - uşă de duş + uşă de duş 
cabină de colţ din patru elemente
Orice combinație de diferite dimensiuni de uși de duș pot crea 
o cabină de duș într-o formă dreptunghiulară.

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Înălțimea produsului 1950 mm.  

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CRV2 - 80 635 780-800 398 444 398

CRV2 - 90 635 880-900 408 455 408

CRV2 - 100 635 980-1000 428 472 428

CRV2 - 110 710 1080-1100 435 474 435

CRV2 - 120 710 1180-1200 444 484 444

Culoare profil

Preț de la: 398,- + 444,-

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

Cabina este o combinaţie dintre 
CRV2 – 80 și CRV2 - 120

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

VARIANTA
STANGA/DREAPTA

L/R

Opțiuni variabile de combinare:
 
A – CRV2 - alege dimensiunea 80 - 90 cm
B – CRV2 - dimensiuni între 80 - 120 cm.

A

B

SATENLUCIOS ALB
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Chrome

Design complet și soluții unice pentru camera de baie.

Ușă de duș Perete fix Cabină de duș

Posibilităţi de combinare:

Preţul cabinei de duş se calculează adunând preţul uşii de duș plus cel 
al peretelui fix în conformitate cu dimensiunea selectată.

Combinând un perete fix cu o uşă de duş obţinem o cabină de duş de 
formă pătrată sau dreptunghiulară de diferite dimensiuni.
Puteţi alege între următoarele combinaţii:

CRV2

CRV2

R

CRV2

CPS

Preț de la:  398,-+ 246,-

Cădiţe recomandate: Aneta, Angela, Perseus, 
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, 
Peruseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, 
Gigant Pro Chrome, rigolă de duș sau sifon de pardoseală.

CRV2 + CPS - uşă de duş + perete fix cu 
intrarea pe o latură
Ușile de duș pot fi combinate cu un perete fix, alături de care 
apoi amplasați ușor o chiuvetă sau mașina de spălat.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent
Culoare profil

Lucios Saten Alb

CPS - 80 655 780-800 246 275 246

CPS - 90 655 880-900 265 294 265

CPS - 100 655 980-1000 266 302 266

Culoare profil

Pentru un duş confortabil aveţi opţiunea rectangulară al spaţiului 
pentru duş. Consideraţi că, în loc de dimensiunea 90 x 90 cm puteți 
alege 80 x 100 cm, care vă va aduce aceeaşi suprafaţă, dar va creşte 
confortul.

Înălțimea produsului 1950 mm.  

Notă. Noua gamă Chrome este disponibilă din 04/2013

Termen de livrare de 4 săptămâni. Prețurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Cabina este o combinaţie 
dintre CRV2 și CPS

PROTECȚIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UȘII

VARIANTA
STANGA/DREAPTA

L/R R

SATEN ALBLUCIOS
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SmartLine
Design strălucitor şi minimalist
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MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Mecanism de ridicare şi blocare a uşii în poziţia închis

Profil de prindere la perete – Seria de cabine 
de duş SmartLine pot anula inexactităţile 
pereţilor datorate construcţiei din profile, 
ajustarea maximă putând fi de 15 mm.

Balamale SmartLine – Calitatea balamalelor  
cromate reflectă ultimele tendințe în 
designul băii. Colecţia SmartLine se  
evidenţiază prin linii minimaliste curate.

Sticlă protejată  cu tehnologia RAVAK AntiCalc®

PROTECŢIE 
STICLĂ
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Preţ de la:  861,-

Cabine de duş semirotunde

Cădiţe recomandate: Elipso, Elipso Pro,  
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, 
rigolă de duş sau sifon de pardoseală.

SMSKK4 - Cabină de duş semirotundă
Designul echilibrat al seriei SmartLine oferă un spaţiu generos 
pentru duş. Suprafeţele mari de sticlă securit şi elemente 
cromate accentuează calitatea produsului.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

SMSKK4 - 80 761 785-800x785-800 861

SMSKK4 - 90 761 885-900x885-900 875

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Înălţime produs 1900 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
2 buc. braţe de fixare scurte incluse

Pragul cu înălţimea de 18 mm 
asigură etanşarea în partea de 
jos a produsului.

Finisaj
CHROM

Preţ de la: 861,-

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
rigolă de duş sau sifon de pardoseală.

SMSRV4 - Cabină de duş cu intrare pe colţ
Cabina de duş cu cea mai mare lățime de intrare. Cea mai 
confortabilă zonă de intrare oferită de o cabină de duş în 
colecţia SmartLine.

Cabine de duş cu intrare pe colţ

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Denumire
(tip)    

Intrare
 (mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

SMSRV4 - 80 763 785-800x785-800 861

SMSRV4 - 90 763 885-900x885-900 875

Înălţime produs 1900 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
2 buc. braţe de fixare scurte incluse

Alegeţi para de duş din alamă 
cromată cu diametrul de 30 cm. 
pentru spaţiul dvs. de duş.

vezi pag. 206

Finisají
CHROM
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Preţ de la:  530,-

Uşi de duş                          SmartLine

SMSD2 - Uşă de duş din două elemente
Prin construirea unui perete suplimentar în baia dumneavoastră 
creaţi o nişă pentru montarea unei uşi de duş creând astfel un 
spaţiu de duş eficient şi puţin costisitor.

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, 
Gigant Pro Flat, Gigant Pro, 
rigolă de duş sau sifon de pardoseală.

Cabină de duş cu intrare pe o latură

Alege varianta de stânga sau dreapta de 
deschidere a uşii. În funcţie de unde se 
află peretele fix, avem varianta de stânga 
sau de dreapta a uşii. În acestă variantă, 
alegeţi modelul A sau B a uşii de duş.

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

VARIANTA 
L/R

L/R

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

SMSD2 - 90 L/R 629 A 889 – 906 /  B 899 – 916 530

SMSD2 - 100 L/R 629 A 989 – 1006 /  B 999 – 1016 540

SMSD2 - 110 L/R 629 A 1089 – 1106 / B 1099 – 1116 554

SMSD2 - 120 L/R 629 A 1189 – 1206 / B 1199 – 1216 566

Model A: Uşa de duş este proiectată cu toleranţă de reglaj maxim 11 mm în minus faţă de dimensiunea standard a produsului.
Model B: Uşa de duş este proiectată cu toleranţă de reglaj maxim 16 mm în plus faţă de dimensiunea standard a produsului.

Exemplu: în cazul în care nişa dumneavoastră de duş se încadrează între dimensiunile 
889-906 mm, alegeţi varianta A, în cazul în care nişa dumneavoastră de duş se încadrează 
între dimensiunile 899-916 mm, alegeţi varianta B a produsului.

Înălţime produs 1900 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
1 braţ de fixare scurt inclus.

Finisají
CHROM

L

Preţ de la:  530,- + 314,-

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro, 
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, 
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, 
rigolă de duş sau sifon de pardoseală.

SMSD2 + SMPS - Uşă de duş + perete fix - 
intrare în partea frontală
Creaţi-vă spaţiul de duş pe placul dumneavoastră conectând 
uşi de duş cu pereţi ficşi de la dimensiunea de 80x90 cm la 
dimensiunea de 120x100

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

VARIANTA 
L/R

L/R

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Preţ
(total)

SMPS - 80 L/R 785-800 314

SMPS - 90 L/R 885-900 326

SMPS - 100 L/R 985-1000 341

Înălţime produs 1900 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
1 braţ de fixare scurt inclus.

Finisají
CHROM

R

Combinaţie de uşă de duş cu 
perete fix SMSD2 R + SMPS R
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Brilliant
Design rafinat, calitate excelentă și eleganță pură

noutate
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Mâner anti-alunecare – designul pur şi 
original al mânerului atrage atenția cu 
putere magică. Litera R utilizată în Logo-
ul companiei RAVAK, folosită pe partea 
antiderapantă a mânerului, scoate în 
evidenţă originalitatea acestuia.

PROTECŢIE 
STICLĂ

Tehnologie de protejare a sticlei 
suprafaţă tratată RAVAK AntiCalc®

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Elemente metalice cromate de lux -  
Designul sofisticat al elementelor metalice 
placate cu crom scoate în evidenţă aspectul  
minimalist al colecţiei Briliant. Forma 
dreptunghiulară a elementelor metalice 
evidenţiază colecţia Brilliant. Balamalele 
sunt îngropate pe partea interioară a 
sticlei facilitând întreținerea produsului, 
soluţie tehnică care contribuie la păstrarea 
aspectului îngrijit al produsului pe termen 
lung. 

TEST 
LONGEVITATE 

30 ANI

B SET Elemente cromate de înalte calitate  
durată de viaţă testată şi garantată 30 ani

Mecanism de ridicare a uşii 
Menţinerea uşii în poziţia închis
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Preţ de la:  1349,-

Cabină de duş semirotundă

BSKK4 - Cabină de duş semirotundă din patru elemente
De lux și uşor de folosit care menţine în același timp toate exigenţele stilului și oferă un acces confortabil în spaţiul de duş deoarece 
deschiderea ușilor ocupă mai puțin spațiu în baie.

Finisaj
CHROM

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

8,6
mm TEST 

LONGEVITATE 
30 ANI

B SET

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Cădiţe recomandate: Elipso, Elipso Pro,  
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, 
rigolă sau sifon de pardoseală.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiuni
(mm)

Preţ
(total)

BSKK4 - 80 761 783-795x783-795 1349

BSKK4 - 90 761 883-895x883-895 1377

BSKK4 - 100 761 983-995x983-995 1511

Înălţime produs 1950 mm.      B SET conţine 2 braţe de fixare scurte.

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Pachetul B SET Brilliant include 
balamale, mânere, kit de montare 
şi în anumite cazuri braţele de 
fixare cromate.
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Preţ de la:  1045,-

Brilliant

BSDPS - Cabină de duş formată dintr-o uşă şi 
un perete fix cu intrare din faţă
Cabina de duş cu cea mai mare suprafață din această serie, 
disponibilă în mai multe variante de dimensiune. 
Cu dimensiunea de 90 x 120 potrivită pentru duş în doi.

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro,  
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, 
rigolă sau sifon de pardoseală.

VARIANTA 
L/R

L/R
PROTECŢIE 

STICLĂ
GROSIME 

STICLĂ

8,6
mm TEST 

LONGEVITATE
30 ANI

B SET

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

BSDPS - 80 L/R 527 783-795x783-795 1045

BSDPS - 90 L/R 527 883-895x883-895 1076

BSDPS - 100 L/R 627 983-995x983-995 1160

BSDPS - 100x80 L/R 627 983-995x783-795 1144

BSDPS - 110x80 L/R 627 1083-1095x783-795 1154

BSDPS - 120x80 L/R 627 1183-1195x783-795 1172

BSDPS - 120x90 L/R 627 1183-1195x883-895 1187

Înălţime produs 1950 mm. L (left) -varianta de stânga R (right) - varianta de dreapta
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

 1 braţ de fixare lung inclus                             1 braţ de fixare lung şi 1 braţ de fixare scurt inclus
2 braţe de fixare lungi incluse

Finisaj
CHROM

R

Adăugaţi noii dumneavoastre 
cabine de duş bateriile 
termostatate de la Ravak

vezi pag. 204

Preţ de la:  1190,-

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
rigolă sau sifon de pardoseală.

BSRV4 - Cabină de duş din patru elemente cu 
intrare pe colţ
Cabina de duş care asigură intrare de până la 90 cm, oferind 
astfel cea mai generoasă intrare din colecţia Brilliant.

Cabine de duş cu intrare pe colţ

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

8,6
mm TEST  

LONGEVITATE 
30 ANI

B SET

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

BSRV4 - 80 763 783-795x783-795 1190

BSRV4 - 90 763 883-895x883-895 1218

BSRV4 - 100 905 983-995x983-995 1363

Înălţime produs 1950 mm.    2 braţe de fixare scurte incluse
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Finisaj
CHROM

Braţele de fixare scurt sau 
lung oferă maxim de stabilitate 
produselor. Braţele de fixare se pot 
achiziţiona şi separat.
Braţ de fixare scurt 55 Euro 
Braţ de fixare lung 65 Euro
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Preţ de la:  701,-

Uşi de duş

Cădiţe recomandate: Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro,  
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, rigolă sau sifon de 
pardoseală.

BSD2 - Uşă de duş din două elemente 
Ideală pentru nişe. Uşi de duş perfecte pentru nişe de duş din 
zidărie cu lăţimea între 80-100 cm, cu posibilitatea adaptării la  
inexactităţile din construcţia zidăriei de la  - 10 mm la + 5 mm 
de la dimensiunea standard a produsului.  

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

8,6
mm

VARIANTA 
L/R

L/R
TEST 

LONGEVITATE 
30 ANI

B SET

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

BSD2 - 80 L/R 529 790-805 701

BSD2 - 90 L/R 529 890-905 720

BSD2 - 100 L/R 629 990-1005 739

L

Alege varianta stânga sau dreapta a 
uşii  de duş. Varianta este determinată 
de amplasarea balamalelor pe 
ușă când este privită din exterior.

Înălţime produs1950 mm.      1 braţ de fixare 
L  (left) - varianta de stânga.  R  (right) - varianta de stânga
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Finisaj
CHROM

Cădiţe recomandate: Gigant Pro, Gigant Pro Flat,  
Gigant Pro Chrome, rigolă sau sifon de pardoseală. 

BSD3 - Uşă de duş din trei elemente
Cea mai mare uşă de duş cu balamale care poate închide o 
nişă de maxim 120 cm, care se poate adapta la inexactitățile de 
construcţie de la - 15 mm până la + 10 mm de la dimensiunea 
standard a produsului.

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

8,6
mm

VARIANTA 
L/R

L/R
TEST 

LONGEVITATE 
30 ANI

B SET

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

L

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
(total)

BSD3 - 110 L/R 529 1085-1110 834

BSD3 - 120 L/R 629 1185-1210 891

Înălţime produs 1950 mm.      1 braţ de fixare scurt inclus
L  (left) - varianta de stânga.  R  (right) - varianta de dreapta
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Finisaj
CHROM

Preţ de la:  834,-
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Brilliant

Lasă-te înconjurat de lux 
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Walk-In
Nu fi limitat de dimensiunile standard ale cabinelor de duș

Walk-In Wall - un perete solid - cu intrare din lateral. Lăţime 1000 mm și înălțime 2000 mm.                         Preţ de la:  ,-

Făcut pe 
măsură

noutate
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Preţ de la:  825,-

Walk-In

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

8
mm

2 braţe de fixare disponibile la 
orice dimensiune sunt incluse 
pentru peretele despărţitor Walk 
In Free.

Recomandare: Recomandăm instalarea direct pe pardoseală cu 
drenaj de tip rigolă sau sifon de pardoseală.

Walk-In Free - Un perete masiv  
- cu intrare laterală din ambele părţi
Spaţioasă şi aerisită, spaţiu de duş şi pentru două persoane.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
 (buc)

Walk-In Free   900 1600 825

Toate produsele Walk-in pot fi comandate prin intermediul 
configuratorului online, cu ajutorul căruia se poate selecta 
tipul dorit (tip, lățime, înălțime). Pentru mai multe informații 
vizitați www.ravak.ro

    Înălţime produs 2000 mm.  
2 braţe de fixare lungi sunt incluse 

Preţ de la:  1172,-

Recomandare: Recomandăm instalarea direct pe pardoseală cu 
drenaj de tip rigolă sau sifon de pardoseală.

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

8
mm

1 braţ de fixare la orice 
dimensiune este inclus la 
fiecare perete despărţitor 
Walk-In Corner.

Walk-In Corner - Doi pereţi masivi  
- cu intrare laterală
Decorează orice cameră de baie.

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Preţ
 (buc)

Walk-In Corner   900 900 x 1200 1172

Termen de livrare 8 săptămâni Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Notă: Gama produselor Walk In va fi disponibilă incepând din 06.2013

Alte variante posibile de Walk-in-uri:

    Înălţime produs 2000 mm.  
1 braţ de fixare lung şi un profil de colţ sunt incluse

Configurarea 1 Configurarea 4Configurarea 3Configurarea 2
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Elegance
Întruchiparea luxului clasic
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Aspect luxos – profilele robuste din crom 
în combinație cu sticla securit, liniile clare, 
silueta ultramodernă sunt sinonime pentru 
cabinele de duş Elegance.

Mecanism de ridicare – Toate uşile 
produselor Elegance au balamale speciale 
care ridică uşile cu 4mm când se deschid. 
Mecanismul ridică uşa deasupra pragului la 
deschidere şi  readuce uşa în poziţia iniţială 
la închidere.

Sticlă protejată
cu technologia RAVAK AntiCalc®PROTECŢIE 

STICLĂ

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Ridicarea uşii  
blocarea uşii în poziţia închis
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Cabină de duş semirotundă

Cădiţe recomandate: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, 
rigolă sau sifon de pardoseală.

ESKK2 - cabină de duş semirotundă cu două uşi
Pretențios și dominant. Cea mai luxoasă cabină din seria Elegance. Posibilitatea de închidere/deschidere a uşilor atât în interior cât 
şi-n exterior conferă spaţiu de acces generos. Cea mai mare dimensiune de intrare a unei cabine de duş Ravak de până la 110 cm.

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

Preţ de la:  1283,-

Culoare profil
CHROM ALB

Înălţime produs1850 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Termen de livrare 9 săptămâni Termen de livrare 5 săptămâni 

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă 

Transparent

Culoare profil
Alb (Preţ fără mâner) Chrom (Preţ fără mâner)

ESKK2 - 80 900 770-790x770-790 1283 1772

ESKK2 - 90 1000 870-890x870-890 1305 1842

ESKK2 - 100 1100 970-990x970-990 1542 2082
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Elegance

Mâner TEC chrome:  53,- Mâner ELE alb: 38,-

Mânerele de design personalizează
 cabina dumneavoastră de duş 

Mânere Elegance

Mâner TEC alb:  53,-

Mânerele se comandă separat, preţul lor nu este inclus în preţul produsului.
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Preţ de la:  900,-

Cabine de duş rectangulare

Cădiţe recomandate: Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
rigolă sau sifon de pardoseală. 

ESKR2 - Cabină de duş cu două uşi batante
Intrarea cea mai mare a cabinelor de duș RAVAK (pană la 116 
cm). Posibilitatea de deschidere spre interior şi exterior a uşilor.

ALB

Culoare profil
CHROM

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

        

Denumire
(tip)    

Intrare
 (mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent

Profil
Alb (Preţ fără mâner) Chrom (Preţ fără mâner)

ESKR2 - 80 950 770-790x770-790 900 1389

ESKR2 - 90 1060 870-890x870-890 903 1391

ESKR2 - 100 1160 970-990x970-990 969 1458

Înălţime produs1850 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Termen de livrare 9 săptămâni Termen de livrare 6 săptămâni

Pentru confort mărit în timpul 
duşului alegeţi din gama variată 
a modelelor de scăunele. 

vezi pag. 86

Preţ de la:  873,-

Cădiţe recomandate: Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, 
rigolă sau sifon de pardoseală.

ESKPS - cabină de duș cu perete fix cu 
intrare din față
Cabina de duş de lux cu economie de spaţiu datorită posibilităţii 
de a folosi spaţiul de lângă peretele fix.

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

VARIANTA 
L/R

L/R

ALB

Culoare  profil
CHROM

      

R

Denumire
(tip)    

Intrare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

 Transparent

Culoare profil
Alb (Preţ fără mâner) Chrom (Preţ fără mâner)

ESKPS - 80 L/R 670 770-790x770-790 873 1362

ESKPS - 90 L/R 770 870-890x870-890 889 1377

ESKPS - 100 L/R 870 970-990x970-990 930 1419

Înălţime produs 1850 mm.  L  (left) - varianta de stânga.  R  (right) - varianta de drapta

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Termen de livrare 9 săptămâni Termen de livrare 6 săptămâni 

Peretele fix vă oferă spaţiu pentru montarea 
chiuvetei, a mobilierului de baie  sau a 
maşinii de spălat lângă cabina de duş.
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Cena od:  673,-

Elegance

ESD2 - Uşă de duş din două elemente

Uşă de duş impunătoare, cu cea mai mare dimensiune de 
intrare (99 cm). Uşile se pot deschide atât în interior cât şi în 
exterior, pentru acces cât mai facil în spaţiul de duş. 

Cădiţe recomandate:Gigant Pro, Gigant Pro Flat, 
Gigant Pro Chrome, rigolă sau sifon de pardoseală.

PROTECŢIE
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE
RIDICARE A UŞII

ALB

Culoare profil
CHROM

Denumire
(tip)    

Intarare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent

Culoare profil
Alb (Preţ fără mâner) Chrom (Preţ fără mâner)

ESD2 - 110 890 1070-1110 673 889

ESD2 - 120 990 1170-1210 692 906

Înălţime produs 1850 mm.  

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare 9 săptămâni Termen de livrare 6 săptămâni.Termen de livrare 6 săptămâni 

Preţ de la:  558,-

Cădiţe recomandate: Angela, Perseus,  
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome. 
Rigolă sau sifon de pardoseală.

ESD1 - Uşă de duş dintr-un element

Produs de lux la preţ surprinzător de scăzut. Uşa se deschide în 
exterior.

Uşă de duş

ALB

Culoare profil
CHROM

PROTECŢIE 
STICLĂ

GROSIME 
STICLĂ

6
mm

MECANISM DE 
RIDICARE A UŞII

VARIANTA 
L/R

L/R
       
L

Denumire
(tip)    

Intarare
(mm)

Dimensiune
(mm)

Tip geam sticlă

Transparent

Culoare profil
Alb (Preţ fără mâner) Chrom (Preţ fără mâner)

ESD1 - 80 L/R 610 770-810 558 776

ESD1 - 90 L/R 710 870-910 573 791

ESD1 - 100 L/R 810 970-1010 589 808

Înălţime produs1850 mm.  L  (left) - varianta de stânga.  R  (right) - varianta de dreapta

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Termen de livrare 9 săptămâni Termen de livare 6 săptămâni 

Soluţia ideală pentru a facilita 
intrarea cu scaun pe rotile în 
cazul persoanelor cu dizabilităţi. 
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Scăunele 
pentru duş
Confort şi relaxare



87

Scăunelele de duş rabatabile sunt un 
accesoriu practic în interiorul spaţiului 
dumneavoastră de duş.

Scăunelele se montează în cabina de duş 
finisată.

Economisiţi spaţiu în zona dumneavoastră de duş 
se pliază la perete.

Capacitate de susţinere până la 150 kg
SARCINĂ

kg 150

PLIABIL
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Ovo P

Ovo P

• relaxare în timpul duşului în poziția așezat, fără riscul de a aluneca
• ajutor practic pentru igiena personală
• construit din materiale de calitate
• garantat la sarcină de până la 150 kg.

Scăunelele Ovo sunt recomandate
a se monta în cabine de duş de
dimensiunea minimă 90 x 90. 
Este recomandată instalarea 
acestora la înălţimea de 45 cm.

Ovo P clear Ovo P blue Poate fi pliat la perete

Ovo P orange

Ovo P opal

Denumire (tip) Culoare Preţ

Ovo P clear Clear 151

Ovo P opal Opal 152

Ovo P orange Orange 159

Ovo P blue Blue 159

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Preţ de la:  151,- 
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Scăunel de duşOvo B

Ovo B 

• formă modernă pătrată, cu o zonă de relaxare mai mare
• relaxare în timpul duşului în poziția așezat, fără riscul de a aluneca
• ajutor practic pentru igiena personală
• construit din materiale de calitate
• garantat la sarcină de până la 150 kg

Ovo B clear Se poate plia la pereteOvo B opal

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Ovo B orange

Denumire
(tip) Culoare Preţ

Ovo B clear Clear 151

Ovo B opal Opal 151

Ovo B orange Orange 160

Preţ de la:  151,- 

Înălțimea de mon-
taj recomandată 
este de 45 cm.
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Cădiţe de duş, 
rigole şi sifoane 
de pardoseală
 

Alegeți dintr-o gamă largă de produse pe cel 
potrivit pentru dumneavoastră.
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ANTIDERAPANT

ANTIBAC®

GARANŢIE 
GRĂTAR

25 ANI

Cădiţele de duş au proprietăţi antibacteriene şi antimucegai

Garanţie de 25 ani pentru grătarele din oţel inoxidabil

Siguranţă în timpul duşului

Cădiţele RAVAK oferă soluții în forme 
clasice, dimensiuni şi materiale de design.
Puteţi alege: 
▪ forma clasică cu tăvi mai adânci din acril
▪ extra plate, turnate din marmură 
artificială, durabile şi moderne.

Sifoanele de pardoseală şi rigolele Ravak 
scot în evidenţă designul podelei 
dumneavoastră de ceramică. 
▪ eliminarea barierelor la intrarea în cabina 
de duș
▪ capacaitate ridicată de drenaj a apei
▪ montaj şi întreţinere uşoară
▪ varietate de dimensiuni pentru toate 
dimensiunile de spaţii de duş.
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Fiecare dintre cele șase linii de produse oferite are propriile caracteristici specifice. 
Puteți alege formele clasice consacrate sau eficienţa soluţiilor moderne.

Cădiţe de duş RAVAK

KASKADA
Calitate dovedită la preţ 
accesibil

Aneta

Ronda

Angela

Materiale: 
strat PMMA + ABS, Antibac® 
Întăritură:  
tip LA – fibră de sticlă 
tip EX, PU –spumă poliuretanică
cu fibră de sticlă

ANTIBAC® ADÂNCIME
CĂDIŢĂ

90 mm

↓ 185 mm
ÎNĂLŢIME 
TOTALĂ

↓

DIAMETRU
SIFON

Ø
90 mm

pag. 96

Materiale:
strat PMMA + ABS, Antibac® 
Întăritură: 
tip LA – fibră de sticlă 
tip EX, PP, PAN – spumă poliuretanică
cu fibră de sticlă

ADÂNCIME
CĂDIŢĂ

50 mm

↓ 175 mm
ÎNĂLŢIME 
TOTALĂ

↓

DIAMETRU
SIFON

Ø
90 mm

ANTIBAC®

GALAXy
Cădiţe puţin adânci cu design 
modern.

Elipso

Perseus

pag. 98

ADÂNCIME
CĂDIŢĂ

270 mm

↓ 420 mm
ÎNĂLŢIME
TOTALĂ

↓

DIAMETRU
SIFON

Ø
52 mm

ANTIBAC®

Materiale:
strat PMMA + ABS, Antibac® 
Întăritură: 
tip LA – fibră de sticlă

MINICĂZI
Relaxare pe scăunel 
încorporat. Adecvat 
pentru copii.

Sabina

pag. 100
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Cădițe de duș

GALAXy Pro
Cădiţe turnate
cu suprafaţă antiderapantă

ADÂNCIME
CĂDIŢĂ

15 mm

↓ 30 mm
ÎNĂLŢIME
TOTALĂ

↓

DIAMETRU
SIFON

Ø
90 mm

Perseus Pro

Gigant Pro

Elipso Pro

Materiale:
răşină sintetică şi dolomită 
Proces de fabricaţie: 
turnare
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GALAXy Pro Flat
Cădiţe turnate
cu suprafaţa netedă

ADÂNCIME
CĂDIŢĂ

15 mm

↓ 30 mm
ÎNÂLŢIME
TOTALĂ

↓

DIAMETRU
SIFON

Ø
90 mm

Materiale:
răşină sintetică şi dolomită 
Proces de fabricaţie: 
turnare

Perseus Pro Flat

Gigant Pro Flat

Elipso Pro Flat
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noutate

GALAXy Pro Chrome
Cădiţe turnate, cu interior 
de design realizate pentru 
conceptul Chrome

ADÂNCIME
CĂDIŢĂ

15 mm

↓ 30 mm
ÎNĂLŢIME
TOTALĂ

↓

DIAMETRU
SIFON

Ø
90 mm

Perseus Pro Chrome

Gigant Pro Chrome

Elipso Pro Chrome

Materiale:
răşină sintetică şi dolomită 
Proces de fabricaţie: 
turnare

pag. 106
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Instalarea cădiţelor pe pardoseală
1/ Podeaua trebuie executată 

(relizat nivelul) în aşa fel încât 
să se poată monta cădiţa. 

* Materialul de sub cădiţă trebuie să 
fie solid cum, ar fi şapă, beton 
sau pavare cu plăci ceramice..

2/ Puneţi temporar cădiţa în 
locul de montaj şi marcaţi 
poziţia sifonului pe podea..

3/ Efectuaţi un orificiu în şapă conform 
dimensiunilor sifonului şi aduceţi 
scurgerea în zona respectivă. 

* Conectaţi scurgerea la sifonul cădiţei.

4/ Pe locul unde va fi montată 
cădiţa aplicaţi valuri de silicon 
RAVAK. Aşezaţi cădiţa şi 
urmăriţi planeitatea acesteia. 

* Înşurubaţi partea superioară a 
sifonului la partea inferioară. 
Izolaţi perimetrul cădiţei 
de duş cu silicon RAVAK.

Instalarea cădiţelor cu suport
1/ Se aşeză suporţii în paralel cu 

axa de bază a cădiţei de duş.
*Se măsoară distanţa în funcţie de 

mărimea cădiţei de duş după care 
se marcheză cele patru orificii.

* Axa de bază a cădiţei o reprezintă 
distanţa egală dintre colţurile opuse..

2/ În punctele marcate se efectuează 
4 orificii cu diametru Ø 3 mm.

ATENŢIE – adâncimea găurilor 
nu trebuie să fie mai mare de 
10 mm pentru a nu perfora 
suprafaţa de acril! Ataşaţi grinda 
metalică la cadiţă. La fel se 
procedează şi cu cea dea doua.

3/ Puneţi cădiţa pe picioare. 
Rotiţi picioarele până 
când aceasta este în nivel. 

* La marginea superioară a 
cădiţei, după ce este impinsă la 
perete, se vor marca locurile la 
înălţimea de 100 mm unde vor 
fi montate clemele de fixare..

4/ Apoi la 50 mm de marginea superioară 
a cădiţei se vor executa găuri de Ø 
8 mm unde vom introduce diblu 
cu şurub pentru fixarea clemelor. 

* Se va aplica silicon pe clemele de 
plastic, se aşează cădiţa la perete 
după care se montează sifonul.

Cădiţe instalate pe suport sau pe pardosealăA

Exemple de instalare a cădiţelor de duş

Tip LA
pentru instalare cu suport
sau pe pardoseală

Cădiţe turnate
pentru instalare direct pe 
pardoseală sau pe suport

Cădiţele de tip LA au un strat laminat întărit şi 
un înveliş acrilic co-extrudat. Aceste cădiţe pot fi 
încastrate în pardoseală sau montate pe un pat 
din mortar. Pentru a facilita instalarea, Ravak vă 
oferă picioarele universale Base. Acestea trebuie 
comandate separat. Aceste cădiţe nu dispun de 
panou frontal în cazul în care se montează pe 
picioare.

Cădiţe Galaxy Pro şi Galaxy Pro Flat sunt realizate 
prin cea mai “pură tehnologie“ de turnare din par-
ticule de dolomită amestecată cu răşini sintetice.
Cădiţele au o înălţime de 30 mm şi se pot instala 
prin 3 metode:
1) Se lipesc direct pe pardoseală sau pe un pat 
din mortar.
2) În cazul în care pardoseala este deja finisată se 
poate utiliza sistemul de picioare BASE şi panou 
frontal.
3) Utilizând sistemul de susţinere BASE şi panoul 
frontal fixat cu ajutorul suportului SET.
Panourile frontale sunt confecţionate din acelaşi 
material ca şi cădiţa.
Sistemul de susţinere (BASE) şi sistemul de fixare 
pentru mască (SET) nu sunt componentele
cădiţelor, ele trebuie comandate separat.

Tip LA, LA + BASE  
a LA+BASE+SET
pentru instalare pe
picioare sau în pardoseală

Minicădiţa 
Sabina

Cădiţa de duş Sabina este fabricată prin 
termoformarea plăcii de acril iar apoi întărită cu o
placă laminată şi spumă din fibră de sticlă.
Pentru instalarea cădiţei Sabina LA – aveţi nevoie 
de suportul BASE – şi panoul frontal (Sabina
Set). Pentru instalarea cădiţei în acest mod 
suportul şi panoul trebuie comandate separat,
deoarece ele nu sunt incluse în preţul cădiţei.

Galaxy

Galaxy Pro 
(Flat, Chrome)

Kaskada
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Rigiditate ridicată – garanţie pe termen lung
Suportul unic şi robust de poliuretan garantează 100% stabilitatea cădiţei.

Consistenţa materialului – cădiţa îşi păstrează forma şi nu scârţie
Folosind cea mai de vârf tehnologie a turnării la presiuni înalte, utilizând 
fibra de sticlă, obţinem un material care este capabil să−şi  menţină forma şi 
dimensiunile iniţiale de−a lungul întregii perioade de utilizare.

Instalare rapidă şi uşoară
Instalare rapidă uşoară şi fără
murdărie. Pentru instalarea
cădiţelor noastre de duş nu este
necesar să aveţi cunoştinţe 
despre tehnologia construcţiilor. 
Tot ce vă trebuie pentru o 
instalare si etanşare perfectă 
este un tub de silicon Ravak

Sistem optim
pentru
scurgerea
apei
Toate cădiţele sunt
oferite cu sifoane de
scurgere de 90 mm,
ceea ce înseamnă un 
debit de scurgere
de 30 l/min, acestea
corespunzând şi celor 
mai exigente cerinţe.

Fiecare cădiţă
are propriul 
număr de serie, 
pentru a fi uşor de 
identificat.

De ce sunt unice cădiţele de tip
PU, EX, PP şi PAN?

Montarea cădiţelor cu suport propriu
1/ Suporturile de poliuretan care 

fac contact cu pardoseala se 
şlefuiesc înainte de a se aplica 
cu silicon (la partea inferioară 
se aplică siliconul la 1 cm de 
marginea exterioară a cădiţei).

2/ Fixaţi sifonul în aşa fel încât la 
aşezarea cădiţei să fie la locul ei, 
pe urmă asezaţi cădiţa şi apăsaţi-o 
pentru a se întinde siliconul. Nu 
uitaţi nici de clemele prescrise în 
instrucţiunile de montaj, deoarece 
acestea oferă stabilitatea cădiţei.

3/ Cădiţele tip PU au un înveliş din acril 
şi spumă de poliuretan armată cu 
fibră de sticlă. Acest tip nu are nevoie 
de suport separat şi este împreună 
cu panoul frontal. Cădiţele tip PAN 
sunt compuse din două parţi, cădiţa 
şi panoul frontal, care se fixează 
pe poliuretan. La tipul EX în loc de 
panou frontal se plachează cu faianţă.

4/ După strângerea sifonului asezaţi 
capacul pe sifon. Izolarea spaţiului 
rămas între cădiţă şi faianţă se va face cu 
siliconul RAVAK Professional. Pentru 
etanşare fixaţi profilele de mascare 
în spaţiul gol dintre cădiţă şi perete 
pentru a finisa şi a finaliza lucrarea.

Cădiţe cu suportB

Cădiţe de duş

Kaskada Galaxy Galaxy

Tip PU
acest tip nu are nevoie
de suport separat. 

Tip PAN
suport propriu şi panou 
frontal inclus în preţul 
cădiţei.

Tip PP
suport propriu, se combină 
opţional cu panou frontal.

Tip EX
suport propriu, fără panou, 
permite placarea cu faianţă.

Kaskada

Galaxy

Cădiţele tip PAN sunt compuse din 
două părţi, cădiţa şi panoul frontal, 
care se fixează pe poliuretan. În 
acest caz, panourile frontale sunt 
componente ale produsului, nu 
trebuie comandate separat şi sunt 
incluse în preţul cădiţelor.
Acest sistem este aplicat şi la 
modelele mai exigente din gama de 
produse GALAXY (Elipso).

Panourile cădiţelor de tip PP sunt 
produse individuale, ele nu se livrea-
ză împreună cu cădiţa şi se coman-
dă separat. Există panou de tip „N“ 
pentru cădiţe instalate între trei pereţi 
şi panou de tip „L“ pentru cădiţele 
instalate clasic (în colţ), în camerele 
de baie. Din cauza caracteristicilor 
lor constructive panourile produselor 
PP nu sunt compatibile cu cădiţele 
de tip EX.

Tipul EX - au un strat de acril, pe un 
suport de poliuretan întărit cu fibră 
de sticlă. Diferenţa faţă de tipul PU 
este că panoul frontal de acril este 
îndepărtat pentru a permite placa-
rea cu faianţă. Placarea se face 
direct pe corpul cădiţei.
Nu toţi constructorii reuşesc să 
faianţeze frumos suprafeţele arcu-
ite, dar lipirea plăcilor pe această 
suprafaţă de poliuretan poate fi 
făcută chiar şi de către amatori.

Cădiţele tip PU au un înveliş din 
acril şi spumă de poliuretan arma-
tă cu fibră de sticlă. Acest tip nu 
are nevoie de suport separat şi 
este împreună cu panoul frontal.                                     
Instalarea tipului de cădiţă PU se 
realizează pe pardoseala finisată şi 
necesită doar câteva minute. Dacă se 
ia în considerare costul materialelor 
şi timpul alocat pentru instalarea altor 
tipuri de cădiţe rezultă că acest tip 
este cel mai avantajos..
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Umyvadla Rosa

Adâncime cădiţă
Pentru un duş confortabil adâncimea cădiţei are 10 cm.
Cădiţa acrilică este caracterizată prin suprafaţa în cascadă.

Utilizare universală
Aceste cădiţe pot fi montate pe propriul suport , pe pardoseală 
sau încastrate.
Varianta EX este potrivită pentru placarea cu ceramică.

Antibac 
Un mod special de protecţie împotriva reproducerii şi dezvoltării 
unor specii de bacterii şi mucegai.

Cădiţe de duş
Kaskada
Cădiţe de duş pentru toată lumea - fiabile și rentabile  

Protecţia cădiţei împotriva
bacteriilor şi a mucegaiului

ANTIBAC®
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Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Cădiţe de duş Kaskada

TIP LA instalare pe suport (universal Base) sau în pardoseală

TIP EX cu suport propriu şi fără panou frontal, concepute pentru placarea cu ceramică

Aneta 75 x 90Ronda 80, 90 Angela 80, 90

Cădiţă de duş tip Kaskada Preţ

Ronda 80 LA 155

Ronda 80 PU 170

Ronda 80 EX 182

Ronda 90 LA 165

Ronda 90 PU 197

Ronda 90 EX 211

Suport Preţ

Universal Base 600   29

Universal Base 650   29

Compatibil cu:
SKCP4 80, 90; SKCP4 Free 80, 90; 
SKKP6 80, 90; BLCP4 80, 90;  
PSKK3 80, 90; NRKCP4 80, 90; 
CSKK4 80, 90; SMSKK4-80, 90;  
BSKK4-80, 90

Cădiţă de duş tip Kaskada Preţ

Aneta 75 x 90 LA 159

Aneta 75 x 90 PU 172

Aneta 75 x 90 EX 191

Suport Preţ

Universal Base 650   29

Compatibil cu:
spaţii destinate uşilor de duş ASRV3 75 + ASRV3 90; 
ASDP3 90; SMSD2-90,  
BSD2-90; SDZ3 90, SDOP 90; SRV2-S 75 + SRV2-S 90; 
PDOP1 90; CSD1 90

TIP PU cu suport propriu şi panou frontal inclus în corpul cădiţei

Cădiţă de duş tip Kaskada Preţ

Angela 80 LA 159

Angela 80 PU 167

Angela 80 EX 179

Angela 90 LA 166

Angela 90 PU 194

Angela 90 EX 208

Suport Preţ

Universal Base 600   29

Universal Base 650   29

Compatibil cu:
SRV2-S + SRV2-S 80, 90; ASRV3 + ASRV3 80, 90;  
BLRV2 80, 90; NRKRV2 80, 90; CRV2 80, 90; 
BSDPS-80,90   
şi spaţiilor destinate uşilor de duş ASDP3 80, 90; SDZ3 
80, 90; SDOP 80, 90;  
PDOP1 80, 90; CSD1 80, 90; 
SMSD2-90; BSD2-80, 90

La instalarea cădiţelor Kaskada vă
recomandăm folosirea kitului de 
montaj universal, care vă ajută la 
etanşare.
Vezi pagina 109

LA LA LA

EX EX EX

PU PU PU
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Cădiţe plate cu design modern
Cădiţa de duş din acril cu adâncimea superficială de numai 5 cm 
care evidenţiază aspectul oricărui spaţiu de duş

Antibac 
Un mod special de protecţie împotriva reproducerii şi dezvoltării 
bacteriilor şi a mucegaiului.

Extra plată, pur şi simplu frumoasă . . .

Cădiţe de duş Galaxy

Protecţia cădiţei împotriva
bacteriilor şi a mucegaiului.

ANTIBAC®
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Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Cădiţe de duş Galaxy

TIP LA instalare pe suport (universal Base) sau în pardoseală

TIP EX cu suport propriu şi fără panou frontal, concepute pentru placarea cu ceramică

Cădiţă tip Galaxy Preţ

Perseus 80 LA 155

Perseus 80 PP 187

Perseus 80 EX 187

Perseus 90 LA 164

Perseus 90 PP 195

Perseus 90 EX 202

Perseus 100 LA 193

Perseus 100 PP 234

Perseus 100 EX 234

Set (panou + fixare) Preţ

Perseus 80 SET N 41

Perseus 80 SET L 79

Perseus 90 SET N 40

Perseus 90 SET L 79

Perseus 100 SET N 42

Perseus 100 SET L 84

Suport Preţ

Universal Base 600 29

Universal Base 650 29

Universal Base 750 30

Cădiţă tip Galaxy Preţ

Elipso 80 LA 155

Elipso 80 PAN 212

Elipso 80 EX 188

Elipso 90 LA 164

Elipso 90 PAN 219

Elipso 90 EX 198

Elipso 100 LA 188

Elipso 100 PAN 254

Elipso 100 EX 229

Suport Preţ

Universal Base 600 29

Universal Base 650 29

Universal Base 750 30

Compatibil cu:
SKCP4 80, 90, 100; SKCP4 Free 80, 90; SKKP6 80, 90, 100; BLCP4 80, 90;  
NRKCP4 80, 90, 100; PSKK3 80, 90, 100; CSKK4 80, 90; SMSKK4 80, 90;  
BSKK4 80, 90, 100; 

Compatibil cu: SRV2-S + SRV2-S 80, 90, 100;  
ASRV3 + ASRV3 80, 90; BLRV2 80, 90; NRKRV2 80, 90, 100;  
CRV2 80, 90, 100; SMSRV4 80, 90; BSRV4 80, 90, 100;  
BSDPS 80, 90, 100; ESKR2 80, 90, 100; ESKPS 80, 90, 100  
spaţiile destinate uşilor de duş ASDP3 80, 90, 100; SDZ3 80, 90, 100;  
SDOP 80, 90, 100; BLDP2 100;  
PDOP1 80, 90; PDOP2 100; CSD1 80, 90; CSD2 100;  
SMSD2 90, 100; BSD2 80, 90, 100; ESD1 80, 90

TIP PAN cu suport şi panou frontal propriu, inclus în preţ  PP+SET N cu suport inclus în preţ, panoul frontal set N se comandă separat
PP+SET L cu suport propriu inclus în preţ, panoul frontal şi lateral set L se comandă separat

LA LA

EX EX

La instalarea cădiţelor Galaxy vă recomandăm folosirea 
kitului de montaj universal, care vă ajută la etanşare.

vezi pag. 109

Perseus 80, 90, 100Elipso 80, 90, 100

PAN PP+SET N PP+SET L
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În cazul în care cada nu se potriveşte 
în baia dumneavoastră

Copiii dumneavoastră iubesc bălăceala? Cădiţa Sabina este 
proiectată pentru băile mici care oferă posibilitatea de îmbăiere pentru 
cei mici sau un duş confortabil pe scăunel. Adâncimea sa de 27 cm 
combină avantajele cabinei de duş cu cele ale unei căzi. O soluţie 
pentru băile mici poate fi şi cada clasică Lilia cu o adâncime de 42 cm. 

Antibac 
Un mod special de protecţie împotriva reproducerii şi dezvoltării 
bacteriilor şi a mucegaiului.

În cazul în care cada nu se potriveşte

Cădiţe de duş cu scăunel
Minicăzi

Protecţia cădiţei împotriva
bacteriilor şi a mucegaiului.

ANTIBAC®
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Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus..

Minicăzi

TIP LA 
Instalare pe suport (universal Base) sau în pardoseală

TIP LA + BASE 
Cădiţa LA cu suport universal Base

Cădiţa tip Minicădiţă Preţ

Sabina 80 LA 178

Sabina 90 LA 206

Suport Preţ

Sabina 80 BASE 21

Sabina 90 BASE 21

Panou Preţ

Sabina 80 SET 76

Sabina 90 SET 76

Panelkit Preţ

Panelkit Sabina 80, 90    20

Compatibil cu:
Cabina de duş SKCP4 Sabina 80, 90

Producţia de cădiţe de duş SABINA se face conform tehnologiei tradiţionale 
de întărire a corpului acrilic cu o placă de lemn şi fibră de sticlă. Aceste cădiţe 
sunt proiectate pentru a putea fi încastrate în pardoseală, pentru a putea fi 
zidite de jur împrejur sau se pun direct pe pardoseală şi se montează panoul 
frontal. În oricare din cazuri vă recomandăm să folosiţi „picioruşele“ suport 
originale create pentru a susţine inclusiv partea cădiţei, pe care vă puteţi aşeza.

Sifon pentru cădiţa SABINA, consultaţi pag. 108

TIP LA + BASE + SET 
Cădiţa LA cu suport BASE şi panou frontal

LA + BASE + SET

LA + BASE

LA

Pentru montarea panoului frontal Sabina se utilizează panelkit Sabina.

Sabina 80, 90

În cazul în care spaţiul din camera de baie nu permite instalarea unei căzi 
clasice, puteţi apela la minicada Lilia. (vezi pag. 156).  
Împreună cu paravanul AVDP3 este soluţia optimă. (vezi pag. 167).

Cădiţa tip Lilia Preţ

Lilia 120x70 280

Lilia 120 x 70
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Datorită suprafeţei netede 
întreţinerea va fi mai uşoară

SUPRAFAŢĂ

NETEDĂ

Instalare la nivel cu pardoseala Instalare direct pe pardoseală

Suprafaţă plată
Suprafaţa plată a cădiţei permite o întreţinere fără probleme.

Design extra-plat
Cădiţe de duş durabile, turnate din marmură artificială cu design 
extra-plat sunt recomandate pentru toate cabinele de duş.

Realizarea cabine de duş fără bariere
Datorită înălţimii de numai 30 mm se pot instala fără probleme la
nivelul pardoselii, eliminând astfel orice denivelare sau barieră.

Cădiţe turnate pentru băi moderne

Cădiţe de duş
Galaxy Pro Flat
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Compatibil cu:
SKCP4 90; SKCP4 Free 90; SKKP6 90; BLCP4 90; 
NRKCP4 90; PSKK3 90; CSKK4 90; SMSKK4 90; 
BSKK4 90; ESKK2 90

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Panoul frontal şi suportul Set Base (5 buc. picioare) este la fel pentru toate tipurile de cădiţele de duş Galaxy Pro Flat şi se comandă separat.

Tip cădiţă
Galaxy Pro Flat

Preţ

Elipso Pro 90 Flat 244

SET (panou + fixare) Preţ

Elipso Pro 90 SET 46

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Compatibil cu:
SVR2-S + SRV2-S 90; ASRV3 + ASRV3 90; BLRV2 90; 
NRKRV2 90; CRV2 90; SMSRV4 90; BSRV4 90;  
BSDPS 90; ESKR2 90; ESKPS 90 
 
spaţiile destinate uşilor de duş ASDP3 90; SDZ3 90;  
SDOP 90; PDOP1 90; CSD1 90; SMSD2 90; BSD2 90; 
ESD1 90; BLDP2 90; 

Tip cădiţă
Galaxy Pro Flat

Preţ

Perseus Pro 90 Flat 270

SET (panou + fixare) Preţ

Perseus Pro 90 SET 51

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Compatibil cu:
Uşi de duş pentru nişe de duş, uşi de duş în combinaţie 
cu pereţi ficşi, care formează o cabină de duş: SRV2-S, 
ASRV3, ASDP3, SDZ3, SDOP, BLDP2, BSDPS, 
NRDP2, NRDP4, PDOP1, PDOP2, CSD1, CSD2, 
CSDL2, CRV2, SMSD2, BSD2, ESD2

Pereţi ficşi: PSS, APSS, BLPS, RPS, CPS, SMPS

Tip cădiţă
Galaxy Pro Flat

Preţ

Gigant Pro 100 X 80 Flat 269

Gigant Pro 120 X 90 Flat 341

SET (panou + fixare) Preţ

Gigant Pro 100 X 80 SET L/R 51

Gigant Pro 120 X 90 SET L/R 58

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Cădiţe de duş Galaxy Pro Flat
Gigant Pro Flat 100x80,120x90Elipso Pro Flat 90 Perseus Pro Flat 90
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Cădiţe cu supafaţă antiderapantă
Suprafaţa antiderapantă măreşte siguranţa în timpul duşului

Design extra plat
Cădiţe de duş foarte rezistente şi durabile, turnate din marmură 
artificială, un amestec special de dolomită cu răşini sintetice, cu 
design extra-plat, sunt recomandate pentru toate cabinele de duş 
moderne.

Realizarea cabine de duş fără bariere
Datorită înălţimii de numai 30 mm se pot instala fără probleme la 
nivelul pardoselii.

Cădiţe de duş plate cu suprafaţă antiderapantă

Cădiţe de duş Galaxy Pro

Siguranţă mai mare 
în timpul duşului cu 
suprafaţa antiderapantă

ANTIDERAPANT

Instalare la nivel cu pardoseala Instalare direct pe pardoseală
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Compatibil cu:
SKCP4 80, 90, 100; SKCP4 Free 80, 90;  
SKKP6 80, 90, 100; BLCP4 80, 90;  
NRKCP4 80, 90, 100; PSKK3 80, 90, 100;  
CSKK4 80, 90; SMSKK4 80, 90;  
BSKK4 80, 90, 100; ESKK2 80, 90, 100

Compatibil cu:
Gigant Pro 100 x 80  
SRV2-S 100 + SRV2-S 80; SDZ3 100+ PSS 80; 
SDOP 100 + PSS 80; ASDP3 100 + APSS 80; 
BLDP2 100 + BLPS 80; NRDP2 100 + RPS 80; 
CRV2 100; CSD2 100; SMSD2 100 + SMPS 80; 
ASDP3 100; SDZ3 100; SDOP 100; ESD1 100; 
BSD2 100; NRDP2 100; BSDPS 100 x 80;
PDOP2 100 + PPS 80; PDOP2 100;  
CRV2 100 + CPS 80; CRV2 100 + CRV2 80;
CSD2 100;
Gigant Pro 110 x 80
SDOP 110 + PSS 80; ASDP3 110 + APSS 80;
NRDP2 110 + RPS 80; ESD2 110;  
PDOP2 110 + PPS 80; SDOP 110; NRDP2 110, 
CRV2 110; BSD3 110; BSDPS 110x80;  
PDOP2 110; CSD2 110; CRV2 110 + CPS 80; 
CRV2 110 + CRV2 80; CSD2 110;
Gigant Pro 120 x 80
SDOP 120 + PSS 80; ASDP3 120 + APSS 80; 
BLDP2 110 + BLPS 80; NRDP2 120 + RPS 80; 
ESD2 120; BLDP2 120 + BLPS 80;
NRDP4 120 + RPS 80; PDOP2 120 + PPS 80; 
SMSD2 120 + SMPS 80; ASDP3 120; SDOP 120; 
CRV2 120; BSD3 120; BSDPS 120x80;  
PDOP2 120; CSD2 120; CSDL2 120;  
CRV2 120 + CPS 80; CRV2 120 + CRV2 80; 
Gigant Pro 120 x 90
SDOP 120 + PSS 90; ASDP3 120 + APSS 90; 
BLDP2 120 + BLPS 90; NRDP2 120 + RPS 90; 
ESD2 120; PDOP2 120 + PPS 90;
NRDP4 120 + RPS 90; ASDP3 120;
SDOP 120; BSD3 120; BSDPS 120x90;
PDOP2 120; CRV2 120; CSD2 120; CSDL2 120; 
CRV2 120 + CPS 90; CRV2 120 + CRV2 90; 
SMSD2 120 + SMPS 90;

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Panoul frontal şi suportul Set Base (5 buc. picioare) este la fel pentru toate tipurile de cădiţe de duş Galaxy Pro şi se comandă separat.

Cădiţă tip Galaxy Pro Preţ

Elipso Pro 80 211

Elipso Pro 90 244

Elipso Pro 100 311

SET (panou+ fixare) Preţ

Elipso Pro 80 SET 43

Elipso Pro 90 SET 46

Elipso Pro 100 SET 47

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Compatibil cu:
SRV2-S + SRV2-S 80, 90, 100;  
ASRV3 + ASRV3 80, 90; BLRV2 80, 90;  
NRKRV2 80, 90, 100; CRV2 80, 90, 100; 
SMSRV4 80, 90; BSRV4 80, 90, 100; 
BSDPS 80, 90, 100; ESKR2 80, 90, 100; 
ESKPS 80, 90, 100
  
şi spaţiilor destinate uşilor de duş: 
ASDP3 80, 90, 100; SDZ3 80, 90, 100;  
BLDP2 100; SDOP 80, 90, 100;  
PDOP1 80, 90; PDOP2 100;  
CSD1 80, 90; CSD2 100;  
SMSD2 90, 100; BSD2 80, 90, 100;  
ESD1 80, 90, 100

Cădiţă tip Galaxy Pro Preţ

Perseus Pro 80 205

Perseus Pro 90 270

Perseus Pro 100 336

SET (panou+ fixare) Preţ

Perseus Pro 80 SET 46

Perseus Pro 90 SET 51

Perseus Pro 100 SET 54

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Cădiţă tip Galaxy Pro Preţ

Gigant Pro 100 x 80 269

Gigant Pro 110 x 80 287

Gigant Pro 120 x 80 316

Gigant Pro 120 x 90 341

SET (panou+ fixare) Preţ

Gigant Pro 100 x 80 SET L/R 51

Gigant Pro 110 x 80 SET L/R 54

Gigant Pro 120 x 80 SET L/R 58

Gigant Pro 120 x 90 SET L/R 59

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Cădiţe de duş Galaxy Pro
Gigant Pro 100 x 80,  

110 x 80, 120 x 80, 120 x 90Elipso Pro 80, 90, 100 Perseus Pro 80, 90, 100
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Design oval
În partea de jos a cădiței de duș se reflectă caracteristicile 
colecţiei Chrome - formă ovală cu colţuri rotunjite.

Design extra plat
Suprafaţa plată şi netedă a cădiţei de duş este ideală pentru 
întreţinere uşoară.

 

Realizarea cabine de duş fără bariere
Datorită înălţimii de numai 30 mm se pot instala fără probleme la 
nivelul pardoselii.

Cădiţe de duş joase şi plate din marmură artificială

Cădiţe de duş
Galaxy Pro Chrome

Instalare la nivel cu pardoseala Instalare direct pe pardoseală

Datorită suprafeţei netede
întreţinerea va fi mai uşoară

SUPRAFAŢĂ

NETEDĂ

noutate



107

Compatibil cu:
SKCP4 80, 90; SKCP4 Free 80, 90;  
SKKP6 80, 90; BLCP4 80, 90;  
NRKCP4 80, 90, 100; PSKK3 80, 90;  
CSKK4 80, 90; SMSKK4 80, 90;  
BSKK4 80, 90; ESKK2 80, 90

Compatibil cu:
Gigant Pro 100 x 80  
SRV2-S 100 + SRV2-S 80; SDZ3 100+ PSS 80; 
SDOP 100 + PSS 80; ASDP3 100 + APSS 80; 
BLDP2 100 + BLPS 80; NRDP2 100 + RPS 80; 
CRV2 100; CRV2 100 + CPS 80;  
CRV2 100 + CRV2 80; CSD2 100;  
SMSD2 100 + SMPS 80; ASDP3 100; SDZ3 100; 
SDOP 100; ESD1 100; BSD2 100;NRDP2 100; 
BSDPS 100 x 80;PDOP2 100 + PPS 80;  
PDOP2 100
Gigant Pro 110 x 80
SDOP 110 + PSS 80; ASDP3 110 + APSS 80;
NRDP2 110 + RPS 80; ESD2 110;   
PDOP2 110 + PPS 80; CRV2 110;  
CRV2 110 + CPS 80; CRV2 110 + CRV2 80;  
CSD2 110; SDOP 110; NRDP2 110, BSD3 110; 
BSDPS 110x80; PDOP2 110 
Gigant Pro 120 x 80
SDOP 120 + PSS 80; ASDP3 120 + APSS 80; 
BLDP2 110 + BLPS 80; NRDP2 120 + RPS 80; 
ESD2 120; BLDP2 120 + BLPS 80;
NRDP4 120 + RPS 80; PDOP2 120 + PPS 80; 
CRV2 120; CRV2 120 + CPS 80;  
CRV2 120 + CRV2 80; CSD2 120; CSDL2 120; 
SMSD2 120 + SMPS 80; ASDP3 120; SDOP 120; 
BSD3 120; BSDPS 120x80; PDOP2 120 
Gigant Pro 120 x 90
SDOP 120 + PSS 90; ASDP3 120 + APSS 90; 
BLDP2 120 + BLPS 90; NRDP2 120 + RPS 90; 
ESD2 120; PDOP2 120 + PPS 90;
NRDP4 120 + RPS 90; ASDP3 120;
SDOP 120; BSD3 120; BSDPS 120x90;
PDOP2 120; CRV2 120; CRV2 120 + CPS 90; 
CRV2 120 + CRV2 90; CSD2 120; CSDL2 120; 
SMSD2 120 + SMPS 90;

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Panoul frontal şi suportul Set Base (5 buc. picioare) este la fel pentru toate tipurile de cădiţe de duş Galaxy Pro şi se comandă separat.
Notă: noua colecţie de cădiţe de duş Galaxy Pro Chrome va fi disponibilă începând din 04.2013.

Cădiţă tip
Galaxy Pro Chrome

Preţ

Elipso Pro Chrome 80 210

Elipso Pro Chrome 90 239

SET (panou + fixare) Preţ

Elipso Pro 80 SET 43

Elipso Pro 90 SET 46

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Compatibil cu:
SRV2-S + SRV2-S 80, 90, 100;  
ASRV3 + ASRV3 80, 90; BLRV2 80, 90;  
NRKRV2 80, 90, 100; CRV2 80, 90; 
CRV2 80, 90, 100; SMSRV4 80, 90; 
BSRV4 80, 90, 100; BSDPS 80, 90, 100; 
ESKR2 80, 90, 100; ESKPS 80, 90, 100
  
şi spaţiilor destinate uşilor de duş: 
ASDP3 80, 90, 100; SDZ3 80, 90, 100;  
BLDP2 100; SDOP 80, 90, 100;  
PDOP1 80, 90; PDOP2 100;  
CSD1 80, 90; CSD2 100; 
SMSD2 90, 100; BSD2 80, 90, 100;  
ESD1 80, 90, 100

Cădiţă tip
Galaxy Pro Chrome

Preţ

Perseus Pro Chrome 80 200

Perseus Pro Chrome 90 268

Perseus Pro Chrome 100 334

SET (panou + fixare) Preţ

Perseus Pro 80 SET 46

Perseus Pro 90 SET 51

Perseus Pro 100 SET 54

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Cădiţă tip 
Galaxy Pro Chrome

Preţ

Gigant Pro Chrome 100 x 80 268

Gigant Pro Chrome 110 x 80 286

Gigant Pro Chrome 120 x 80 315

Gigant Pro Chrome 120 x 90 339

SET (panou + fixare) Preţ

Gigant Pro 100 x 80 SET L/R 51

Gigant Pro 110 x 80 SET L/R 54

Gigant Pro 120 x 80 SET L/R 58

Gigant Pro 120 x 90 SET L/R 59

BASE (suport) Preţ

Base Galaxy Pro 15

Cădiţe de duş Galaxy Pro Chrome
Gigant Pro Chrome  

100 x 80, 110 x 80, 120 x 80, 120 x 90
Elipso Pro Chrome  

80, 90
Perseus Pro Chrome  

80, 90, 100
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Sifon Sabina pentru cădiţa 
Sabina (sistem ClickClack) 

Sifon pentru cădiţa 
Sabina 
Golirea cădiţelor Sabina se face prin sistemul 
“click-clack” (apăsaţi pe sifon pentru a opri scur-
gerea şi mai apăsaţi o dată pentru a o repor-
ni). Sifonul cu preaplin este destinat cădiţelor 
Sabina şi are diametrul de Ø 52 mm.

Preţ: 

31,-

Accesorii pentru cădiţe de duş

Silicon de etanşare
RAVAK Professional 

Folosind siliconul Ravak Profesional, aveţi garanţia
unei izolaţii perfecte a cabinei sau a cădiţei de duş.
Este necesar un tub de 310 ml de silicon pentru a izola şi fixa foarte bine o 
cădiţă de duş.

Preţ: 

7,-

Silicon de etanşare RAVAK Professional - 310 ml
Compania Ravak a testat produsele mai multor fabricanţi tradiţionali de soluţii siliconice. Cerinţa 
principală a fost calitatea produsului, cât şi gradul de etanşare şi fixare între diferite tipuri de materiale 
folosite la cabinele de duş. Aceste teste au dovedit că este aproape imposibil pentru un amator 
să aleagă pasta de silicon care poate să fixeze etanş sticla, la fel de bine ca şi acrilul (PMMA), 
polistirenul, aluminiul şi multe alte materiale (gresie, faianţă, etc). În plus faţă de aceste condiţii, 
pasta de silicon trebuie să aibă proprietăţi fungicide de lungă durată, să-şi păstreze culoarea şi să nu 
prezinte risc pentru sănătate.
În colaborare cu alți producători de materiale speciale, s-a dezvoltat o reţetă proprie care 
îndeplineşte toate cerințele.

Siliconul RAVAK Professional este disponibil în două culori - alb şi transparent.

Sifon Reducţie
50 mm/40 mm 

Preţ: 

24,-
Profesional

Sifoane de cădiţă 
RAVAK - Basic, Standard
şi Profesional
Toate cădiţele de duş Ravak au sifoane 
(exceptând SABINA) cu diametru de 90 mm, care 
asigură un debit de 30 l de apă pe minut, astfel 
acestea se pot folosi şi la cabinele de duş care
au panouri de hidromasaj.
Toate sifoanele Ravak pot fi curăţate din exterior 
(există un filtru care poate fi scos şi curăţat), ceea 
ce este esenţial în utilizarea lor la cădiţele de duş 
fixate în pardoseală.
Sifoanele Standard și Profesional diferă 
în principal în tipul de material utilizat 
pentru sifon și forma acestuia.
Sifoanele Profesionale au capace din 
metal placate cu crom, pe când capacele 
sifoanelor Standard sunt din plastic, 
placate cu crom.
Sifonul Profesional este recomandat 
pentru cădiţele Galaxy Pro, Galaxy Pro 
Flat şi Galaxy Pro Chrome.

Preţ: 

13,-
Basic

Preţ: 

18,-
Standard

Preţ: 

3,-
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Spaţiul comun între perete şi 
cădiţa de duş este des slab 

finisat, ceea ce face posibilă 
apariţia mucegaiului.

Pentru spaţiul dintre cădiţă
şi perete procedaţi conform 

recomandărilor noastre de 
montaj pentru rezultate 

într-adevăr profesioniste.

Kit universal de montare
Kitul de montare este folosit pentru a putea efectua o izolaţie 
perfectă a cădiţei şi cabinei de duş după ce acestea sunt instalate.
Astfel cădiţa de duş poate fi montată perfect la peretele camerei 
de baie atât ca aspect cât şi ca funcţionalitate.

Kitul universal de montare conţine:
Silicon RAVAK Professional, alb, 310 ml
Bandă dublu adezivă de burete 2200 mm
Profile mascare 2 x 6/1200 mm
2 bucăţi ornamente de colţ

Metodă 
recomandată
pentru izolarea
cădiţelor

CĂDIŢA

Profil mascare

Bandă
dubluadezivă

Silicon 
RAVAK

Preţ: 

19,-

Termen de livrare 4 săptămâni.Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 
Notă. Profilele de mascare 11 mm şi ornamentele de colţ de 6 mm şi 11 mm vor fi disponibile din 04/2013.
Kit universal de montaj completat cu ornamente de colţ va fi disponibil din 04/2013.

Suport (picioare) pentru cădiţe de duş Preţ

Universal Base 600 pentru cădiţe LA 80 cm + Aneta 75 x 90 LA 29

Universal Base 650 pentru cădiţa LA 90 cm 29

Universal Base 750 pentru cădiţa LA 100 cm 30

Base Galaxy Pro pentru cădiţa Galaxy Pro 15

Kit de montaj tip Preţ

Kit de montaj universal 19

Profile de mascare Preţ

Profil de mascare 6/1100 alb  3

Profil de mascare  6/2000 alb  4

Profil de mascare  10/1100 alb  4

Profil de mascare  10/2000 alb 7

Profil de mascare  11/1100 alb 5

Profil de mascare  11/2000 alb 7

Set ornamente pentru profil de mascare 6 4

Set ornamente pentru profil de mascare 11 5

Cădiţe de duş

Preţ de la

3,-

Profile de mascare
Profilele de mascare se folosesc pentru a etanşa spaţiul dintre plăcile  ceramice 
şi cada sau cădiţa de duş. Profilele au şi rol estetic, finisând lucrarea profesional 
şi eliminând astfel improvizaţiile inestetice cu materiale de rostuire.
Profilele de mascare sunt disponibile la baghete de lungimea 1100 şi 2000 mm 
şi lăţimea de 6, 10 sau 11 mm. Acestea sunt potrivite pentru toate tipurile de 
cădiţe de duş.

Profil de 
mascare 6

Profil de 
mascare10

Profil de 
mascare 11

Universal Base 
pentru cădiţă de tip LA

Suport universal pentru
cădiţe de duş

Suportul universal se poate folosi la toate 
cădiţele de tip LA (exceptând cădiţa SABINA). 
Când sunt montate picioarele, se pot regla în 
aşa fel, încât cădiţa să poată fi instalată perfect 
orizontal.
Suportul este constituit din două bare de metal 
(600, 650 sau 750 mm lungime în funcţie de 
dimensiunile cădiţei) şi patru picioare reglabile.

Preţ de la

29,-

Base Galaxy Pro 
este destinat cădiţelor
Galaxy Pro, 
Galaxy Pro Flat, 
Galaxy Pro Chrome.

Instalarea cădiţei
Cădiţele Galaxy Pro şi Galaxy Pro Flat pot fi montate într-un pat de mortar (pentru
încastrarea în pardoseală). În acest caz nu aveţi nevoie de suportul Galaxy Pro 
Base. Dacă doriţi să montaţi cădiţa pe pardoseala gata construită (acoperită cu 
gresie sau cimentată), atunci trebuie să folosiţi suportul Galaxy Pro Base.
Puteţi de asemenea utiliza panoul frontal corespunzător.

Suport Galaxy Pro
La instalarea cădiţei Galaxy Pro pe 
pardoseală de ciment finisată sau pe
gresie, suportul Base folosit trebuie să 
conţină 5 picioruşe reglabile. Preţ: 

15,-
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Floor 850, 950, 1050

Preţ de la: 508,-

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Notă.Rigolele Floor vor fi disponibile din 04/2013.

Pentru a admira frumuseţea plăcilor ceramice, 
folosiţi rigolele de duş RAVAK. Veţi avea 
o podea fără bariere şi un spaţiu de duş 
compact, elegant şi armonios. Calitatea şi 
fiabilitatea rigolelor de duş RAVAK este dată 
de garanţia de 25 de ani. 

Rigolă din oţel inoxidabil Floor 
■  grătarul este fabricat din oţel inoxidabil de înaltă calitate cu finisaj special,
care împiedică aderenţa impurităţilor, modificat pentru lipirea plăcilor ceramice.
■ întreţinere uşoară datorită posibilităţii de a curăţa sifonul.
■ debitul sifonului de scurgere este de 60 l / min. Garanția oricărui debit de apă.
■ sistem dublu de închidere a sifonului împotriva mirosurilor neplăcute de canalizare.
■ înălţimea sistemului de închidere 50 mm.
■ instalare rapidă şi precisă.

Tip Înălţime totală (mm) Lungime totală (mm) Preţ

OZ Rigola Floor 850 110 900 508

OZ Rigola Floor 950 110 1000 532

OZ Rigola Floor 1 050 110 1100 557

GARANŢIE
GRĂTAR

25 ANI

Rigole de duş

noutate

Datorită posibilităţii de a placa jgheabul rigolei cu 
plăci ceramice se obţine o suprafaţă compactă a 
podelei în spaţiul de duş, cu drenaj aproape invizi-
bil.
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Runway 300, 850, 950, 1050 Chrome 300, 850, 950, 1050

Preţ de la: 194,- Preţ de la: 196,-

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Notă.Rigolele Chrome vor fi disponibile din 04/2013.

Rigole  şi sifoane de pardoseală

noutate

Rigolă din oţel inoxidabil Runway
■ grătarul este fabricat din oţel inoxidabil de înaltă calitate cu finisaj
    special, care împiedică aderenţa impurităţilor.
■ întreţinere uşoară datorită posibilităţii de a curăţa sifonul.
■ debitul sifonului de scurgere este de 60 l / min. Garanția oricărui debit de apă.
■ sistem dublu de închidere a sifonului împotriva mirosurilor neplăcute de canalizare.
■ înălţimea sistemului de închidere 50 mm.
■ instalare rapidă şi precisă.

Tip Înălţime totală (mm) Lungime totală (mm) Preţ

OZ Rigola Runway 300 100 300 194

OZ Rigola  Runway 850 100 900 305

OZ Rigola Runway 950 100 1000 328

OZ Rigola Runway 1 050 100 1100 344

Tip Înălţime totală (mm) Lungime totală (mm) Preţ

OZ Rigola Chrome 300 100 300 196

OZ Rigola Chrome 850 100 900 308

OZ Rigola Chrome 950 100 1000 329

OZ Rigola Chrome 1 050 100 1100 344

Rigolă din oţel inoxidabil Chrome 
■ design RAVAK,  rigolă de duş dedicată conceptului Chrome.
■ grătarul este fabricat din oţel inoxidabil de înaltă calitate cu finisaj
special, care împiedică aderenţa impurităţilor.
■ întreţinere uşoară datorită posibilităţii de a curăţa sifonul.
■ debitul sifonului de scurgere este de 60 l / min. Garanția oricărui debit de apă.
■ sistem dublu de închidere a sifonului împotriva mirosurilor neplăcute de canalizare.
■ înălţimea sistemului de închidere 50 mm.
■ instalare rapidă şi precisă.

GARANŢIE 
GRĂTAR

25 ANI
GARANŢIE 
GRĂTAR

25 ANI

1
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grătar
sifon
placă de beton
strat de beton

10

6

5

7
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9

strat şapă beton
bandă de hidroizolaţie
material adeziv
placă ceramică
start hidroizolare flexibil
ancorare picioare
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Sifon de pardoseală din material plastic 
SN501 cu grilaj din oţel inoxidabil
■ Potrivit pentru spaţii de duş, spaţii de băi şi spaţii tehnice
■ grilaj din oţel inoxidabil de înaltă calitate, realizat prin tăiere laser
■ debit de absorbţie 37 l/min 
■ înălţimea coloanei de apă din sistemul de închidere a sifonului împotriva 
mirosurilor de canalizare 30 mm
■ flanșă din oțel inoxidabil și guler secundar sub nivelul de izolare

Preţ de la: 154,- Preţ de la: 29,-

Termen de livrarare 4 saptamani. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Notă. Rigola de duş Zebra va fi disponibilă începând din 04/2013

Rigolă de duş
Zebra 750, 850 SN501 105x105/50

Tip Înălţime totală (mm) Lăţime totală (mm) Preţ

OZP Rigolă Zebra 750 75 800 154

OZP Rigolă Zebra 850 75 900 163

Tip Lăţime totală (mm) Preţ

Sifon de pardoseală  SN501 105x105/50 104 29

Sifon de pardoseală

noutate

Rigola de duş Zebra din material plastic 
cu grilaj din oţel inoxidabil 
■ datorită înălţimii joase a rigolei se potriveşte la renovări sau reamenajări.
■  curăţarea simplă a jgheabului de drenaj.
■ capacitatea de absorbţie de apă a sifonului este de 30 l / min. 
■ înălţimea sistemului de închidere a sifonului 28 mm.
■ Înălţime totală joasă – 75 mm. inclusiv grătarul rigolei.
■ rezistenţă ridicată la substanţe chimice corozive, datorită corpului din material  
 plastic.
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grătar
corp decantare
izolare corp decantare
flanşă inoxidabilă

6

5

7

guler larg sifon
corp sifon
sistem de închidere a 
sifonului

noutate

8
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Rigole de duş şi sifoane de pardoseală

novinka novinkanovinka

Pentru a admira frumuseţea plăcilor ceramice,
folosiţi rigolele de duş RAVAK.
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Căzi
Practice şi confortabile
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Căzi cu istoric – Fiecare cadă RAVAK 
a fost concepută de designer într-o 
combinație unică de cerințe estetice și 
funcționale, astfel orice cadă are un istoric 
legat de exigenţele clienţilor Ravak.

Accesorii – sunt întotdeauna utile şi 
recomandate. Tetierele accentuează 
confortul, mânerele sporesc gradul de 
siguranţă în zona umedă a căzilor. Cele 
mai multe căzi au paravane care previn 
stropirea cu apă a camerei de baie.

Tehnologie originală de consolidare
a căzilor Ravak.

La toate căzile de baie RAVAK
oferă garanție 10 ani * 

Căzile Ravak se pot echipa cu 
sisteme de hidromasaj performante.

Conceptul - de baie Ravak este alcătuit din căzi şi chiuvete, 
mobilier de baie, paravane de cadă, care se copletează 
armonios, alcătuind un concept cu design bine gândit.

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI

PU PLUS

CONCEPTE

HIDROMASAJ

*) Garanție de 10 ani pe acrilul RAVAK al căzilor de baie numai dacă sunt instalate în conformitate 
cu instrucțiunile de instalare ataşate căzilor de baie.
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Căzi de baie clasice dreptunghiulare, asimetrice sau cu 
laturi egale pentru una sau două persoane

Căzi

Rosa I   160 / 150 / 140 x 105   pag. 120 - 121 Rosa II   170 / 160 / 150 x 105   pag. 122 - 123

Rosa 95   160 / 150 x 95   pag. 124 - 125 Avocado   160 / 150 x 75   pag. 126 - 127

Asymmetric 170 x 110, 160 x 105, 150 x 100   pag. 128 - 129 BeHappy   170 / 160 / 150 x 75   pag. 130 - 131

LoveStory II   196 x 139   pag. 132 - 133 NewDay   150 x 150, 140 x 140   pag. 134 - 135

Gentiana   150 x 150, 140 x 140   pag. 136 - 137 

noutate
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Alegeţi-vă cada în funcţie
de dorinţele, nevoile şi
exigenţele dumneavoastră

you   185 / 175 x 85   pag. 138 - 139 Evolution   180 x 102 - 87   pag. 140 - 141

XXL   190 x 95   pag. 144 - 145

Classic   170 / 160 / 150 x 70   pag. 148 - 149

Campanula II   180 x 80, 170 x 75   pag. 152 - 153

Lilia   120 x 70   pag. 156 - 157

Magnolia   180 / 170 x 75  pag. 142 - 143

Chrome   170 x 75; 160 / 150 x 70   pag.146 - 147

Sonata   180 x 80, 170 x 75   pag. 150 - 151

Vanda II   170 / 160 / 150 x 70   pag. 154 - 155

noutate



Nu toate căzile sunt la fel

Caracteristicile materialului acrilic
Acrilul este materialul cel mai utilizat pe scară largă în producţia de căzi 
şi cădiţe termoformate prin presare. Numele exact al acestuia este de 
polimetilmetacrilat (PMMA), dar în practică adesea este mai cunoscută şi mai 
uzuală prescurtarea acril. În funcţie de metoda de producţie ale panourilor 
acrilice, deosebim două tipuri de acrilat - extrudate şi termoformate. 
Din punct de vedere chimic vorbim despre acelaşi material, dar în urma 
tehnologiei de fabricaţie vorbim de moduri diferite de producţie a plăcii de 
acril. Tehnologia de extrudare este un procedeu de întindere, astfel acrilul se 
întinde doar de-a lungul fibrei materialului, pe când acrilul termoformat este 
de fapt turnat la cald într-o matriţă şi astfel se întinde la fel în toate direcţiile, 
păstrându-şi astfel calitatea şi produsul devine mai rezistent şi mult mai 
puţin casant. Ravak este producător de căzi din acril termoformat tocmai 
pentru a oferi clienţilor săi doar produse de calitate.
Având în vedere calităţile acrilului, capacitatea sa de modelare, putem 
obţine produse cu forme diferite. Pentru modelarea materialului acrilic sunt 
folosite matriţe din aluminiu care asigură precizia prelucrării plăcii de acril. 
Alt avantaj al matriţelor din aluminiu este că sunt bune conductoare termice, 
sunt uşor de curăţat şi de întreţinut.
În comparaţie cu căzile din fontă, cele acrilice sunt mult mai uşoare, se 
pot obţine forme mult mai diversificate, se încălzesc mai repede şi nu dau 
senzaţia de rece.

Din motivele mai sus menţionate acrilul 
termoformat este alegerea clară pentru Ravak.
Ravak oferă 10 ani garanţie pentru căzile sale.

Placă de acril (PMMA) Placă acril termoformată Armare cu răşină sintetică 
şi fibră de sticlă sau spumă 
poliuretanică PU PLUS

CADĂ FINALIZATĂ

Armare
Laminare sau tehnologia PU Plus?

Fibră de sticlă
În procedeul acesta tehnologic spuma de răşini sintetice amestecate cu fibră 
de sticlă măcinată este suflată pe suprafaţa exterioară a plăcii termoformate 
acrilice. 
Proporţia de amestec şi cantitatea diferă pentru fiecare model de cadă şi este 
calculată de un sistem automatic informaţional. După acest procedeu tehnologic 
căzile sunt introduse într-un cuptor special unde materialul se usucă şi se întăreşte 
conform unor procedee tehnologice riguroase. Avantajul acestei tehnologii este că 
se poate automatiza, ceea ce evită erorile umane şi astfel Ravak asigură întotdeauna 
un produs de înaltă calitate.

PU Plus
Tehnologia PU Plus este o metodă originală de fabricaţie, gândită şi dezvoltată 
de compania Ravak. 
În cadrul unui mediu tehnologic în totaliate automatizat spuma poliuretanică PuPlus 
este aplicată în trei starturi (tare-moale-tare) pe placa de acril termoformată după 
o reţetă tehnologică strict urmată. Căzile Pu Plus sunt astfel extrem de robuste, cu 
calităţi termoizolante şi de izolare fonică excepţionale. Datorită acestor calităţi vă 
recomandăm cada Pu Plus pentru căzile cu Hidromasaj. Mulţumită tehnologiei Pu 
Plus nu se mai foloseşte placă laminată pentru armarea pe partea de jos a căzii.

Procesul de fabricare al căzilor din acril Ravak

118
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Care sunt avantajele căzilor produse cu tehnologia PU Plus?

Căzi

Armare 
Rigiditatea este comparabilă cu 
cea a căzilor din oţel emailat.

Izolare termică
Tehnologia excepţională 
care menţine cel mai bine 
temperatura apei.

Tehnologia ideală pentru
căzile cu Hidromasaj
Datorită rigidităţii şi a calităţii 
excepţionale de izolare fonică, 
căzile PuPlus sunt cele mai 
silenţioase în timpul utilizării
sistemelor de Hidromasaj.

Producţie automatizată
Datorită colaborării dintre 
Ravak, concernul Bayer şi 
automatizări Kawasaki, s-a 
elaborat o tehnologie care 
elimină în totalitate eroarea 
umană.

Căzi produse cu tehnologia Pu Plus:
Rosa II  L/R   pag. 122 
150 x 105    793,-
160 x 105    840,-
170 x 105    887,-

Gentiana   pag. 136 
140 x 140    889,-
150 x 150    985,-

NewDay   pag. 134 
140 x 140    836,-
150 x 150    920,-

Sonata   pag. 150 
170 x 75    715,-
180 x 80    754,-

LoveStory II  L/R   pag. 132 
196 x 139   1085,-

You   pag. 138 
175 x 85    830,-, 185 x 85    877,-
WarmFlow:
175 x 85    834,-, 185 x 85    882,-

L (left) - varianta de stânga. R (right) -varianta de dreapta. Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Evolution   pag. 140
180 x 102    889,-

Magnolia  L/R   pag. 142 
170 x 75    774,-
180 x 75    813,-
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Am definit standardele căzilor asimetrice. 
Dacă doriţi calitate, solicitaţi originalul.

Cada
Rosa I
Cada pentru fiecare



121

140 / 150 / 160 cm

10
5 

cm

Cada Rosa I

Preţ :
46,-

Tetieră Rosa I
Culoare: alb, verde, gri

Preţ :
71,-

Mâner Rosa
Universal inoxidabil*

Notă. Cada Rosa poate fi completată cu paravanele de cadă VSK2 sau EVSK1 (vezi pag. 168). 
*Mânerul universal inoxidabil nu poate fi utilizat în combinație cu paravane de cadă.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

L (left) -varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta. 

CADA

Tip cadă (cm) Preţ cadă Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Rosa I L/R 140x105 346 49 395

Rosa I L/R 150x105 356 49 405

Rosa I L/R 160x105 456 49 505

Panou frontal + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Rosa I 140 L/R 172 19 191

Rosa I 150 L/R 172 19 191

Rosa I 160 L/R 172 19 191

Cea mai populară cadă din gama noastră.
O soluţie echilibrată a prețurilor rezonabile și a utilității.

Utilizarea optimă a spaţiului şi confort surprinzător
Pentru scăldat confortabil și duș într-un singur spaţiu.

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
CONCEPT HIDROMASAJ

260 l
235 l
210 l

CAPACITATE GREUTATE

29 kg
27 kg
23 kg VARIANTA

 L/R

L/R

Preţ :
   39,-

Mâner Rosa I
Culoare: alb, verde, gri

Preţ de la: 346,-

Stânga Dreapta
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Cada
Rosa II
Baie de încredere, 
design de înaltă clasă

Am definit standardele căzilor asimetrice. 
Dacă doriţi calitate, solicitaţi originalul.
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Notă. Cada Rosa poate fi completată cu paravanele de cadă VSK2 sau EVSK1 (vezi pag. 168). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

L (left) - varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta.  
 Cadă disponibilă în varianta PU Plus. 

Mânerul universal inoxidabil nu poate fi utilizat în combinație cu paravane de cadă.

150 / 160 / 170 cm

10
5 

cm

Cada Rosa II

Preţ de la: 442,-

Stânga Dreapta

Preţ :
58,-

Tetieră Rosa II
Culoare: alb, verde, gri

CADA

Tip cadă (cm) Preţ 
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Rosa II L/R 150x105 442 49 491

Rosa II L/R 160x105 468 49 517

Rosa II L/R 170x105 509 49 558

Rosa II L/R PU Plus 150x105 793 49 842

Rosa II L/R PU Plus 160x105 840 49 889

Rosa II L/R PU Plus 170x105 887 49 936

PANOU + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Rosa II 150 L/R 180 19 199

Rosa II 160 L/R 180 19 199

Rosa II 170 L/R 186 19 205

Panou frontal
Panou ergonomic care face posibil accesul uşor spre cadă

Confortabil pentru baie și duș
Paravanul de cadă asigură spaţiu confortabil pentru duş

Preţ :
71,-

Mâner Rosa
Universal* inoxidabil

Preţ :
45,-

Mâner Rosa II*
Culoare: alb

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
CONCEPT HIDROMASAJ

260 l
235 l
210 l

CAPACITATE GREUTATE

32 kg
29 kg
26 kg VARIANTA 

L/R

L/R
PU PLUS

Preţ :
  39,-

Mâner Rosa II pentru VS
Culoare: alb, verde, gri
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Cada
Rosa 95
Dimensiuni mici, 
posibilităţi mari

Am definit standardele căzilor asimetrice. 
Dacă doriţi calitate, solicitaţi originalul.
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Preţ de la: 400,-

150 / 160 cm

95
 c

m

Cada Rosa 95

Preţ :
57,-

Tetieră Rosa 95
Culoare: alb, verde, gri

Notă. Cada Rosa 95 cm poate fi completată cu paravanele de cadă VSK2 sau EVSK1 (vezi pag. 168). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

L (left) - varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta.  
*Mânerul universal inoxidabil nu poate fi utilizat în combinație cu paravane de cadă.

CADA

Tip cadă (cm) Preţ 
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Rosa 95 L/R 150x95 400 49 449

Rosa 95 L/R 160x95 423 49 472

PANELY + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Rosa 95 - 150 L/R 179 19 198

Rosa 95 - 160 L/R 179 19 198

Spaţiu mare pentru înbăiere
Păstrează proprietățile excepționale ale căzii Rosa, dar datorită lăţimii de 95 cm se potriveşte în băi foarte mici

Singura cadă asimetrică cu lăţimea de 95 cm în care vă puteţi relaxa cu adevărat.
Este singura cadă asimetrică cu lăţimea de 95 cm confortabilă pentru înbăiere şi practică pentru duş.

CONCEPT

200 l
175 l

CAPACITATE GREUTATE

26 kg
24 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
VARIANTA 

L/R

L/R

Preţ :
71,-

Mâner*
Universal inoxidabil

Stânga Dreapta
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Cada
Avocado
Ideală pentru băi mici
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150 / 160 cm

75
 c

m

Cada Avocado

Notă. Cada Avocado nu are paravan pentru duş disponibil. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO TVA inclus.

L (left) - varianta de stânga. R (right) -varianta de dreapta. 

CADA

Tip cadă (cm) Preţ
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Avocado L/R 150x75 385 35 420

Avocado L/R 160x75 411 35 446

PANOU + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Avocado 150 L/R 170 28 198

Avocado 160 L/R 170 28 198

Economie maximă de spaţiu în baia dumneavoastră
Cea mai mică cadă din gama căzilor Ravak

Design Storz
Design inconfundabil, care împreună cu chiuveta crează un spaţiu armonios

CONCEPT

175 l
158 l

CAPACITATE GREUTATE

22 kg
19 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
VARIANTA 

L/R

L/R

Concept Avocado (vezi pag. 34).

Preţ de la: 385,-

Stânga Dreapta
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Cada
Asymmetric
Spaţiu eficient, bani economisiţi
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150 / 160 / 170 cm

10
0 

/ 1
05

 / 
11

0 
cm

Cada Asymmetric

Notă. Cada Asymmetric nu are paravan disponibil. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

L (left) - varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta

CADA

Tip cadă (cm) Preţ
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Asymmetric L/R 150x100 287 45 332

Asymmetric L/R 160x105 314 45 359

Asymmetric L/R 170x110 367 45 412

PANOU + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Asymmetric 150 L/R 129 - 129

Asymmetric 160 L/R 133 - 129

Asymmetric 170 L/R 137 - 129

Formă populară în mai multe dimensiuni
Cu posibilitatea de a elege din trei variante de dimensiune.

Panou frontal ergonomic
Facilitează accesul în cadă.

240 l
215 l 
190 l

CAPACITATE GREUTATE

29 kg
28 kg 
25 kg GARANŢIE

CADĂ

10 ANI
VARIANTA 

L/R

L/R

Preţ de la: 287,-

Stânga Dreapta

Cada de colţ Asymmetric foloseşte 
eficient spaţiul, asigurând confort şi 
funcţionalitate cu vedere de ansam-
blu asupra spaţiului băii.
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Cada
BeHappy
Soluţia ingenioasă de 
economisire a spaţiului 
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Preţ de la: 336,-

150 / 160 / 170 cm
75

 c
m

Cada BeHappy

Preţ :
54,-

Tetieră BeHappy
Culoare: alb

Notă. Cada BeHappy poate fi completată cu paravanul VS3 (vezi pag. 164). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

L (left) - varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta. 

Cada

Tip cadă (cm) Preţ 
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

BeHappy L/R 150x75 336 41 377

BeHappy L/R 160x75 351 41 392

BeHappy L/R 170x75 369 41 410

PANOU + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ 

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclisiv panelkit

BeHappy 150 180 34 214

BeHappy 160 180 34 214

BeHappy 170 180 34 214

Cadă cu formă unică
Reduce consumul de apă și economiseşte spațiului în baie, fără să limiteze confortul dumneavoastră. 

Paravan de cadă
Cada în combinaţie cu paravanul pentru duş asigură un spaţiu compact, multifuncţional şi confortabil.

CONCEPT

215 l
200 l 
185 l

CAPACITATE GREUTATE

25 kg 
24 kg
22 kg GARANŢIE

CADĂ

10 ANI
VARIANTA 

L/R

L/R

Componentele conceptului BeHappy pot fi aşezate în baie şi separat pe placul dumneavoastră.   

Dreapta Stânga
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Cada LoveStory II
Dragostea în concepția modernă

noutate
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Cada LoveStory II

19
6 

cm

139 cm

Preţ de la: 689,-

Preţ :
57,-

Tetieră LoveStory II
Culoare: alb, verde, gri

Notă. Cada LoveStory II nu are paravan disponibil. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Notă. Noua cadă LoveStory II va fi disponibilă din data de  04/2013

O poveste de dragoste
Bucurați-vă de apropiere reciprocă și confort.

Design original
Design inovativ, emoţie şi armonie materializat de faimosul designer de branduri Achim Storz.

StângaDreapta

L (left) -varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta.  
 Cada disponibiilă în varianta  PU Plus.

360 l

CAPACITATE GREUTATE

40 kg

HIDROMASAJPU PLUS
GARANŢIE

CADĂ

10 ANI
VARIANTA 

L/R

L/R

CADA

Tip cadă (cm) Preţ
Panou frontal

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

LoveStory II L/R 689 58 747

LoveStory II L/R PU Plus 1085 58 1143

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

LoveStory II L/R 221 31 252
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Cada
NewDay
Linii moderne şi curate 
pentru baie în doi
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140 / 150 cm

14
0 

/ 1
50

 c
m

Cada NewDay

Preţ de la: 454,-

Notă. Cada NewDay poate fi completată cu paravanele de cadă  VSK2 NewDay
sau paravanul de cadă VDKP4 NewDay (vezi pag. 168, 169). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

L (left) - varianta de stânga. R (right) - varianta de drapta.  
 Cadă disponibilă în varianta PU Plus.

CADA

Tip cadă (cm) Preţ
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

NewDay 140 454 67 521

NewDay 150 500 67 567

NewDay 140 PU Plus 836 67 903

NewDay 150 PU Plus 920 67 987

PANOU + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

NewDay 140 172 38 210

NewDay 150 175 38 210

Relaxare totală
Cadă spațioasă, care asigură cel mai mare confort pe lățime.

Spaţiu de depozitare generos
Marginile late şi scăunelul căzii pot fi folosite nu numai pentru momentele de relaxare dar şi ca spaţii de stocare.

295 l
235 l

CAPACITATE GREUTATE

34 kg
31 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
HIDROMASAJPU PLUS

Preţ :
54,-

Tetieră NewDay
Culoare: alb, gri
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Cada
Gentiana
Forma consacrată a căzii 
clasice de colţ care nu 
dezamăgeşte niciodată
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Preţ de la: 406,-

140 / 150 cm

14
0 

/ 1
50

 c
m

Cada Gentiana

Preţ :
54,-

Tetieră Gentiana
Culoare: alb, verde, gri

Notă. Cada Gentiana se potriveşte cu paravanul de cadă VSK2 Gentiana 
sau paravanul de cadă VDKP4 Gentiana (vezi pag. 168, 169). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

  
 Cada disponibilă în varianta PU Plus.

Confortabilă chiar şi pentru două persoane
Bucuraţi-vă de confortul băii în doi asigurat de forma ergonomică a căzii. 

Accesorii practice
Tetierele, mânerele, spaţiul de scăunel deasupra nivelului apei și paravanele pentru cadă
pentru posibilitatea de duș în cadă, o fac cea mai confortabilă.

Preţ :
57,-

Mâner Gentiana 
Culoare: alb, verde, gri

300 l
240 l

CAPACITATE GREUTATE

36 kg
31 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
HIDROMASAJPU PLUS

CADA

Tip cadă (cm) Tip 
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Gentiana 140 406 67 473

Gentiana 150 440 67 597

Gentiana PU Plus 140 889 67 956

Gentiana PU Plus 150 985 67 1052

PANOU + PANELKIT

Tip panou frontal
Preţ

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Gentiana 140 172 38 210

Gentiana 150 175 38 213
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Cada You
Designerii Ravak împreună 
cu studioul Design Storz 
în cooperare cu medici 
spcialişti au creat cea mai 
confortabilă cadă din lume
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Preţ de la: 475,-

175 / 185 cm

85
 c

m

Cada You

Preţ :
88,-

108,-

Tetieră you
Culoare: alb, gri
Umplere WarmFlow

Notă. Cada nu este prevăzută cu paravan de cadă. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

 Căzile You WarmFlow sunt prevăzute din fabricaţie cu orificiu pentru umplere WarmFlow.  
 Cada You este disponibilă şi în varianta PU Plus.

Cum se creează confortul...
Design unic, interior cu spaţii generoase, ergonomic structurat pentru confortul maxim al corpului - spate, mâini și 
picioare.

Sistem WarmFlow = spate cald
Umplerea invizibilă de-a lungul coloanei vertebrale lombare accentuează relaxarea și  este benefică organismului.

Preţ :
115,-

Sifon cadă
WarmFlow

290 l
260 l

CAPACITATE GREUTATE

31 kg
28 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
HIDROMASAJPU PLUS

CADA

Tip cadă (cm) Preţ
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

you 175x85 475 38 513

you 185x85 504 38 542

you 175x85 WarmFlow  830 38 868

you 185x85  WarmFlow  877 38 915

you PU Plus 175x85 475 38 513

you PU Plus 185x85 508 38 546

you PU Plus 175x85 WarmFlow  834 38 872

you PU Plus 185x85 WarmFlow  882 38 920

PANOU + PANELKIT

Tip Panou
Preţ 

Panou frontal
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Panou frontal you 175 162 22 184

Panou frontal you 185 162 22 184

Panou lateral you L/R 85 92 - 92

●	 Dacă	baia	durează	mai	mult,	vă	este	frig	la	umeri?	Cada	You	este	mai	adâncă	decât	celelalte	căzi. 
●	 În	zona	coatelor	aveţi	nevoie	de	cel	mai	mult	spaţiu.	Exact	acolo	cada	You	este	cea	mai	lată.
●	 Aşezaţi-vă	confortabil,	spatele	căzii	asigură	o	poziţie	de	relaxare	a	corpului.
●	 Forma	unică	a	căzii	cu	treapta	din	zona	picioarelor	măreşte	senzaţia	de	confort	şi	sentimentul	de	relaxare.
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Cada
Evolution
Căzi excepţionale
pentru băi excepţionale
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Cena :
1 490,-

Preţ de la: 575,-

180 cm
87

 / 
10

2 
cm

Cada Evolution

Pe cada Evolution se poate instala Cromoterapia H2O Color (vezi pag. 176).

Mâner Evolution
Culoare: alb, gri

Preţ :
58,-

Preţ :
55,-

Tetieră Evolution
Culoare: alb, gri

Notă. Cada Evolution nu dispune de paravan de cadă. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

L (left) - varianta stânga. R (right) -varianta dreapta. 

CADĂ
Tip cadă
(cm)

Preţ 
Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Evolution 180x102 575 48 623

Evolution PU Plus 180x102 889 48 937

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal Evolution 180 169 22 191

Lateral Evolution 87 L/R 96 - 96

Sentiment de siguranţă şi linişte
În cada Evolution veţi fi învăluit de sentimentul armoniei al liniştii şi al relaxării.
Cada Evolution este întruchiparea sentimentului de siguranţă.

Design Nosal
Creaţie originală a studioului de design Kryštof Nosál. 

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
PU PLUS

265 l
CAPACITATE CONCEPT

32 kg
GREUTATE HIDROMASAJ

 disponibilă şi în varianta PU Plus.
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Cada
Magnolia
Cadă elegantă  
cu spaţiu interior generos
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Preţ de la:: 430,-

170 / 180 cm
75

 / 
85

,5
 c

m

Cada Magnolia

Preţ :
70,-

Tetieră Magnolia
Culoare: alb, gri

Notă. Cada Magnolia nu dispune de paravan pentru duş. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

L (left) - varianta stânga. R (right) -varianta dreapta. .  
disponibilă şi în varianta PU Plus..

CADA

Tip cadă(cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Magnolia 170x75 430 36 466

Magnolia 180x75 471 36 507

Magnolia PU Plus 170x75 774 36 810

Magnolia PU Plus 180x75 813 36 849

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal Magnolia 170 161 21 182

Frontal Magnolia 180 161 21 182

Lateral Magnolia L/R 91 13 104

Creaţie originală a studiolui de design arhitectural Design Storz.
Datorită formelor curbate spaţiul interior al căzii vă oferă un confort cu mult peste ceea ce vă asteptaţi.

Gândit în detaliu
Datorită scurgerii plasate pe mijlocul căzii, a formei şi a spaţiului interior, cada Magnolia poate fi folosită pentru baie în doi.

290 l
260 l

CAPACIITATE GREUTATE

29 kg
26 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
HIDROMASAJPU PLUS
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Cada XXL
O cadă mare, potrivită întregii familii.
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Preţ de la: 592,-

190 cm

95
 c

m

Cada XXL

Preţ :
52,-

Tetieră XXL
Culoare: alb, gri

Notă. Cada XXL nu dispune de paravan pentru duş. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

CADA

Tip cadă(cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

XXL 190x95 592 50 642

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal XXL 190 176 21 197

Lateral XXL 95 99 - 99

Spaţiu generos pentru toţi
Soluţia originală a fost gândită în mod special pentru persoanele înalte, pentru ca acestea să se poată întinde 
beneficiind de confortul unic al căzii. Totuşi datorită treptei practice din construcţia căzii persoanele mici de statură se 
pot sprijini şi astfel nu se vor scufunda.

Maximum de confort
Spaţiul interior al căzii permite scufundarea întregului corp, iar cotierele asigură o relaxare maximă a mâinilor.

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI285 l

CAPACITATE GREUTATE

32 kg
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Cada 
Chrome
Design sinergetic şi funcţional

noutate
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Cada Chrome

150 / 160 / 170 cm
70

 / 
75

 c
m

Preţ :
68,-

Mâner*  
Universal cromat

*) Mânerul nu poate fi utilizat în combinaţie paravanele pentru duş 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 
Notă. Cada Chrome este compatibilă cu paravanul de duş CVS2 (vezi. pag. 166).  
Notă. Noua cadă Chrome va fi disponibilă din 04/2013.

CADA

Tip cadă(cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Chrome 150x70 342 36 378

Chrome 160x70 352 36 388

Chrome 170x75 389 36 425

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal Chrome 150 133 19 152

Frontal Chrome 160 133 19 152

Frontal Chrome 170 133 19 152

Lateral Chrome 70 98 - 98

Lateral Chrome 75 98 - 98

Partea inferioară în formă ovală
Forma caracterisitică ovală a căzii, panta ergonomică a spătarului căzii şi forma plată a părţii de jos a 
căzii scot în evidenţă designul deosebit, care contribuie la confortul dumneavoastră.

Ansamblu cu design perfect
Camera de baie poate fi amenajată într-un singur ansamblu fără a alege fiecare produs separat, cada pentru baie, 
cabina de duş, chiuveta şi mobilierul, bateriile, cădiţa de duş sau rigola de scurgere.

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
CONCEPT

225 l
195 l
185 l

CAPACITATE GREUTATE

24 kg
22 kg
21 kg

Preţ de la: 342,-
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Cada
Classic
Simplitatea este frumoasă
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Preţ de la: 341,-

150 / 160 / 170 cm
70

 c
m

Cada Classic

Concept Classic (vezi. pag. 28).

Preţ :
60,-

Tetiera Classic
Culoare: alb, gri

Notă. La cada Classic se pot instala următoarele paravane pentru duş VS2, VS3, VS5, PVS1, BVS1, BVS2, EVS1, CVS2 
sau uşa de duş AVDP3 (vezi pag. 162). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

CADA

Tip cadă(cm) Preţ
 Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Classic 150x70 341 36 377

Classic 160x70 355 36 391

Classic 170x70 389 36 425

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal U 150 126 19 145

Frontal U 160 126 19 145

Frontal U 170 126 19 145

Lateral U 70 93 - 93

Duş confortabil şi atunci când lăţimea este de 70 cm
Datorită părţii de jos a căzii care este plată, avem o cadă confortabilă pentru baie şi spaţioasă pentru duş.

Ansamblu perfect
Căzii de baie i se pot adăuga şi alte accesorii (chiuvetă, mobilier, etc.)

CONCEPT

225 l
210 l 
195 l

CAPACITATE GREUTATE

24 kg
22 kg 
21 kg GARANŢIE

CADĂ

10 ANI

Preţ :
68,-

Mâner universal 
cromat
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Cada
Sonata
Design distinctiv
al interiorului căzii
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Notă. Cada Sonata este compatibilă cu paravanele de duş VS2, VS3, VS5, PVS1, BVS1, BVS2, EVS1, 
CVS2 sau uşa de duş AVDP3 (vezi pag 162). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

Cada Sonata este prevăzută din fabrică cu orificiile necesare instalării mânerelor şi tetierei.  
Cada poate fi comandată fără orificii ca produs atipic şi termen de livrare de 8 săptămâni.

Cadă disponibilă în varianta PU Plus.

Preţ de la: 375,-

170 / 180 cm
75

 / 
80

 c
m

Cada Sonata

Cada Sonata se produce 
şi în varianta PU Plus  
cu armare suplimentară.Preţ :

80,-
Tetieră Sonata
Culoare: alb, gri

CADA

Tip cadă(cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Sonata 170x75 375 36 411

Sonata 180x80 415 38 453

Sonata PU Plus 170x75 715 36 751

Sonata PU Plus 180x80 754 38 790

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal U 170 125 19 144

Frontal U 180 153 19 172

Lateral U 75 93 - 93

Lateral U 80 93 - 93

Linii originale
Eleganţa mânerelor şi a tetierelor completeză designul desăvârşit al căzii.

Baie şi duş confortabil
În combinaţie cu paravanele sau uşile se poate asigura un duş comod.

Preţ :
83,-

Mâner Sonata
Culoare: alb, gri

210 l
195 l

CAPACITATE GREUTATE

27 kg
25 kg

GARANŢIE 
CADĂ

10 ANI
PU PLUS HIDROMASAJ
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Cada
Campanula II
Romantism în conceptul modern
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Preţ de la: 349,-

Cada Campanula II

170 / 180 cm
75

 / 
80

 c
m

Preţ :
57,-

Tetieră Campanula II
Culoare: alb, gri

Notă. Cada Campanula II  este compatibilă cu paravanele de duş VS2, VS3, VS5, PVS1, CVS2, BVS1, 
BVS2, EVS1 sau uşa de duş AVDP3 (vezi pag. 162). 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

CADA

Tip cadă(cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Campanula II 170x75 349 36 385

Campanula II 180x80 375 38 413

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal U 170 125 19 144

Frontal U 180 153 19 172

Lateral U 75 93 - 93

Lateral U 80 93 - 93

Design elegant
Forma graţioasă a interiorului căzii fascinează cu adevarat.

Gândit în detaliu
Scurgerea situată pe mijlocul căzii permite o baie în doi.

220 l
200 l

CAPACITATE GREUTATE

25 kg
23 kg

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
HIDROMASAJ
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Cada 
Vanda II
Forma perfectă a căzii 
cu linii dinamice noi
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Cada Vanda II

Nici căzile clasice nu 
trebuie să plictisească.

Preţ de la: 234,-

150 / 160 / 170 cm
70

 c
m

Preţ: 
68,-

Mâner universal 
cromat

CADA

Tip cadă (cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Vanda II 150x70 234 36 270

Vanda II 160x70 247 36 283

Vanda II 170x70 273 36 309

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ

Panou
Preţ  

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

Frontal U 150 125 19 144

Frontal U 160 125 19 144

Frontal U 170 125 19 144

Lateral U 70 93 - 93

Vă place să citiţi în cadă? 
Cotierele ergonomice sunt ideale pentru o lectură cât mai confortabilă în cadă.

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI
195 l
180 l
165 l

CAPACITATE GREUTATE

23 kg
21 kg
20 kg

Notă. Cada Vanda II este compatibilă cu paravanele de duş VS2, VS3, VS5, PVS1, CVS2, BVS1, 
BVS2, EVS1 sau uşa de duş  AVDP3 (vezi pag. 162) 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

Toată lumea alege
Mai multe variante de dimensiuni care se potrivesc în orice baie.
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Minicada Lilia
Mică şi practică
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Minicada Lilia

Preţ de la: 280,-

120 cm

70
 c

m

Preţ: 
68,-

Mâner universal 
cromat

CADA

Tip cadă(cm) Preţ 
Cadă

Preţ 
Suport

Preţ total
inclusiv suport

Lilia 120x70 280 36 316

Cabină de duş spaţioasă
Împreună cu un paravan se crează un spaţiu de duş neaşteptat de generos.

GARANŢIE
CADĂ

10 ANI130 l

CAPACITATE GREUTATE

17 kg

Notă. Minicada Lilia este compatibilă cu paravanele de duş VS2, VS3, VS5, PVS1, CVS2, BVS1, BVS2, 
EVS1 sau uşa de duş AVDP3 (vezi pag. 162) 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

Se potriveşte oriunde
Cada cu o lungime de 120 cm şi adâncime de 42 cm (ca o cadă clasică) asigură o îmbăiere plăcută 
chiar şi într-un spaţiu mai mic.

Paravane practice de duş(vezi pag. 162).
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Schiţe tehnice - Căzi de baie

Rosa II

Asymmetric

NewDay

Rosa I 

Avocado

LoveStory II

Rosa 95

BeHappy

Gentiana
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Evolution 

Classic

Vanda II

You 

Lilia

XXL

Sonata

Magnolia

Chrome

Campanula II
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Profile de mascare pentru cădiţe şi căzi

Utilizarea profilelor de mascare: 
1. pentru căzi de baie şi cădiţe de duş
2. pentru a acoperi sau sigila rosturi 
3. pentru o întreţinere uşoară 
4. pentru corectarea inexactităţilor din construcţie
5. la îmbinările dintre cadă sau cădiţă şi perete.

Denumire
(tip) Preţ

Profil de mascare 6/1100 alb   3

Profil de mascare 6/2000 alb   4

Profil de mascare 10/1100 alb   4

Profil de mascare 10/2000 alb   7

Profil de mascare 11/1100 alb   5

Profil de mascare 11/2000 alb   7

Ornamente pentru capete 10 - alb   2

Set pentru profile de mascare 6   4

Set pentru profile de mascare 11   5

Notă. Profilele de mascare de 11 şi seturile pentru profile de mascare de 6 şi 11 vor fi disponibile din 04/2013.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

Pentru evitarea fenomenului inestetic al mucegăirii dintre zona de perete şi a căzii sau cădiţei de duş.
Instalarea prin simpla aplicare a acestora pare a fi munca unui adevărat profesionist.

1. 
Pe marginea inferioară a căzii 
sau cădiţei de duş se aplică o 
bandă dublu adezivă de 
10 mm pentru o mai bună 
etanşare, inclusiv izolare 
fonică.

6. 
Cabina de duş sau cada de 
baie este sigilată cu silicon şi 
cu profile de mascare.  
Notă. pentru o instalare cât 
mai corectă folosiţi conectorii 
de colţ de 6 sau 11 mm.

2. 
Se ajustează lungimea pro-
filelor de mascare în funcţie 
de dimensiunea căzii de baie 
sau cădiţei de duş, astfel 
încât să nu rămână spaţii 
neacoperite de profil.

3. 
În rostul dintre cada de 
baie sau cădiţa de duş se 
aplică silicon de etanşare cu 
diametru de cca. 8 mm.

4. 
Pe toată lungimea profilului 
de mascare se aplică o 
bandă de silicon de cca 3 
mm. Se aplică la marginea 
exterioară a profilului în zona 
de contact cu cada de baie 
sau cădiţa de duş.
  

5. 
Profilul se instalează prin 
împingerea acestuia în rostul 
dintre perete şi cada de baie 
sau cădiţa de duş. Apoi se 
aşează o greutate care se 
va îndepărta după uscarea 
siliconului.

Instrucţiuni de instalare 
a profilelor de mascare.

10
 m

m

3 mm

KG

RAVAK SILICONE

RAVAK SILICONE

Profile de mascare 6
- pentru etanşarea zonelor de până la 6 mm.

Profile de mascare 11 
- pentru etanşarea zonelor de până la 10 mm.

Profile mascare 10
- pentru etanşarea zonelor de până la 10 mm.

Accesorii pentru profile de mascare de 6 mm
• ornamente pentru capete (L,R)  • conectori de colţ

Profile de mascare pentru etanşarea zonelor de până la 10 mm

Accesorii pentru profile de mascare de 11 mm:  
• ornamente pentru capete (L,R)  • conectori de colţ
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Preţ:  34,-

Mânere şi tetiere
Majoritatea cãzilor de baie pot fi echipate cu mânere şi tetiere 
compatibile, care sunt îmbrăcate cu un material din poliuretan dens.
Aceste accesorii au fost proiectate special separat pentru fiecare
cadă de baie şi de aceea ele nu sunt interschimbabile.
Culori uzuale: alb, gri şi verde.

Mâner din oţel inoxidabil
Conform denumirii, acesta este produs din oţel inoxidabil.
Mânerul Universal este unic deoarece se poate ataşa la cadă
după ce aceasta a fost instalată. Dacă omiteţi să echipaţi cada
în momentul instalării, nu vă faceţi probleme, nu este prea târziu. 
Mânerele Universale se pot ataşa ulterior cu ajutorul unor nituri 
speciale care nu necesită „acces din interior”. Similar, mânerele 
Universale se pot monta foarte uşor şi pe perete.

Sifon cu umplere prin preaplin

Sifon complet de scurgere pentru căzi

Denumire
(tip) Preţ

Set sifon cromat complet de scurgere pentru căzi cu umplere prin preaplin cromat - scurgere controlată tip Bowden 149

Set sifon cromat complet de scurgere pentru căzi cu umplere prin preaplin cromat - scurgere controlată tip ClickClack 130

Set sifon cromat complet de scurgere pentru căzi II cu umplere prin preaplin cromat - scurgere controlată tip Bowden 112

Set sifon cromat complet de scurgere pentru căzi II cu umplere prin preaplin cromat - scurgere controlată tip ClickClack 123

Set sifon cromat complet de scurgere pentru căzi - scurgere controlată tip ClickClack 34

Set sifon cromat complet de scurgere pentru căzi - scurgere controlată tip Bowden 30

Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus. 

Mâner universal cromat

Preţ de la: 68,-

Sifon cromat complet de 
scurgere pentru căzi cu 
scurgere de tip Bowden

Sifon cromat complet 
de scurgere pentru căzi 
ClickClack

Accesorii pentru căzi

Preţ:  30,-

noutate

Preţ: 112,-

Sifon de scurgere pentru cada de 
baie cu umplere prin preaplin II, 
şi scurgere de tip Bowden sau 
mecanism ClickClack:

Sifon de scurgere pentru cada 
de baie cu umplere prin preaplin, 
şi scurgere de tip Bowden sau 
mecanism ClickClack:

Preţ:  130,-

Dacă doriţi să vă asiguraţi de 
calitate şi durabilitate, folosiţi 
accesoriile recomandate de 
producător.
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Paravane de duş
pentru căzi
 

Pot fi montate în băile finisate



163

Menţine baia uscată – paravanele de cadă 
vă ajută să faceţi duş în picioare în cadă 
fără să stropiţi camera de baie sau să 
inundaţi pardoseala.

Gamă largă de – configurări, dimensiuni, 
tipuri de geam şi culori de profile. 

Sticla este protejată 
cu tehnologia RAVAK AntiCalc®

Foarte uşor de instalat
folosind câteva şuruburiINSTALARE

UŞOARĂ

PROTECŢIE
STICLĂ

Soliţia tehnică AntiBlock oferă 
produselor RAVAK 10 ani garanţieGARANŢIE

ANTIBLOCK

10 ANI
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ALB

SATEN ALB

ALBSATEN

VARIANTA 
L/R

180°
R

L

Denumire 
(tip) 

Lăţime  
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă
Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

VS2 105 1045 152 189 165 202 185 222

Înălţimea paravanului VS2 - 1400 mm.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Denumire  
(tip) 

Lăţime  
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă
Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

VS3 100 996 170 215 182 227 — —

VS3 115 1 146 177 224 191 237 — —

VS3 130 1 296 185 229 200 244 224 269

Înălţimea paravanului VS3 - 1400 mm. Paravanul VS3 100 este potrivit pentru o cadă de 150 cm, VS3 115 
pentru cada de 160 cm, VS3 130 pentru cadă de 170 cm.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Denumire  
(tip) 

Lăţime  
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă
Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

VS5 1135 193 — — — — —

Înălţimea paravanului VS5 - 1330 mm.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Paravane universale de cadă

PROTECŢIE
STICLĂ

VARIANTA 
L/R

180°
R

L

PROTECŢIE
STICLĂ

VARIANTA 
L/R

180°
R

L

Paravan în poziţia pliat

Paravan în poziţia pliat

Paravan în poziţia pliat

VS2 paravan de duş 
din două elemente
VS2 este compus din două părţi egale pliabile, la 
perete una peste alta, astfel practic neocupând spaţiu 
în baie. Lăţimea paravanului VS2 în poziţie deschisă 
este de 1045 mm.. 

VS3 paravan de duş
din trei elemente
VS3 este compus din trei elemente egale, fiind astfel 
cu 25 cm mai mare decât VS2. Este un paravan cu 
care de asemenea se poate economisi spaţiu, deoa-
rece şi acesta se pliază la perete. Datorită celor trei 
elemente din care este compus, paravanul VS3 se 
potriveşte cu cada BeHappy.- vezi pag. 154.

VS5 paravan de duş
din cinci elemente
Din punct de vedere al economisirii spaţiului parava-
nul tip harmonică VS5 oferă cea mai bună soluţie, în 
poziţia pliat la perete ocupă cel mai puţin spaţiu. 
Are lăţimea de 1135 mm
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ALB

Denumire (tip) Lăţime (mm) Preţ (complet)
BVS1 80 800 271

Înălţimea paravanului BVS1 - 1500 mm. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

BVS1 paravan de cadă
dintr-un element
Se compune din balamale rotunjite (B-SET) 
şi un perete solid de sticlă cu grosime de 8 mm. 

L

Paravane şi uşi de duş pentru căzi

PROTECŢIE
STICLĂ

VARIANTA 
L/R

180°
R

L

TEST 
LONGEVITATE 

30 ANI

B SET

BVS2 paravan de cadă
din două elemente
Paravanul este format dintr-o parte fixă şi una mobilă, 
care poate fi rotit în exteriorul căzii. Grosimea părţii 
fixe este de 8 mm, iar a celei mobile de 6 mm.

Denumire (tip) Lăţime (mm)
Geam tip sticlă securit - Model transparent

Culoare profil
Alb Saten

EVS1 - 75 L/R 800 366  —

Înălţimea paravanului EVS1 - 1500 mm. L (left)- varianta de stânga. R (right)- varianta de dreapta
 Termen de livrare 6 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus..

MECANISM DE
RIDICARE

PROTECŢIE
STICLĂ

EVS1 paravan de cadă
dintr-un element
Paravanul este dintr-un singur element capabil de 
deschidere atât spre interior cât şi spre exterior într-un 
unghi de 180°. Este compus din sticlă transparentă şi 
profile robuste pentru cei îndrăgostiţi de luxul clasic.

PROTECŢIE
STICLĂ

TEST 
LONGEVITATE 

30 ANI

B SET

VARIANTA 
L/R

L/R
MECANISM DE

RIDICARE

Denumire (tip) Lăţime (mm) Preţ (complet)
BVS2 100 L/R 1000 560

 
Înălţimea paravanului BVS2 - 1500 mm. L (left)- varianta de stânga. R (right)- varianta de dreapta.  
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

VARIANTA 
L/R

L/R

L

CROM

CROM



166

L

SATEN ALB

Denumire (tip) Lăţime (mm)

Geam tip sticlă securit
Model transparent

Culoare profil
Lucios Saten Alb

CVS2 - 100 L/R 990 315 349 315

Înălţimea paravanului CVS2 1500 mm. L (left)- varianta de stânga. R (right)- varianta de dreapta
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.
Notă. Noul paravan de duş CVS2 va fi disponibil din 04/2013

Paravane universale de cadă

PROTECŢIE
STICLĂ

CVS2 paravan mobil
din două elemente
Paravanul este format dintr-o parte fixă şi una mobilă, 
care poate fi rotită în exteriorul căzii. 
Datorită modului de deschidere a acestui paravan 
întreţinerea căzii va fi mult mai simplă.

Denumire (tip) Lăţime (mm)
Geam tip sticlă securit - Model transparent

Culoare profil
Alb Saten

PVS1 - 80 800 142 162

Înălţimea paravanului PVS1 - 1400 mm. 
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

PROTECŢIE
STICLĂ

 VARIANTA 
L/R

180°
R

LPVS1 paravan fix
dintr-un element
PVS1 cu un design modern şi simplu se potriveşte 
foarte bine în aproape orice cameră de baie fiind com-
patibil cu căzile dreptunghiulare, clasice. Constă dintr-
-un profil vertical, şi o parte fixă cu înălţimea de 1400 
mm şi lăţimea de 800 mm, care astfel oferă spaţiu 
suficient pentru un duş confortabil în cadă.

SATEN ALB

RAVAK AntiCalc Conditioner
pentru a restabili stratul protector AntiCalc®

mai multe detalii la pag. 210

RAVAK Cleaner
Noul produs universal de curăţare Ravak, îndepărtează 
cu succes grăsimea, depunerile, reziduurile şi impurităţile 
de pe suprafeţe ceramice, gresie, căzi de baie acrilice, 
cădiţe de duş, cabine de duş şi baterii.
Recomandat fără restricţii în utilizarea zilnică pentru 
întreţinerea obiectelor sanitare.

noutate
MECANISM DE

RIDICARE

VARIANTA 
L/R

L/R

LUCIOS
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SATEN ALB

SATEN ALB

PROTECŢIE
STICLĂ

VARIANTA 
L/R

180°
R

L

AVDP3 uşă de duş pentru căzi
Utilizarea paravanalui pentru cadă AVDP3 asigură 
un spaţiu de duş complet închis şi impermeabil în 
camera de baie. Varianta L/R se obţine prin întoar-
cerea cu 180° a paravanului.

PROTECŢIE
STICLĂ

AVDP3 + APSV
Aveţi nevoie de un spaţiu de duş complet închis 
şi impermeabil deasupra căzii? Folosiţi paravanul 
AVDP3 în combinaţie cu peretele fix APSV.

Paravane şi uşi de duş pentru căzi

FUNCŢIONARE
SILENŢIOASĂ

GARANŢIE
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire  
(tip) 

Intrare 
(mm)

Dimensiuni 
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă
Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

AVDP3 - 120 661 1170 - 1210    259     259  310  310  310   310 

AVDP3 - 150 861 1470 - 1510 298 298 363  363  363   363 

AVDP3 - 160 928 1570 - 1610 318 318 389 389 389   389 

AVDP3 - 170 995 1670 - 1710 346 346 426  426  426  426

AVDP3 - 180 1061 1770 - 1810 368 368 449  449  449 449

Înălţimea paravanului AVDP3 - 1370 mm.  Termen de livrare 8 săptămâni.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Denumire  
(tip) 

Dimensiuni 
(mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă
Rain Transparent Grape

Culoare profil Culoare profil Culoare profil
Alb Saten Alb Saten Alb Saten

APSV - 70 670 - 705 87 87 102  102  102 102 

APSV - 75 720 - 755 92 92 117 117  117  117

APSV - 80 770 - 805 91 91 130  130  130  130 

Înălţimea paravanuluI AVDP3 + APSV - 1370 mm.  Termen de livrare 8 săptămâni.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Profil de extindere ANPV
Pentru prelungirea cu 2 cm a paravanului de cadă de tip AVDP3
sau a peretelui fix APSV folosiţi profilele de prelungire ANPV.

SATEN ALB

Culoare: alb   /  saten
Preţ:        10,- /  14,-
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ALB

ALB

ALB

Denumire (tip) 
Lăţime parte 
fixă+ parte 

mobilă (mm)

Tip geam plastic Tip geam sticlă

Căzi compatibileRain Transparent

Culoare profil Culoare profil
Alb Alb

VSK2 Rosa L/R 140 450 + 445 175 338 Rosa I 140

VSK2 Rosa L/R 150 480 + 445 179 345
Rosa II 150, Rosa I 150,  
Rosa 95

VSK2 Rosa L/R 160 535 + 445 187 353
Rosa II 160, Rosa I 160,  
Rosa 95

VSK2 Rosa L/R 170 635 + 445 197 365 Rosa II 170

Înălţimea paravanului VSK2 Rosa - 1500 mm.  L (left)- varianta de stânga. R (right)- varianta de dreapta.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Denumire (tip) 

Lăţime partea fixă
+ 

partea mobilă 
(mm)

Tip geam plastic
Rain

Culoare profil: Alb
VSK2 Gentiana, NewDay 140 L/R 735 + 365 164

VSK2 Gentiana, NewDay 150 L/R 805 + 395 173

Înălţimea paravanului VSK2 Gentiana, NewDay - 1500 mm.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Paravane de duş pentru căzi speciale
VSK2 paravan din două elemente
Paravan pentru căzile Rosa I, Rosa II şi Rosa 95. 
Pentru o mai bună fixare recomandăm braţul de fixare 
lung sau scurt VSK2. 

EVSK1 Paravan dintr-un element
Paravan pentru căzile Rosa I, Rosa II şi Rosa 95. 
Se deschide atât spre interior cât şi spre exterior.

VSK2 Gentiana, NewDay paravan 
de cadă din două elemente
Paravan din două elemente cu geam din plastic Rain 
cu ajutorul căruia se creează un spaţiu de duş util şi 
plăcut. Este compus dintr-o parte fixă mai mare la 
perete şi o parte mobilă mai mică, pliabilă spre inte-
riorul căzii. Pentru o fixare mai bună vă recomandăm 
braţul de fixare scurt sau lung de tip VSK2.

L

R

R

MECANISM DE
RIDICARE

PROTECŢIE
STICLĂ

VARIANTA 
L/R

L/R

PROTECŢIE
STICLĂ

VARIANTA 
L/R

L/R

Denumire (tip) Lăţime  
 (mm)

Tip geam sticlă

Căzi compatibile
Transparent

Culoare profil
Alb

EVSK1 L/R 75 Rosa 750 569 Rosa I 140

EVSK1 L/R 85 Rosa 850 626
Rosa I 150 / 160 , Rosa II 150 / 160  
Rosa 95 150/160

EVSK1 L/R 100 Rosa 1000 638 Rosa II 170

Înălţimea paravanului EVSK1 Rosa - 1500 mm.  L (left)- varianta de stânga. R (right)- varianta de dreapta.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

VARIANTA 
L/R

L/R

Braţ fixare scurt - preţ: 37,-
Braţ fixare lung - preţ: 41,-

Braţ fixare scurt - preţ: 37,-
Braţ fixare lung - preţ: 41,-
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VDKP4 Gentiana, NewDay 
paravan de cadă din patru 
elemente
Paravanul este alcătuit din patru elemente, doi 
pereţi ficşi la perete şi două uşi glisante cu deschi-
dere pe mijloc care închid cada şi astfel obţinem 
un spaţiu complet impermeabil.

Paravane de duş pentru căzi speciale

FUNCŢIONARE
SILENŢIOASĂ

GARANŢIE
ANTIBLOCK

10 ANI

Denumire  (tip) Lăţime intrare
(mm)

Tip geam plastic
Rain

Culoare profil: Alb
VDKP4 Gentiana, NewDay 140 950 484

VDKP4 Gentiana, NewDay 150 950 491

Înălţimea paravanului VDKP4 Gentiana, NewDay - 1340 mm.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

ALB

Paravanele de duş previn stropirea cu apă pe 
pardoseală astfel că baia rămâne uscată.
Acestea vor fi apreciate în special de familiile cu copii.
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Wellness
Relaxaţi-vă în baie
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Pentru majoritatea căzilor noastre   oferim 
sistem de hidromasaj sau cromoterapie. 
Eliberează de stres, armonizează şi revi-
gorează organismul 

Panourile de hidromasaj RAVAK sunt 
completarea ideală pentru orice spaţiu de 
duş. Este mai mult decât o cabină de duş 
banală astfel încât să puteţi transforma  
cabina de duş obişnuită într-un loc de 
relaxare perfectă. 

Iluminat sub apă
Chromoterapie H2O Color 

Tehnologie unică de armare a căzilor

Garanţie 5 ani pentru cada acrilică,
etanşeizare şi sistemul de hidromasajGARANŢIE 

PENTRU CĂZI

5 ANI

PU PLUS

H2O COLOR 
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► Marca Ravak este deja sinonim cu calitatea consacrată a secolului trecut. 
► Căzile de baie cu hidromasaj realizate în Republica Cehă sunt supuse unor controale tehnice foarte stricte.
► Tehnologia PU PLUS pentru armarea căzilor este ideală pentru sistemele de Hidromasaj.
► Noi folosim sisteme de hidromasaj de la firme de renume producătoare exclusiv în UE.
► Echipă de service care se ocupă de instalarea şi mentenanţa sistemelor de hidromasaj.

Sisteme de hidromasaj RAVAK 

Configurator pentru
sistemele de hidromasaj

În şapte paşi simpli
alegeţi toţi parametrii 

verificaţi preţul total, astfel încât rezultă
produsul care respectă toate

cerinţele dumneavoastră.

Pentru a alege parametrii 
corespunzători aveţi un ajutor  
on-line unic. Configuratorul 

pentru sistemele de hidromasaj 
îl puteţi accesa pe 

www.ravak.ro

Masaj cu jet intensiv de apă

Hydro Air

WhisperHydro/Air

RAVAK distinge 4 tipuri de masaj:

Masaj blând cu bule de aer

Masaj combinat de aer cu jet de apă Masaj unic prin amestec de apă şi aer, 
silenţios şi economic
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4x duze Super Jet
Permite reglarea într-un unghi de 30 de 
grade pentru a direcţiona debitul şi fluxul 
de apă. Când închideţi debitul, apa este 
concentrată în microjeturile de hidromasaj
la spate şi picioare.

6x duze Micro Jet
Permite reglarea într-un unghi de 

30 de grade.

2x comanda pneumatică
 ON/OFF

Controlează distinct sistemul de hidromasaj.

2x regulator de aer
Admisia aerului este împărţită în două circuite. 
Vă puteţi concentra intensitatea masajului într-una
sau cealaltă jumătate de cadă.

1x sorb

16x duze Air Jet
Numărul crescut de duze de metal 
sunt instalate pe partea de jos, astfel 
efectul de masaj este mai mare.

Wellness

Seria sistemelor de hidromasaj Extra Flat excelează prin duzele metalice plate şi valva de control care permite comutarea 
rapidă în diferite zone de masaj. 

Mai multe informaţii pot fi găsite în catalogul de sisteme de hidromasaj.

Acest sistem combină cele două sisteme de masaj – cu apă şi cu aer, armonizându-le efectele relaxante şi evidenţiindu-le 
avantajele. Se pot selecta să funcţioneze separat şi simultan.

Sport Hydro/Air - sistem foarte popular

Extra Flat Whisper - cel mai nou sistem

6x duze Micro Extra Flat
Duzele micro-jeturi furnizează masaj local la 
picioare şi spate printr- un flux subţire de apă, 
care poate fi ajustat într-un unghi de
30 de grade.

2x sorb
Dacă filtrele unuia dintre sorburile de 
aspirare se înfundă, celălalt asigură 
debit de apă suficient pentru a pompa. 1x valvă de control

Valva cu două sensuri permite 
comutarea rapidă între duzele laterale şi
duzele de pe partea inferioară. În poziţie centrală,
toate duzele sunt pornite.

1x control 
pneumatic ON/OFF

4x duze 
Midi Extra Flat
Permite reglarea într-un unghi de 30 de 
grade pentru a direcţiona debitul şi fluxul 
de apă

12x duze 
Magic Extra Flat
Duzele metalice au rol de a trimite fluxul de aer 
prin utilizarea efectului Venturi. Ele amestecă 
apa şi aerul pentru a crea o puternică senzaţie 
de masaj. 

1x regulator de aer
Regulatorul adaugă aer în apă
pentru a creşte efectul masajului.

Sfaturi pentru alegerea sistemelor de hidromasaj
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Notă: Culoarea duzelor de hidromasaj este crom. 
Preţul sistemului de hidromasaj conţine un sifon de scurgere complet cu preaplin sau sifon de 
scurgere cu umplere preaplin.  
L (left) -varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta.  

 Cadă disponibilă in varianta PU Plus.

LoveStory IISisteme de hidromasaj pentru căzi speciale
Bucuraţi-vă de un profund sentiment de relaxare în confortul casei dumneavoastră

Cada LoveStory II poate fi echipată cu sistemele de hidromasaj Atomic sau Atomic Plus.

1.  buton pornire compresor aer

2.  regulator intensitate hidromasaj

3.  buton pornire cromoterapie 

4.  buton pornire pompă apă

5.  buton pornire dezinfecţie avertizor

     de nivel scăzut dezinfectant

Ambele sisteme Atomic şi Atomic Plus conţin: 
• 16 x duze pentru hidromasaj  
• 1 x cromoterapie
• 1 x unitate electronică de control  

Sistemul Atomic Plus are suplimentar: 
• 1 x unitate de dezinfecţie automată  
• 1 x unitate de încălzire a apei

Unitate de control electronica

Termen de livrare 8 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

CADA

Tip cadă (cm) Preţ
 Cadă

Preţ
Suport

Preţ total
inclusiv suport

LoveStory II L/R 196x139 689 58 747

LoveStory II PU Plus  L/R 196x139 1085 58 1143 

PANOU + PANELKIT

Tip panoui
Preţ 

Panou
Preţ 

Panelkit
Preţ total

inclusiv panelkit

LoveStory II L/R 196x139 221 31 252

HIDROMASAJ

Tip Preţ

Atomic 4124

Atomic Plus 4918

SorbCromoterapieDuze speciale
de masaj

Cromoterapie

Cromoterapia sau terapia prin lumină este o caracteristică standard pentru 
ambele sisteme, Atomic şi Atomic Plus.
Sunt folosite 4 culori de bază, 3 primare – roşu,verde şi albastru şi unul secundar 
– galben. Culorile creează o stare de linişte, iar treptat, prin mărirea spectrului 
de culori această stare se amplifică, ajutându-vă să vă relaxaţi atât fizic cât şi 
mental, toate acestea ducând la sporirea plăcerii îmbăierii..
Pentru căzile echipate cu sistem de hidromasaj oferim 5 ani garanţie
Garanţia acoperă cada de baie, etanşeizarea si sistemul de hidromasaj.
Sistemul de hidromasaj are garanţie standard de 24 de luni de la data instalării.

1 2 3 4

5
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YouSisteme de hidromasaj pentru căzi speciale

CADA
Tip cadă (cm) Preţ cadă LA PU Plus

you 175x85 475 830
you 185x85 504 877

PANOU + PANELKIT

Tip panou
Preţ 

Panou

Frontal you 175 162
Frontal you 185 162
Lateral you L/R 85 92

TETIERĂ - alb, gri
Tip Preţ

Tetiera you 88

HIDROMASAJ
TIp Sistem Preţ

you Plus Hydro / Air 4548
you Duo Hydro / Air 4615

Termen de livrare 8 săptămâni. 
Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Notă: Preţul sistemului de hidromasaj include un sistem complet special de 
scurgere. Datorită construcţiei specifice a sistemului de hidromasaj YOU, 
sifonul de scurgere este inclus în pachet şi nu se poate folosi orice sistem
de scurgere.
L (left) - varianta de stânga. R (right) - varianta de dreapta. 

Sistemul you Plus Hydro / Air  
conţine: 
• 6 duze pentru hidromasaj Midi Jet
• 4 duze pentru hidromasaj Hydro Jet
• 14 duze pentru masaj cu aer Air Jet
• 1 unitate de umplere WarmFlow 
• 1 lumină subacvatică LED 
• 2 sorb
• 1 sistem special de scurgere 
• 1 încălzirea apei
• 1 comandă electronică

Lumina subacvatică este o componentă a sistemului 
de hidromasaj – culorile sunt optionale alb, galben,
rosu, verde sau albastru.

Cada YOU poate fi echipată cu sisteme de hidromasaj You Plus Hydro/Air a You Duo Hydro/Air. Sub tetiera integrată
este instalat sistemul de umplere ® WarmFlow. Pe toată durata masajului, apa caldă intră prin unitatea WarmFlow, 
măreşte confortul în timp ce vă lăsaţi răsfăţat de jeturile de apă.

Sistemul you Duo Hydro / Air
conţine: 
•  duze pentru hidromasaj Midi Jet
•  duze pentru hidromasaj Hydro Jet
•  duze pentru masaj cu aer Air Jet
•  unitate de umplere WarmFlow
•  lumină subacvatică LED
•  sorb
•  sistem special de scurgere 
•  încălzirea apei
•  comandă electronică

6 x
10 x
8 x
1 x
1 x
2 x
1 x 
1 x
1 x

Sorb Midi Jet Aer JetHidro Jet Comandă electronicăLumină subacvatică

Comandă electronică
Panoul de comandă rezistent la
apă este montat pe marginea căzii,
unde se poate accesa cu uşurinţă.

Nu veţi dori să mai petreceţi timpul liber în altă parte
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Chromoterapie H2O Color 

O oază de intimitate şi relaxare într-o lume agitată. Cromoterapia este o metodă alternativă de tratament cu lumină 
şi culoare larg utilizată, de a armoniza corpul si sufletul. În general întăreşte imunitatea, ameliorează stresul şi 
creează un sentiment de echilibru al organismului. Lumina şi culoarea în mediul nostru energizează starea de 
spirit. Cromoterapia influenţează pozitiv capacitatea noastră de concentrare care este strâns legată de funcţiile 
organismului nostru.

Cromoterapia H2O Color este un produs independent 
compatibil cu cele mai multe tipuri de căzi existente pe piaţă.
Lumini puternice subacvatice cu un design plat (Extra plat) 
va revigora baia dumneavoastră cu multe nuanţe de culoare 
(de asemenea, o caracteristică nouă Moonlight) sau lumina 
albă.
Comanda transparentă, poate controla intensitatea luminii 
şi setarea vitezei de amestecare sau de a opri la culoarea 
preferată. Cromoterapia H2O Colo este în conformitate cu 
standardele aplicabile TÜV.

Comnadă 
electronică cu
membrană
pentru uşurinţă în
utilizare

Lampă plată
din metal
subacvatica

Preţ:  442,-

Culorile curcubeului - fenomen optic văzut la sfârşitul unei ploi
cu soare care ne inspiră optimism şi are un efect pozitiv asupra
stării noastre fizice şi mentale.

ROŞU – radiază căldură, furnizează energie, creşte sentimentul
de siguranţă şi încrederea în sine, accelerează circulaţia sângelui,
creşte metabolismul.

PORTOCALIU – stimulează şi îmbunătăţeşte starea de spirit,
amelioreaza depresia şi tristetea, ameliorează pierderea poftei
de mâncare, anemie, anorexie, ajută în dezvoltarea mentală.

GALBEN – stare de spirit pozitivă, întăreşte sistemul nervos,
stimuleaza apetitul pentru învăţare şi intelect, suport de
memorie, ambiţie şi rezistenţă.

VERDE – calmează şi armonizează gândurile, are un efect pozitiv
asupra detoxifierii organismului.

ALBASTRU – ajută la calmare, somn, întinereşte pielea, creşte
pofta de mâncare, ajută la dureri de cap, astm şi a bolilor
inflamatorii.

VIOLET – dă putere mentala, îmbunătăţeşte complicaţiile
neurologice, acţionează în boli ale sistemului limfatic.

ALB – (lumina naturală) - controlează numeroase procese
fiziologice şi mentale ale omului. Aceasta reduce stresul, ritmul
cardiac, tensiunea arteriala, frecvenţa respiratorie şi, în general,
acţionează ca un sistem de aprindere prin scânteie pentru toate
funcţiile fiziologice ale corpului nostru.
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Panouri de hidromasaj

 
Termen de livrare 8 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Nautilus

Dimensiuni 28 x 145 cm

1404,-

Jet

Dimensiuni 29 x 145 cm

 

478,-

Cobra

Dimensiuni 21 x 120 cm

938,-

Cobra 
Designul durabil şi cele 60 de duze de tip „ploaie tropicală“ fac din panoul de hidromasaj Cobra un produs deosebit. Panoul este prevăzut 
şi cu duş mobil, baterie termostatată cu funcţie de siguranţă, pentru blocare cu scopul de a proteja copiii. Duzele sunt protejate împotriva 
depunerilor de calcar - EasyClean. Se montează pe perete.

Jet 
Are un design consacrat. Dispune de duş fix şi mobil, duze de hidromasaj reglabile în trei jeturi de hidromasaj diferite. Panoul este 
prevăzut cu o baterie termostatată cu funcţie de siguranţă, pentru blocare cu scopul de a proteja copiii împotriva opăririi. Duzele sunt 
protejate împotriva depunerilor de calcar - EasyClean. Se montează atât în colţ cât şi pe perete.

Nautilus 
Peretele din sticlă generos îi conferă un aspect unic. Dispune de duş fix şi mobil, duze de hidromasaj reglabile în trei jeturi de masaj 
diferite. Panoul este prevăzut cu o baterie termostatată cu funcţie de siguranţă, pentru blocare cu scopul de a proteja copiii. Duzele sunt 
protejate împotriva depunerilor de calcar - EasyClean. Se montează atât în colţ cât şi pe perete.

Panourile de hidromasaj RAVAK au design atractiv care vor completa fiecare cabină de duş.
Acestea vă vor oferi mai mult decât pot oferi sistemele de duş comune, transformând duşul 
într-o relaxare perfectă. CLEANER 

CHROME EASYCLEAN
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Chiuvete şi 
mobiliere pentru baie
Componenta esenţială în fiecare cameră de baie
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Chiuvete elegante realizate din marmură 
turnată – tehnologia de turnare a chiuvetelor 
din marmură artificială permite forme 
deosebite pe care cermica comună nu le 
permite. Avantajul chiuvetelor turnate este 
că au marginile perfect drepte, zone de 
depozitare netede care vă permit să folosiţi 
fiecare centimetru din camera de baie.

Tratament  special împotriva umidităţii – mobi-
lierul este fabricat cu o tehnologie specială de 
impregnare a lemnului, care asigură rezistenţă 
ridicată la umiditatea extremă din camera de 
baie, garantând astfel durată de viaţă lungă 
produselor .
Uşile sunt acoperite cu două straturi de vopsea 
poliuretanică albă şi în final sunt tratate cu un 
lac special cu luciu ridicat care de asemenea 
asigură un strat protector împotriva efectelor 
umidităţii ridicate din camera de baie.

INSTALARE
UŞOARĂ

Mobilierul este livrat asamblat

ÎNTREŢINERE
UŞOARĂ

Întreţinere uşoară - curăţarea va fi mult mai uşoară, nu numai datorită 
suprafeţei uşii dar şi datorită designului simplu fără mânere.

Concept - reprezintă armonizarea obiectelor din baie pentru 
realizarea unui tot unitar (cadă, chiuvetă şi eventual mobilier).CONCEPTI
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noutate

Chiuveta Chrome

Chiuveta  
Chrome 600 / 700 / 800
600 / 700 / 800 x 490 mm
Poate fi combinată cu mobilierul sub 
chiuvetă SD Chrome 600 / 700 / 800 
şi oglinda Chrome.

Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Notă.Chiuvetele şi mobiliere Chrome vor fi disponibile 04/2013. 

Chiuveta 
Chrome 400
400 x 220 mm - L/R 
Chiuvetă independentă, poate fi 
instalată pe perete. 
Chiuveta este fără preaplin - este 
necesar să utilizaţi ventilul pentru 
chiuvete.

Spaţiu de depozitare generos
Forma rotunjită a bazinului oferă un spaţiu interior generos în timpul utilizării
Stil simplu într-un design atemporal

Preţ de la:  85,-

Chiuveta dublă 
Chrome 1200
1200 x 490 mm 
Chiuvetă dublă - confortul utilizarolui înmulţit cu doi.
Poate fi combinată cu mobilierul sub chiuvetă  
SD Chrome 1200.

Chiuveta Chrome poate fi 
combinată cu celelalte produse 
din acceaşi serie (cadă, cabină 
de duş, baterie…). 

Concept Chrome
vezi pag 26

CONCEPT

vezi pag. 26

CHIUVETA Dimensiuni 
(mm) Preţ

Chrome 400 L/R 400 x 220 85

Chrome 600 600 x 490 226

Chrome 700 700 x 490 238

Chrome 800 800 x 490 238

Chrome 1200 1200 x 490 341

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack 18

Ventil chiuvetă ClickClack scurt  20

Ventil chiuvetă fix  20

Sifon U tubular  20

Sifon telescopic cromat    60

Console (suport prosop) 400  49

LĂŢIME

40 / 60 / 70
80 / 120

cm
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noutate noutate

Mobilier de baie Chrome

Spaţiu mare de depozitare
Mânere cromate ovale şi practice
Impregnare specială rezistent la apă

L (left) - varianta de stînga, R (right) - varianta de dreapta.
Dimensiunile produsului sunt enumerate în: lăţime x adâncime x înălţime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
Notă.Chiuvetele şi mobiliere Chrome vor fi disponibile 04/2013.

Oglindă Chrome 
600 / 700 / 800 
600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm  
Oglindă cu formă specială şi 
lumini integrate.
Oglinda se instalează 
deasupra chiuvetei  
Chrome 600 / 700 / 800.

SD Chrome  
400
400 x 220 x 500 mm - L/R  
Dulap cu raft. 
Uşa trebuie să fie comandată 
separat în versiunea de 
stânga sau de dreapta!  

Cabinetul este conceput sub 
chiuveta Chrome 400.

SD Chrome                           
600 / 700 / 800
600 / 700 / 800 x 490 x 470 mm
Mobilier cu spatiu mare de 
depozitare cu înălţimea de 40 
cm.

Cabinetul este conceput sub 
chiuveta Chrome  
600 / 700 / 800.

SB Chrome 350
350 x 370 x 1200 mm – L/R
Mobilier de baie tip coloană 
laterală cu rafturi de sticlă.

Preţ de la:  112,-

Concept Chrome 
vezi pag. 26

CONCEPT
IMPREGNARE

ANTIUMIDITATE
Strip Onyx Alb

Culoarea corpului mobilierului
Corpurile mobilierelor sunt 
combinate întotdeauna 
combinate cu uşi alb lucioase. 

MOBILIER Dimensiuni 
(mm) Preţ de la

Oglindă Chrome 600 600 x 70 x 550 181

Oglindă Chrome 700 700 x 70 x 550 191

Oglindă Chrome 800 800 x 70 x 550 207

SD Chrome 400 400 x 220 x 500 112

Uşa Chrome 400 L/R 375 x 25 x 530 26

SD Chrome 600 600 x 490 x 470 342

SD Chrome 700 700 x 490 x 470 362

SD Chrome 800 800 x 490 x 470 389

SD Chrome 1200 1200 x 490 x 470 758

SB Chrome 350 L/R 350 x 370 x 1200 334

SD Chrome  
1200
1200 x 490 x 470 mm
Mobilier compus din două 
sertare cu înalţimea de 40 cm.

Mobilierul este conceput pentru 
chiuveta dublă Chrome 1200.
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Chiuveta Classic

CHIUVETA Dimensiuni 
(mm) Preţ

Classic Mini I 400x220 74

Classic Mini II L/R 400x220 74

Classic 600 600x490 226

Classic 700 700x490 239

Classic 800 L/R 800x490 252

Classic 1300 1300x490 353

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Dacă chiuveta Classic 
600/700/800, nu se 
montează cu mobilier, aveţi 
posibilitatea de a monta 
suport pentru prosop

Spaţiu mare de depozitare
Zonă de spălare adâncă 
Forma clasică care ţi se potriveşte

Preţ de la:  74,-

Concept Classic
vezi pag. 28 CONCEPT

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack 18

Ventil chiuvetă ClickClack scurt   20

Sifon U tubular   20

Sifon telescopic cromat     60

Supot prosop Classic 600, 700, 800  40

Console metalice cromate Classic Mini - 2 buc.     58

Classic 600 / 700
600 / 700 x 490 mm
Poate fi combinată cu 
mobilierul sub chiuvetă
SD Classic 600 / 700  
şi oglinda Classic 600 / 700.

Classic 800
800 x 490 mm - L/R
Spaţiu mare de depozitare. 
Poate fi combinat cu mobilier
sub chiuvetă SD Classic 800 
şi oglindă Classic 800.

Classic 1300
1300 x 490 mm
Chivetă dublă cu spaţiu
de depozitare mare la un 
pret convenabil.
Poate fi combinat cu 
mobilier sub chiuvetă 
SD Classic 1300

varianta de 
drepta

Classic Mini I
400 x 220 mm
Chiuveta Classic se poate 
monta pe perete cu ajutorul 
consolelor metalice cromate.
Se poate combina cu          
mobilierul sub chiuvetă SD 
Classic 400. 

Întoarceţi produsul şi obţineţi 
varianta de stânga sau de 
dreapta.

.

Classic Mini II
400 x 220 mm - L/R
Poate fi combinată cu 
mobilierul sub chiuvetă
SD Classic 400.
Varinata de dreapta sau de 
stânga este determinată 
poziţionarea bateriei.

Chiuveta Classic Mini
se poate monta pe perete cu 
ajutorul consolelor metalice 
cromate.

varianta de
stânga

LĂŢIME

40 / 60 / 70
80 / 130

cm
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Mobilier pentru baie Classic

Spaţiu generos de stocare
Materiale cu impregnare specială şi 
suprafaţă tratată antiumiditate

MOBILIER Dimensiuni (mm) Preţ

Oglindă Classic 600 600x70x550 169

Oglindă Classic 700 700x70x550 182

Oglindă Classic 800 800x70x550 194

SD Classic 400 400x220x500 62

Uşă Classic 400 L/R 375x25x530 28

SD Classic 600 600x490x470 268

SD Classic 700 700x490x470 281

SD Classic 800 L/R 800x490x470 300

SD Classic 1300 1300x490x470 618

SB Classic L/R 350x370x1200 326

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime x înălţime
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Oglindă Classic  
600 / 700 / 800
600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm
Oglindă cu lumină integrată 
şi priză pentru aparatul de 
bărbierit.
Oglinda este concepută pentru 
chiuveta Classic 600 / 700 / 
800.

SD Classic 400
400 x 220 x 500 mm - L/R
Mobilier cu raft.

Uşa trebuie să fie 
comandată separat în 
varianta de stânga sau 
dreapta! 

Se montează sub chiuveta 
Classic Mini I sau Mini II.

SD Classic  
600 / 700 / 800
600 / 700 / 800 x 490 x 470 mm 
(SD Classic 800 - L/R)
Sertar cu spaţiu generos de 
depozitare cu înălţimea de 
40 cm.

Mobilierul se montează sub 
chiuveta Classic
600 / 700 / 800.

SD Classic  
1300
1300 x 490 x 470 mm
Sertar cu spaţiu generos de 
depozitare cu înălţimea de 40 
cm..  
Sertarul mare din partea 
dreaptă a chiuvetei are integrat 
un sertar pentru obiecte 
mai mici. Acesta poate fi 
achiziţionat separat.
Mobilierul se montează sub 
Classic 1300.

SB Classic
350 x 370 x 1200 mm - L/R 
Coloană înaltă cu rafturi de 
sticlă şi priză electrică în 
partea de sus.

Impregnare specială 
împotriva umidităţii

Preţ de la:  62,-

Concept Classic
vezi pag. 28

CONCEPT
IMPREGNARE

ANTIUMIDITATE

ACCESORII Preţ

Sertar suplimentar de interior alb, pentru mobilier SD 1300 120

varianta
de drepta

varianta
de drepta

Espresso Strip Onyx Mesteacăn Alb

Culoare corp mobilier
Corpurile de mobilier se 
combină întotdeauna cu uşa 
albă lucioasă. 
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Chiuveta Rosa

Chiuveta Rosa  
Comfort pentru mobilier
780 x 550 mm - L/R
Chiuvetele Rosa Comfort diferă prin 
lipsa suportului pentru prosop.
Poate fi asortată cu mobilierul SDU 
Rosa Comfort şi oglinda Rosa M 780

CHIUVETA Dimensiuni (mm) Preţ

Rosa L/R 566x466 293

Rosa Comfort L/R 780x550 342

Rosa Comfort pentru mobilier L/R 780x550 248

Rosa Comfort Plus L/R 780x550 377

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack 18

Ventil chiuvetă ClickClack scurt 20

Sifon U tubular 20

Sifon cromat   60

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Chiuveta Rosa
566 x 466 mm - L/R                                    
Cea mai mică chiuvetă 
din seria chiuvetelor 
pentru băi mici.

Poate fi asortată cu 
mobilierul SDU Rosa şi 
oglinda M 560.

Chiuveta Rosa  
Comfort
780 x 550 mm - L/R                                  
Mai mult spaţiu pentru prosop.

Nu se poate asorta cu 
mobilier sub chiuvetă, se 
poate asorta în schimb cu 
oglinda M 780.

Margine practică pentru depozitare
Suport util pentru prosoape
Dimensiunea şi forma mobilierului asortată cu designul chiuvetei

Preţ de la:  248,-

Chiuveta Rosa  
Comfort Plus
780 x 550 mm - L/R
Nu poate fi asortată cu dulap sub 
chiuvetă, se asortează în schimb cu 
oglinda M 780..

Pentru soluţii de amenajare 
complete vă recomandăm să 
asortaţi chiuveta Rosa şi cu alte 
produse din Conceptul Rosa.

Concept Rosa
vezi pag. 30

CONCEPT

varianta de
dreapta

varianta de
dreapta

varianta de
dreapta

varianta de
dreapta

vezi pag. 30

LĂŢIME

56 / 78
cm
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Spaţiu de depozitare generos
Sistemul de montare suspendat, 
facilitează întreţinerea
Impregnare specială împotriva umidităţii

MOBILIER Dimensiuni (mm)     Preţ

M 560 566x30x800 227

M 780 L/R 780x160x680 304

SDU Rosa L/R 560x400x240 239

SDU Rosa Comfort L/R 780x550x680   506

SB Rosa 410x350x1800 378

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime x înălţime
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

M 560
566 x 30 x 800 mm
Oglindă cu lumini
Proiectată pentru 
Chiuveta Rosa.
Nu se poate comanda 
în culoarea de mobilier 
Strip Onyx.

M 780
780 x 160 x 680 mm - L/R
Oglindă cu raft cu spoturi de iluminat, 
prevăzută cu priză pentru aparat 
de ras.
Proiectată pentru chiuveta Rosa 
Comfort, Rosa Comfort pe mobilier şi 
Rosa Comfort Plus.

SDU Rosa
560 x 400 x 240 mm - L/R
Mobilier cu sertar
Conceput pentru chiuveta 
Rosa.
Nu se poate comanda în 
culoarea de mobilier 
Strip Onyx.

SB Rosa
410 x 350 x 1800 mm
Coloană înaltă cu două 
rafturi de sticlă pentru 
depozitare.

Prin întoarcerea 
produsului obţinem 
varianta de stânga sau 
de dreapta.  

SDU Rosa Comfort
780 x 550 x 680 mm - L/R
Mobilier cu sertar cu coş 
de rufe integrat.

Proiectat pentru chiuveta 
Confort Rosa pentru mobilier.

Mobilier pentru baie Rosa

Preţ de la:  227,-

Concept Rosa 
vezi pag. 30

CONCEPT
IMPREGNARE

ANTIUMIDITATE

ACCESORII Preţ

Suport pentru mobilier MR Base 25

Strip Onyx Mesteacăn Alb

Culoare corp mobilier

varianta de
dreapta

varianta de
stânga

varianta de
dreapta

Mobilierul se asortează 
întotdeauna cu uşi albe lucioase
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Chiuveta Praktik

CHIUVETA Dimensiuni (mm) Preţ

Praktik U L/R 780x490 261

Praktik S L/R 960x490 282

Praktik W L/R 1160x650 296

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Zonă generoasă de depozitare
Colţ rotunjit pentru un acces uşor
Împreună cu mobilierul formează un ansamblu omogen

Preţ de la:  261,-

pravá 
varianta

Chiuveta Praktik U
780 x 490 mm - L/R
Se poate monta în colţ sau lângă cadă.

Chiuveta poate fi asortată cu mobilier 
SDU Praktik U şi oglinda M 780.

varianta
de stânga

Chiuveta Praktik S
960 x 490 mm - L/R
Spaţiul de depozitare al chiuvetei este împărţit pe 
două nivele. Partea mai adâncă este gândită pentru 
depozitarea obiectelor rezistente la umididate 
(de exemplu periuţa de dinţi), partea înălţată este 
gândită pentru depozitarea obiectelor uscate.

Poate fi asortată cu un dulap sub chiuveta SDU 
Praktik S sau SDZU Praktik S şi oglinda M 960.

Chiuveta Praktik W
1160 x 650 mm - L/R
Gândiţi-vă la spaţiul care este 
ocupat de maşina de spălat.
Prin montarea lavoarului Praktik 
W deasupra acesteia,
obţineţi un spaţiu de depozitare 
generos. Deoarece maşina
nu atinge chiuveta, vibraţiile nu 
se transmit.

varianta
de stânga

varianta
de stânga

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack 18

Ventil chiuvetă ClickClack scurt 20

Sifon U tubular 20

Sifon cromat   60

LĂŢIME

78 / 96 
116
cm
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Spaţiu de depozitare generos
Design elegant şi întreţinere uşoară
Impregnare specială împotriva umidităţii

MOBILIER Dimensiuni (mm) Preţ

M 780 L/R 780x160x680 304

M 960 L/R  mesteacăn/alb 960x160x680 343

M 960 L/R  S-Onyx/alb  960x160x680 343

M 960 L/R  alb/alb  960x160x680 343

SDU Praktik U L/R 780x430x240 251

SDU Praktik S L/R 960x430x240 278

SDZU Praktik S L/R  960x500x680   930

Mobilier pentru baie Praktik

Preţ de la:  251,-

IMPREGNARE
ANTIUMIDITATE

 ACCESORII Preţ

Suport pentru mobilier MR Base                    25

M 780 / 960
780 / 960 x 160 x 680 mm - L/R
Oglindă cu raft, spoturi electrice integrate 
şi priză.

Oglinda Praktik M 780 se potriveşte cu 
chiuveta Praktik U, oglinda Praktik M 960 
se potriveşte cu chiuveta Praktik S.

SDU Praktik S / U
780 / 960 x 430 x 240 mm - L/R
Mobilierul SDU Praktik S se potriveşte cu 
chiuveta Praktik S, Mobilierul Praktik U se 
potriveşte cu chiuveta Praktik U.

Nu se comandă în culoarea Strip Onyx!

SDZU Praktik S
960 x 500 x 680 mm - L/R
Mobilier cu trei sertare mici, compartiment 
mare în partea de sus, uşi cu balamale la 
sertarul de jos şi cu coş mare de rufe.

Mobilier conceput pentru chiuveta Praktik S

varianta
de dreapta

varianta
de dreapta

varianta
de dreapta

Strip Onyx Mesteacăn Alb

Culoare corp mobilier
Corpurile de mobilier se asortează 
întotdeauna cu uşa albă lucioasă.

Instalarea mobilierului cu 
picioare cu înălţime de la 
10 la 12 cm.

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime x înălţime.                   Termen de livrare 8 săptămâni.  

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus
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Chiuveta Evolution

CHIUVETA Dimensiuni (mm) Preţ

Chiuveta Evolution 700x550 255

Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie.
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni. Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus.

Design excepţional  
Formă unică a părţii frontale
Împreună cu mobilierul formează un întreg perfect

Preţ de la:  255,-

Concept Evolution
vezi pag. 32

CONCEPT

Chiuveta Evolution
700 x 550 mm

Chiuveta poate fi instalată individual sau 
în combinaţie cu mobilierul SD sau SDS 
Evolution cu suport prosop sau sertar.

Ventil chiuvetă cu sistem ClickClack Sifon telescopic
cromat pentru chiuvete

Ventil  
ClickClack

Ventil 
 ClickClack scurt

Bateriile din seria Neo 
completează elegant
chiuveta Evolution.

vezi pag. 198

Sifon tubular, metalic, 
cromat pentru chiuvete

noutate

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack 18

Ventil chiuvetă ClickClack scurt 20

Sifon U tubular 20

Sifon cromat   60

noutate

LĂŢIME

70
cm
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Spaţiu de depozitare generos 
Este disponibil în culoarea alb lucios 
Impregnare specială împotriva umidităţii

MOBILIER Dimensiuni (mm) Preţ

Oglinda Evolution 700x30x600 256

Raft de sticlă cu console 700x160x6 42

SD Evolution cu suport prosop 700x550x470 155

SDS Evolution cu sertar 700x550x470 289

Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime x înălţime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Mobilier pentru baie Evolution

Preţ de la:  42,-

Concept Evolution 
 vezi pag. 32

CONCEPT
IMPREGNARE

ANTIUMIDITATE

Oglindă Evolution
700 x 30 x 600 mm
Oglindă cu lumini integrate LED 
întrerupător şi priză electrică.

Oglinda este concepută pentru 
chiuveta Evolution şi poate fi 
completată cu raft de sticlă.

Raft de sticlă 
Evolution
700 x 160 x 6 mm
Raft de sticlă cu partea din faţă 
curbată şi suport metalic cromat.

SD Evolution  
cu suport prosop
700 x 550 x 470 mm
Mobilier cu suport practic pentru 
prosop şi compartiment mare 
pentru depozitare.

Conceput pentru instalare 
împreună cu chiuveta Evolution.

SDS Evolution  
cu sertar
700 x 550 x 470 mm
Mobilier cu sertar practic şi 
spaţiu mare de depozitare.

Conceput pentru instalare 
împreună cu chiuveta Evolution.

Pentru o soluţie completă 
de design, vă recomandăm 
combinarea cu celelalte 
componente ale conceptului 
Evolution.

Alb

Culoare corp mobilier
Corpurile de mobilier se 
asortează întotdeauna cu uşa 
albă lucioasă

vezi pag. 140
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Chiuveta Avocado

CHIUVETA Dimensiuni (mm) Preţ

Avocado L/R 850x450 146

Avocado Comfort L/R 950x450 207

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Rafturi generoase 
Prin locul de amplasare deasupra căzii se economiseşte spaţiu
Design original

Preţ de la:  146,-

Concept Avocado
vezi pag. 34

CONCEPT

Ventil chiuvetă cu sistem 
ClickClack

Sifon tubular, metalic, 
cromat pentru 
chiuvete

Chiuveta Avocado
850 x 450 mm - L/R
Chiuveta oferă un spaţiu mare de 
depozitare şi design-ul său corespunde 
perfect cu cada Avocado.

Prin locul de amplasare a chiuvetei 
deasupra căzii se economiseşte spaţiu.

Chiuveta Avocado Comfort
950 x 450 mm - L/R
Chiuveta oferă un spaţiu mai mare de
depozitare şi spălare.

Sifon telescopic
cromat pentru
chiuvete

varianta de dreapta varianta de dreapta

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack 18

Ventil chiuvetă ClickClack scurt 20

Sifon U tubular 20

Sifon cromat   60

Ventil  
ClickClack

Ventil 
 ClickClack scurt

noutatenouate

LĂŢIME

85 / 95
cm
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Locul de amplasare a chiuvetei deasupra căzii 
rezolvă în mod inteligent problema spaţiului
Spaţiu mare de depozitare
Posibilitatea alegerii variantei de stânga sau dreapta

CHIUVETA Dimensiuni (mm) Preţ

BeHappy L/R 570x500 247

Chiuveta BeHappy

Preţ de la:  247,-

Concept BeHappy 
vezi pag. 35

CONCEPT

Chiuveta BeHappy
570 x 500 mm - L/R

Proiectat pentru montarea în colţ individual 
sau deasupra căzii BeHappy. Acestă 
modalitate de instalare reprezintă o soluţie 
unică de economisire a spaţiului menţinând 
acelaşi nivel de confort.

varianta 
de stânga

varianta
de dreapta

L (left) - varianta de stânga, R (right) - varianta de dreapta.
Chiuvetele sunt furnizate doar cu orificiu de 35 mm pentru baterie
Dimensiunile produsului sunt date ca lăţime x adâncime.
Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Varianta de stânga sau dreapta
este determinată de colţul în care
se montează chiuveta. Poziţionarea
bateriei trebuie să fie în faţa
dumneavoastră.

varianta 
de dreapta

Ventil chiuvetă 
cu sistem ClickClack

Ventil 
 ClickClack scurt

noutate

Sifon tubular, metalic, 
cromat pentru 
chiuvete

noutate

ACCESORII Preţ

Ventil chiuvetă ClickClack scurt 20

Sifon U tubular 20

LĂŢIME

57
cm
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Baterii
Elegante, fiabile şi la preţ accesibil
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100 / 150 mm
DISTANŢĂ

Toate bateriile au o distanţă de instalare la perete de 150 mm. 
(Bateriile Suzan au şi dimensiuni de 100 mm)

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI Cartuşele ceramice ale bateriilor au garanţie 5 ani

Corpul bateriei de înaltă calitate – corpul 
bateriei este executat din alamă de înaltă 
calitate. Suprafaţa bateriei este prelucrată 
atent şi placată cu un strat suficient de crom, 
care asigură durabilitate ridicată împotriva 
uzurii şi durată de viaţă lungă bateriei.

Perlator anticalcar  –  perlatorul tuturor 
bateriilor este realizat din plastic pentru a 
reduce la minim depunerile de calcar. În 
caz de depuneri fine de calcar doar ştergeţi 
uşor cu degetul şi fluxul de apă va îndepărta 
depunerile.

Funcţie simplă de curăţare cu jeturi de apă
EASYCLEAN
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  Suzan
Simplu, clasic, funcţional

100 / 150 mm
DISTANŢĂ

Toate bateriile Suzan au o distanţă de instalare la perete de 100 sau 150 mm.

Baterii care nu pretind nimic şi funcţionează în mod incredibil. Bateriile cu design clasic Suzan se potrivesc în orice baie.
Cu siguranţă completează chiuveta, cada sau cabina de duş.

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI Toate bateriile Suzan au cartuş ceramic cu diametru de 35 mm 
pentru care se acordă garanţie de 5 ani.

Pentru curăţarea bateriilor, folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Baterii Suzan

Folosiţi pentru curăţarea bateriilor 
RAVAK Cleaner Chrome nu agenţi 
agresivi care deteriorează stratul de 
crom. Vezi pagina 210

Înainte de a instala bateriile montaţi pe 
conductele de admisie în casă sau apartament 
dispozitive de filtrare. Pentru a preveni posibilele 
impurităţi montaţi sita la intrarea în baterie şi 
prelungiţi astfel durata de viaţă a acesteia. 

Baterie chiuvetă  
fără ventil
SN 012.00  
 

Preţ: 47,-

Baterie chiuvetă 
cu ventil
SN 011.00  

Preţ: 48,-

Baterie chiuvetă de perete
braţ scurgere 250 mm 
150 mm  
SN 041.00/150  

Preţ: 74,-

Baterie chiuvetă  
cu braţ rotativ 150 mm  
fără ventil
SN 015.00  

Preţ: 49-

Baterie chiuvetă  
cu braţ rotativ 210 mm 
fără ventil
SN 016.00  

Preţ: 52,-

Baterie chiuvetă de perete  
braţ scurgere 250 mm 
100 mm  
SN 041.00/100  

Bateria cadă-duş perete  
fără set 150 mm  
SN 022.00/150

Preţ: 66,-

Bateria cadă-duş
perete  
fără set 100 mm  
SN 022.00/100

Bateria duş perete  
fără set 150 mm  
SN 032.00/150  

Preţ: 55,-

Bateria duş perete  
fără set 100 mm  
SN 032.00/100  
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  Rosa
Frumuseţe şi naturaleţe

150 mm
DISTANŢĂ

Toate bateriile Rosa au o distanţă de instalare la perete de 150 mm.

Adevărata frumuseţe vine din natură - linii graţioase şi netede, margini rotunjite şi forme armonioase. 
Bateriile Rosa sunt concepute pentru a completa cu bun gust baia.

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI Toate bateriile Rosa au cartuş ceramic cu diametru de 40 mm 
pentru care se acordă garanţie de 5 ani.

Pentru curăţarea bateriilor folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Baterii Rosa

Înainte de a instala bateriile montaţi 
pe conductele de admisie în casă sau 
apartament dispozitive de filtrare. Pentru a 
preveni posibilele impurităţi montaţi sita la 
intrarea în baterie şi prelungiţi astfel durata 
de viaţă a acesteia. 

Bateriile Rosa
se potrivesc perfect
Conceptului Rosa.

Baterie chiuvetă  
fără ventil
RS 012.00

Preţ: 70,-

Baterie chiuvetă  
cu ventil
RS 011.00

Preţ: 86,-

Baterie bide
cu ventil
RS 055.00

Preţ: 84,-

Baterie cadă-duş 
de perete  
fără set 
150 mm  
RS 022.00/150

Preţ: 95,-

Baterie duş de perete  
fără set 
150 mm   
RS 032.00/150

Preţ: 69,-

Baterie încastrabilă 
cu comutator
RS 061.00 
 

Preţ de la: 104,-

Baterie încastrabilă  
fără comutator
RS 062.00  

Preţ de la: 84,- Preţ de la: 119,-

Baterie încastrabilă  
cu comutator
RS 065.00 - pentru R-box 

Baterie încastrabilă  
fără comutator
RS 066.00 - pentru R-box

Preţ de la: 91,-
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  Neo
Maiestuos şi elegant

150 mm
DISTANŢĂ

Toate bateriile Neo au o distanţă de instalare la perete de 150 mm.

Bateriile Neo sunt caracterizate printr-un corp masiv. Nu poţi trece cu vederea bateria Neo într-o baie. 
Interesantă şi elegantă, vă incurajează să alegeţi cu atenţie şi celelalte componente din baie.

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI Toate bateriile Neo au cartuş ceramic cu diametru de 40 mm 
pentru care se acordă garanţie de 5 ani.

Pentru curăţarea bateriilor, folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Baterii Neo

Baterie cadă-duş de 
perete 
fără set
150 mm  
NO 022.00/150  

Preţ: 95,-

Baterie duş de perete 
fără set  
150 mm   
NO 032.00/150  

Preţ: 72,-

Bateriile încastrabile vor amplifica frumuseţea 
şi stilul băii dumneavoastră. 
 

Bateriile cu comutator pot fi folosite atât pentru 
cadă cât şi pentru duş.

Toate bateriile sunt protejate 
în timpul transportului de
un ambalaj elegant. 

 

Baterie încastrabilă  
cu comutator
NO 061.00 
 

Preţ de la: 104,-

Baterie încastrabilă  
fără comutator
NO 062.00  

Preţ de la: 84,-

Baterie chiuvetă  
fără ventil
NO 012.00  
 

Preţ: 76,-

Baterie chiuvetă  
cu ventil
NO 011.00  

Preţ: 93,-

Baterie bide 
cu ventil
NO 055.00  

Preţ: 84,-

Preţ de la: 91,-

Baterie încastrabilă  
fără comutator
NO 066.00 - pentru 
R-box

Preţ de la: 119,-

Baterie încastrabilă 
cu comutator
NO 065.00 - pentru 
R-box 
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150 mm
DISTANŢĂ

Toate bateriile Chrome au o distanţă de instalare la perete de 150 mm.

În mod natural, seria perfectă şi completă a bateriilor Chrome au un design modern
care se bazează pe motivul oval, astfel toate componentele principale ale 
conceptului Chrome respectă acest stil.

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI Toate bateriile Chrome au cartuş ceramic cu diametru de 35 mm 
pentru care se acordă garanţie de 5 ani.

Pentru curăţarea bateriilor, folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME

noutate

  Chrome Certitudinea stilului
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Notă. Noua serie de baterii Chrome va fi disponibilă din 042013.

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Baterie chiuvetă  
fără ventil
CR 012.00

Preţ: 121,-

Baterie chiuvetă  
cu ventil
CR 011.00

Preţ: 139,-

Baterie bide  
cu ventil
CR 055.00

Preţ: 129,-

Baterie cadă de perete  
cu braţ pivotant
fără set 
150 mm  
CR 022.00/150

Preţ: 228,-

Baterie duş de perete  
fără set
150 mm 
CR 032.00/150

Preţ: 192,-

Baterie încastrabilă  
cu comutator, - pentru R-box
CR 065.00

Preţ: 118,-

Baterie încastrabilă  
fără comutator, - pentru R-box
CR 066.00

Preţ: 97,-

Baterie chiuvetă stand  

CR 016.00

Preţ: 188,-

Baterii Chrome

Bateria de cadă Chrome are un  braţ pivotant unic, 
care asigură un confort maxim atunci când folosim 
cada pentru îmbăiere, împingându-l la perete.
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    R-box
Unitate încastrabilă pentru baterii încastrabile

R-box-ul este un sistem ideal şi universal pentru toate bateriile de cadă şi duş care se încastrează în perete.
Corpul propriu este făcut din alamă de înaltă calitate. Spre deosebire de bateriile încastrabile clasice care nu necesită unitate 
încastrabilă, cele care necesită la instalare R-box se montează mult mai uşor. Partea vizibilă a bateriei (pentru Rosa, Neo 
şi Chrome seria 065 şi 066) se va instala la finalizarea completă a băii astfel încât puteţi fi sigur că bateria nu se va deteriora 
sau zgâria înainte de încheierea definitivă a lucrărilor de construcţie.

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI Toate bateriile Rosa, Neo şi Chrome au cartuş ceramic,
la care oferim 5 ani garanţie.

Pentru curăţarea bateriilor, folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

R-box

Unitatea R-box oferă o instalare foarte uşoară şi rapidă. Gamă largă de instalare - pereţi de gips carton sau zid de căramidă 
clasică (zidărie umedă şi uscată). Salvaţi până la o adâncime de 70 până la 100 mm. R-box-ul conţine accesoriile pentru 
fixarea în perete, nu include conexiunile la conductele de apă sau orice alte materiale sanitare.

Unitate încastrabilă  
R-box  
RB 070.50

Preţ: 70,-

noutate

Baterie încastrabilă  
Neo 
cu comutator, pentru R-box,
partea superioară
NO 065.00

Preţ: 119,-

noutate

Baterie încastrabilă 
Neo 
fără comutator, pentru R-box,
partea superioară
NO 066.00

Preţ: 91,-

noutate

Baterie încastrabilă 
Rosa 
cu comutator, pentru R-box,
partea superioară
RS 065.00

Preţ: 119,-

noutate

Baterie încastrabilă  
Rosa 
fără comutator, pentru R-box,
partea superioară
RS 066.00

Preţ: 91,-

noutate

Baterie încastrabilă  
Chrome 
fără comutator, pentru R-box,
partea superioară
CR 066.00

Preţ: 97,-

Baterie încastrabilă  
Chrome 
cu comutator, pentru R-box,
partea superioară
CR 065.00

Preţ: 118,-

noutate noutate

Notă. Noua serie de baterii Chrome va fi disponibilă din 04/2013.
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  Termo
Temperatură constantă a apei

150 mm
DISTANŢĂ

Toate bateriile cu termostat au o distanţă de instalare de 150 mm.

Cei care au încercat deja bateriile termostatate pentru duş, nu mai renunţă la ele. Bateriile cu termostat pot echilibra 
fluctuaţiile de temperatură şi presiune a apei, astfel încât temperatura apei pentru îmbăiere rămâne constantă.

GARANŢIE
CARTUŞ

5 ANI
Toate bateriile termostatate au cartuş ceramic pentru a regla fluxul 
de apă şi cartuş termostatic pentru a controla temperatura apei, 
pentru care oferim 5 ani garanţie.

Pentru curăţarea bateriilor folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Baterii Termo

Economisirea apei şi a energiei
Termostatul este economic pentru că reglează foarte repede temperatura setată în 
mod automat. Ştim cu toţii câtă apă se risipeşte cu reglarea manuală a temperaturii

Buton de siguranţă temperatură 
În cazul în care doriţi numai apă caldă ajunge 
să apăsaţi pe buton şi să rotiţi robinetul.

„Cartuş inteligent“ reacţioneză, sensibil la 
schimbările de temperatură, menţinând 
temperatura setată.

Cartuş ceramic
reglează debitul de apă 

Robinet de reglare a debitului de apă
semnalizare On / Off  
- închis/deschis

Împiedică oscilaţiile de temperatură nedorite
Bateria cu termostat nu are braţ. Are un cartuş special 
care împiedică oscilaţiile de temperatură nedorite. Astfel 
nu se poate întâmpla să atingem din greşeală braţul şi 
astfel să provocăm schimbări de temperatură a apei.

Siguranţă pentru copii
Butonul de blocare va împiedica opărirea, pentru că nu va permite schimbarea temperaturii apei în timpul 
duşului, astfel încât apa nu va curge mai fierbinte de 38 ° C. Puteţi fi liniştit, copilul dumneavoastră nu se 
poate opări.

În imagine
baterie de duş
cu termostat

noutate

noutate noutate

noutate

Baterie cadă-duş de 
perete cu termostat 
varianta plată  
fără set 
150 mm  
TE 082.00/150

Preţ: 207,-

Baterie duş de perete cu 
termostat varianta plată  
fără set  
150 mm   
TE 072.00/150  

Preţ: 152,-

Baterie încastrabilă 
cu termostat  
cu comutator
TE 061.00  
 
Preţ: 207,-

Baterie cadă-duş de 
perete cu termostat 
fără set
150 mm  
TE 022.00/150

Preţ: 198,-

Baterie duş de perete 
cu termostat  
fără set
150 mm  
TE 032.00/150

Preţ: 153,-

noutate

Baterie încastrabilă 
cu termostat  
fără comutator
TE 062.00  
 
Preţ: 184,-
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SOFTRAIN

SoftRain este o tehnologie care constă în inspirarea aerului în para de duş astfel scăzând 
consumul de apă. Jetul de apă îmbogăţit cu aer creşte plăcerea senzaţiei de duş.

Duşurile Ravak nu au numai un design frumos dar şi asigură o rezistenţă îndelungată în utilizare, consum mic de apă, 
curăţare şi întreţinere uşoară.

EasyClean este o funcţie care permite o curăţare uşoară a orificiilor. Particulele
care se depun pe suprafaţa parei se pot înlătura prin ştergere uşoară cu degetul.

  Duşuri
Plăcere şi bucurie pe termen lung

Pentru curăţarea bateriilor folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME

EASYCLEAN
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Duşuri

Pară duş rotundă din alamă, cromat 
300 mm
980.00

Preţ: 249,-

Pară duş oval mini - 1 funcţie  
954.00

Preţ: 18,-

Pară de duş - 3 funcţii  
diametru 118 mm  
953.00

Preţ: 14,-

Pară de duş - 5 funcţii  
 
diametru 108 mm
952.00

Preţ: 20,-

Set - duş 150 cm
pară, furtun, suport fix 
diametru 68 mm
901.00

Preţ: 15,-

SoftRain

SOFTRAIN

Rain SoftJet

SoftStream Soft+Jet Soft+StreamJet Rain

noutate

noutate

Folosiţi pentru curăţarea bateriilor 
RAVAK Cleaner Chrome nu agenţi 
agresivi care deteriorează stratul 
de crom. Vezi pag. 210
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EasyTwist este o funcţie care previne răsucirea furtunului şi permite rotirea liberă a parei de duş.

Alegeţi ca accesorii pentru cadă sau cabina de duş bateria încastrabilă.
Materialele certificate şi suprafaţa de crom asigură o durată lungă de viaţă.

  Accesorii
Materialele de calitate şi durabile

Pentru curăţarea bateriilor, folosiţi RAVAK Cleaner Chrome sau 
alte produse care nu afectează suprafaţa de crom.CLEANER 

CHROME

EASYTWIST



209

Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

Accesorii 

Priză de perete
pentru duş  
701.00

Preţ: 28,-

rotire

Furtun de duş 150 cm 
din otel inoxidabil
911.00

Preţ: 8,-

Furtun de duş 150 cm 
din plastic rezistent
912.50

Preţ: 17,-

Suport fix din 
plastic rezistent
610.00

Preţ: 2,-

Bară de duş cu suport 
culisant - 60 cm 
972.00

Preţ: 23,-

Bară de duş cu suport 
culisant - 90 cm 
973.00

Preţ: 48,-

Braţ lateral de perete pentru duş -  
pentru para tip 980.00  
702.00

Preţ: 33,-

Baterie chiuvetă stand  
KM 016.00

Preţ: 138,-

noutatenoutate

EASYTWIST

Braţul de perete lateral este recomandat a se instala în cabine de duş 
cu dimensiuni de 90 cm sau mai mari.  
Astfel avem o cabină de duş ce poate fi folosită atât de cei mari cât 
şi de cei mici.
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Exemplu de sticlă tratată cu
RAVAK AntiCalc® - apa este respinsă

Efectul apei pe o sticlă
netratată cu RAVAK AntiCalc®.

Scut invizibil împotriva murdăriei şi a depunerilor 
pe sticlă
Orice tip de apă, cu excepţia apei distilate sau a apei de ploaie 
conţine întotdeauna o anumită cantitate de săruri minerale. 
Depunerile, numite în general calcar, pot fi eliminate doar cu 
mare dificultate. Acesta creează o legătură chimică cu sticla, 
şi în timp suprafaţa sticlei se va „colora“. Substanţele chimice 
decalcifiante disponibile în comerţ sunt complet ineficiente. 
RAVAK tratează sticla cabinelor de duş, a uşilor şi paravanelor 
deja în stadiul de producţie. Numele RAVAK AntiCalc este 
marcă protejată în majoritatea ţărilor.

Cum să utilizaţi RAVAK AntiCalc® Conditioner?

Pentru a asigura o curăţare mai uşoară a suprafeţei sticlei 
cabinei de duş vă recomandăm RAVAK Cleaner. Înainte de 
aplicarea stratului de RAVAK AntiCalc Conditioner se va 
efectua o curăţare în prealabil cu RAVAK Cleaner. Această 
întreţinere trebuie să se facă periodic, din trei în trei luni cu 
aproximaţie, în funcţie de duritatea apei şi frecvenţa utilizării.
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op Suprafaţă de sticlă acoperită 

cu strat protector 
RAVAK AntiCalc®

Suprafaţă de sticlă standard

Tehnologia RAVAK AntiCalc®

Cea mai bună îngrijire 
direct de la producător.
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Termen de livrare 4 săptămâni.  Preţurile sunt în EURO şi TVA inclus

RAVAK  
AntiCalc® Conditioner  
Ajutor sigur în lupta cu 
depunerile de calcar 

■ Cu ajutorul acestei 
tehnologii vă puteţi întreţine 
singuri cabina de duş.

■ Dacă utilizăm corect şi 
regulat AntiCalc Conditioner 
atunci durata de viaţă 
garantată este de 10 ani.

Preţ: 12,-

RAVAK Desinfectant  
Împotriva mucegaiului 

■ Este un produs foarte 
eficient, cu un puternic 
caracter antiseptic 

■ Pentru protecţia suprafeţelor 
căzilor, cădiţelor, cabinelor de 
duş, împotriva bacteriilor şi 
pentru întreţinerea sistemelor 
de hidromasaj.
Înainte de utilizare, citiţi întotdeauna cu 
atenţie informaţiile de pe 
ambalajul produsului.

Preţ: 8,-

RAVAK Cleaner Chrome  
Pentru baterii
■ O soluţie specială pentru 
îndepărtarea grăsimii şi 
rezidurilor de pe suprafeţele 
cromate - robinete, accesorii
sau alte elemente cromate din 
baia dumneavoastră.

Preţ: 7,-

RAVAK Turbo Cleaner  
Curăţarea eficientă a sifoanelor
■ Este solvent cu efect multiplu, 
care îndepartează chiar şi cele 
mai mari depuneri din sifoane 
şi conductele de scurgere ale 
căzilor, chiuvetelor şi a cădiţelor. 

■ Nu poate fi folosit ca produs 
de curăţare, în special pentru 
produsele din metal!

Preţ: 6,-

RAVAK Cleaner  
Curăţă eficient baia

■ Elimină eficient grăsimile, 
rezidurile din apă şi sedimentele. 

■ Este destinat căzilor de baie 
din acril, cădiţelor de duş,
panourilor din sticlă, bateriilor, 
mobilierului de baie şi 
plăcilor ceramice.

Preţ: 7,-

Lubrifiant cu teflon RAVAK  
Alunecare invizibilă
■ Utilizat la sistemele de 
culisare şi balamalele 
cabinelor de duş, uşile şi 
paravanele, elemente în 
mişcare, robinete, încuietori şi 
clanţa uşii.
■ Este rezistent la apă şi 
extrem de eficient chiar 
şi atunci când se aplică o 
cantitate foarte mică.

Preţ: 6,-

Soluţii de întreţinere RAVAK 



Gestionare
Inspiraţie
Ingeniozitate
Entuziasm

RAVAK ROM 
Str. 23 August, nr. 75, loc. Buftea, 
jud. Ilfov, Cod poştal: 070000 
România 
tel.: 031 42 55 870  
fax: 031 42 55 871 
e-mail: office@ravak.ro
www.ravak.ro

Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice la fiecare produs, de a schimba aspectul şi ambalajul produsului, de ajustare a preţurilor, şi nu este 
responsabil pentru orice fel de erori de imprimare. Imaginile produselor din acest material sunt cu titlu de prezentare, ele pot diferi de aspectul real al produsului. 
Ravak Rom nu se face responsabilă de eventualele erori la preţul produselor.


