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TERMOSTATICKÉ BATÉRIE,
BATÉRIE DO OBJEKTOV
Ceny odporúčané pre koncového zákazníka bez DPH.

CERATHERM je termostatická armatúra s celoživotnou zárukou na poruchu z dôvodu vnútornej
tvorbe vodného kameňa. Armatúra nikdy neprestane fungovať z dôvodu tvorby vodného
kameňa za predpokladu správnej montáže. Vďaka novej konštrukcii ostáva telo batérie studené aj
v mieste prívodu teplej vody takže nehrozí už popálenie. Vysoko kvalitné regulátory prúdu
vody, úspora vody, energie a nižšia produkcia odpadov - sú samozrejmosťou.
Označenie

CERATHERM
50 sprchová
150

Kód

Popis

A4508AA

Cena bez DPH

Balenie

110,00 €

V kartóne

156,00 €

V kartóne

Pozn.

Termostatická sprchová batéria, M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou
životnosťou, cool body technológia- proti popáleniu od tela batérie
CERATHERM
50 vaňová 150

A4509AA

Termostatická vaňová batéria, M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou
životnosťou, cool body technológia- proti popáleniu od tela batérie, perlátor CASCADE odolný proti tvorbe vodného kameňa a baktérií
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umývadlová s
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pákou 180mm
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B8221AA

96,64 €

V kartóne

53,26 €

V kartóne

173,00 €

V kartóne

Na
objednávku

206,00 €

V kartóne

Na
objednávku

280,00 €

V kartóne

Na
objednávku

Umývadlová batéria s predĺženou pákou 180 mm, Cycle Valve s HWTC kartuš IDEAL
STANDARD, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal - odolný proti
tvorbe vodného kameňa a baktérií, flexi hadičky SPX, G 3/8
SEVA ECO
nástenná 150

B7925AA

Jednopáková nástenná batéria, "Z" liate ramienko dl. 230 mm, priemer kartuše 40mm
IDEAL STANDARD
CERAPLUS
nástenná s
predĺženou
pákou 180mm,
ramienko 150
mm

B8314AA

Nástenná batéria s predĺženou pákou 180 mm, Cycle Valve s HWTC kartuš IDEAL
STANDARD, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal-odolný proti
tvorbe vodného kameňa a baktérií, skryté upevnenie, liate ramienko 150 mm
CERAPLUS
sprchová
termostatická
150

A4093AA

Termostatická sprchová batéria, skryté upevnenie, systém na zníženie hlučnosti (podľa
DIN 4109), M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou životnosťou, keramický
zvršok 180 st.IS, kovové rukoväte s pernamentným farebným označenim, poistka proti
obareniu, vyhovuje EN 1111
CERAPLUS
vaňová
termostatická
150

A4094AA

Termostatická vaňová batéria, skryté upevnenie, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN
4109), M-Tech termostat od IDEAL STANDARD s veľmi dlhou životnosťou, keramický
zvršok 180 st.IS, laminárny pelátor s bezpečnostnou poistkou antivandal-odolný proti
tvorbe vodného kameňa a baktérií, kovové rukoväte s pernamentným farebným
označenim, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111
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A4090AA

295,00 €

V kartóne

Na
objednávku

230,00 €

V kartóne

Na
objednávku

338,00 €

V kartóne

Na
objednávku

Termostatická podomietková sprchová batéria, obsahuje diel 1 aj 2 pre montáž na stenu,
systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109, skupina 1), termostaticky riadená rotačná
bezpečnostná vložka (otvára sa vľavo o 125 st. postupne od studenej až po teplú),
celokovové prevedenie s pernamentným farebným označenim, poistka proti obareniu,
vyhovuje EN 1111
CERAPLUS
umývadlová
termostatická

A4091AA

Termostatická umývadlová batéria, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109,
skupina 1), termostaticky riadená rotačná bezpečnostná vložka (otvára sa vľavo o 125 st.
postupne od studenej až po teplú), celokovové prevedenie s pernamentným farebným
označenim, laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal - odolný proti
tvorbe vodného kameňa a baktérií, flexi hadičky SPX, G 3/8, poistka proti obareniu,
vyhovuje EN 1111
CERAPLUS
vaňová
termostatická
150

A4162AA

Termostatická vaňová batéria, systém na zníženie hlučnosti (podľa DIN 4109, skupina 1),
termostaticky riadená rotačná bezpečnostná vložka (otvára sa vľavo o 125 st. postupne
od studenej až po teplú), celokovové prevedenie s pernamentným farebným označenim,
laminárny perlátor s poistkou proti odcudzeniu antivandal - odolný proti tvorbe vodného
kameňa a baktérií, poistka proti obareniu, vyhovuje EN 1111
Produktová
skupina B
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