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Benefity
 mimoriadna tvrdosť
 odolnosť voči poškriabaniu a oteru
 odolnosť voči nárazu
 hygienické vlastnosti, ľahká údržba
 sklovitý povrch
 tvarová stálosť
 odolnosť voči kyselinám a chemikáliám
 farebná stálosť
 odolnosť voči teplote
 ekologická udržateľnosť
 záruka 30 rokov

Tvrdosť

1

2
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Materiál

Mastenec
Sviečka

Sadra

Akrylát
Lak

Mramor

Železo

Oceľ

Smalt
Porcelán
Sklo

Topas

Korund
Zafír

Diamant

Nízka

Dostatočná

Odolnosť

Veľmi nízka

Dobrá

Veľmi
dobrá

Výnimočne dobrá

Smaltovaná oceľ KALDEWEI má výrazne vyššiu tvrdosť ako akrylát (podľa Mohsovej stupnice tvrdosti).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Perl-effekt
je špeciálna povrchová úprava, ktorá sa trvale spája pri teplote nad 200 °C so
smaltovaným povrchom vaní a vaničiek. Voda z povrchu opatreného Perl-Effektom
nesteká, ale sa doslova skotúľa do odpadu a odnáša so sebou všetky nečistoty i vápe
naté častice. Perl-Effekt tak výrazne uľahčuje čistenie vaní a vaničiek, ktoré sa stáva do
slova hračkou. Po kúpaní väčšinou stačí povrch opláchnuť teplou vodou a vytrieť do su
cha mäkkou handričkou, v prípade väčšieho znečistenia len umyť bežnými saponátmi. Na
čistenie vaní s Perl-Effektom nesmú byť použité agresívne čistiace prostriedky ani čistiace
prostriedky obsahujúce brúsne častice. S Perl-Effektom je možné dodať všetky vane, vaničky
a umývadlá vyrobené zo smaltovanej ocele KALDEWEI.
Antislip
je protišmyková úprava, ktorá významne zvyšuje istotu pri pohybe vo vani alebo sprchova
cej vaničke. Odporúčame ju predovšetkým deťom a starším alebo menej pohyblivým osobám
a ubytovacím zariadeniam. Antislip, základom ktorého je kremičitý piesok, je pevne spojený so
smaltovaným povrchom vaní a vaničiek vďaka výpalu pri teplote od 800 °C. Vyniká mimoriadnou
trvanlivosťou a ľahkou údržbou.
Cena (s DPH)
Perl-Effekt pre vane

+ 100,80 €

Perl-Effekt pre vaničky

+ 96,00 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
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Meisterstück usiluje o absolútnu dokonalosť.

Meisterstück

asymmetric duo

Vonkajšie steny sú bez škár, so smaltovaným krytom odtoku. Voľne stojace majstrovské dielo techniky a remeselného umenia.

štandardný prepad

Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x80 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x80 cm, neštandardný prepad
(pri užšom okraji) vrátane odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x90 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x90 cm, neštandardný prepad
(pri užšom okraji) vrátane odpadovej a prepadovej súpravy

6091,20 €

Meisterstück
Vaňa do priestoru 175x76 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy

6434,40 €

6091,20 €
6588,00 €

6415,20 €

Meisterstück
Vaňa do priestoru 175x76 cm
vrátane napúšťacej, odpadovej a prepadovej súpravy

6758,40 €

6415,20 €

6912,00 €
6912,00 €

incava

Meisterstück

6588,00 €

Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x80 cm
vrátane napúšťacej, odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x80 cm, neštandardný prepad
(pri užšom okraji) vrátane napúšťacej, odpadovej
a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x90 cm
vrátane napúšťacej, odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x90 cm, neštandardný prepad
(pri užšom okraji) vrátane napúšťacej, odpadovej
a prepadovej súpravy
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centro duo oval

Meisterstück

Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x75 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x80 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy

6465,60 €

Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x75 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy

4971,60 €

6789,60 €

Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x80 cm
vrátane odpadovej a prepadovej súpravy

5127,60 €

7454,40 €

Meisterstück

classic duo oval

7130,40 €

Meisterstück
Vaňa do priestoru 170x75 cm
vrátane napúšťacej, odpadovej a prepadovej súpravy
Meisterstück
Vaňa do priestoru 180x80 cm
vrátane napúšťacej, odpadovej a prepadovej súpravy
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asymmetric duo

Asymmetric Duo
Vaňa 170x80 cm
Asymmetric Duo
Vaňa 170x80 cm
neštandardný prepad
(užší okraj)
Asymmetric Duo
Vaňa 180x90 cm

1173,60 €

1480,80 €

štandardný prepad

Príslušenstvo:
Špeciálne vaňové nohy

72,00 €

4060
Odpadová a prepadová súprava na vaňu 
Asymmetric Duo, krytka ovládania biela
4006
Odpadová a prepadová súprava na vaňu
Asymmetric Duo, krytka ovládania chróm
s nastavením hladiny vypúšťania
4061
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu 
Asymmetric Duo, krytka ovládania biela
4016
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu 
Asymmetric Duo, krytka ovládania chróm
s nastavením hladiny vypúšťania

278,40 €
278,40 €

5875
Napúšťanie vodopád 
Asymmetric Duo

535,20 €
535,20 €

307,20 €
307,20 €
602,40 €
602,40 €

Asymmetric Duo
Vaňa 180x90 cm
neštandardný prepad
(pri užšom okraji)
Asymmetric Duo
Vaňa 190x100 cm
Asymmetric Duo
Vaňa 190x100 cm
neštandardný prepad
(pri užšom okraji)

1480,80 €

Centro Duo Oval
Vaňa 170x75 cm
Centro Duo Oval
Vaňa 180x80 cm

2275,20 €

centro duo oval
Príslušenstvo:
Odpadová a prepadová súprava na vaňu Centro Duo Oval, 
krytka ovládania biela
Odpadová a prepadová súprava na vaňu Centro Duo Oval, 
krytka ovládania chróm s nastavením hladiny vypúšťania
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu
Centro Duo Oval, krytka ovládania biela
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu 
Centro Duo Oval, krytka ovládania chróm s nastavením
hladiny vypúšťania

2049,60 €
2049,60 €

631,20 €
631,20 €

ilustračné foto
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1173,60 €

278,40 €
307,20 €
602,40 €
631,20 €

Univerzálne vaňové nohy  55,20 €
Špeciálne vaňové nohy
Napúšťanie vodopád

72,00 €
535,20 €

2824,80 €

conoduo

Conoduo
Vaňa 170x75 cm
Conoduo
Vaňa 180x80 cm
Conoduo
Vaňa 190x90 cm
Conoduo
Vaňa 200x100 cm

1159,20 €
1456,80 €
2008,80 €
2359,20 €

ilustračné foto

Príslušenstvo:
5037
Špeciálne vaňové nohy
4080
Odpadová a prepadová súprava na vaňu Conoduo, 
krytka ovládania biela
4004
Odpadová a prepadová súprava na vaňu Conoduo, krytka 
ovládania chróm s nastavením hladiny vypúšťania
4081
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu 
na vaňu Conoduo, krytka ovládania biela

72,00 €
278,40 €
307,20 €
602,40 €

4014
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu 
Conoduo, krytka ovládania chróm s nastavením
hladiny vypúšťania

631,20 €

5875
Napúšťanie vodopád Conoduo

535,20 €

incava

Incava
Vaňa 170x75 cm
Incava
Vaňa 180x80 cm

Príslušenstvo:
5037
Špeciálne vaňové nohy
4080
Odpadová a prepadová súprava na vaňu Incava, 
krytka ovládania biela
4004
Odpadová a prepadová súprava na vaňu Incava, 
krytka ovládania chróm s nastavením hladiny vypúšťania

72,00 €
278,40 €
307,20 €

4081
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava 
na vaňu Incava, krytka ovládania biela
4014
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu 
Conoduo, krytka ovládania chróm s nastavením
hladiny vypúšťania

classic duo

Classic Duo
Vaňa 160x70 cm
Classic Duo
Vaňa 170x70 cm
Classic Duo
Vaňa 170x75 cm
Classic Duo
Vaňa 180x75 cm
Classic Duo
Vaňa 180x80 cm
Classic Duo
Vaňa 190x90 cm

Príslušenstvo:
5030
Univerzálne vaňové nohy 

55,20 €

5032
Špeciálne vaňové nohy 

72,00 €

5875
Napúšťanie vodopád 	

535,20 €

1164,00 €
1495,20 €

602,40 €
631,20 €

794,40 €
794,40 €
794,40 €
933,40 €
933,40 €
1291,20 €
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puro duo

Puro Duo
Vaňa 170x75 cm
Puro Duo
Vaňa 180x80 cm
Puro Duo
Vaňa 190x90 cm

981,60 €
1022,40 €
1440,00 €

ilustračné foto

Príslušenstvo:
Špeciálne vaňové nohy

535,20 €

silenio

Napúšťanie vodopád 

72,00 €

Príslušenstvo:
Špeciálne vaňové nohy
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1000,80 €

Cayono Duo
Vaňa 170x75 cm
Cayono Duo
Vaňa 180x80 cm

613,20 €

1048,80 €

72,00 €

cayono duo

Príslušenstvo:
Špeciálne vaňové nohy

Silenio
Vaňa 170x75 cm
Silenio
Vaňa 180x80 cm

72,00 €

648,00 €

KALDEWEI
COMFORT
SELECT
revolučná
elektronická
armatúra
pre vane

Inovatívna piezotechnika umožňuje jemným dotykom symbolov ovládať nasledujúce
funkcie:
A
 utomatické otvorenie prívodu vody do vane alebo do sprchy dotykom symbolov
vaňa alebo sprcha. Pri zvolení funkcie napúšťania vane sa automaticky odtok uzavrie.
 J ednoduché prepínanie funkcie napúšťania vane / sprchovania.
N
 ezávislé ovládanie odtoku dotykom symbolu výpusť.
P
 resné nastavenie teploty vody po 0,5 °C. Kontrola teploty vody na estetickom dispeji.
P
 lynulé nastavenie teploty až do 43 °C, pri ďalšom stlačení displeja možnosť zvýšiť
teplotu až na 50 °C.
O
 chrana proti obareniu pre bezpečný a komfortný kúpeľ.
M
 ožnosť zablokovania dotykovej klávesnice (detská poistka).
B
 ezproblémové čistenie.
Comfort Select vyžaduje špeciálne upravenú vaňu, preto musí byť objednaný
vždy zároveň s príslušnou vaňou.

Comfort Select
Elektronická batéria vrátane dotykového ovládacieho panela
Comfort Select
Odpadová a prepadová súprava
Comfort Select
Odpadová a prepadová súprava s napúšťaním

2025,60 €
385,20 €
751,20 €

SOUND WAVE
predstavuje inovatívny kúpeľňový zvukový systém. Komponenty SOUND WAVE vrátane prijí
mača Bluetooth® sú na vaňu nainštalované tak, aby zostali ukryté. Vaňa pritom funguje ako
vysoko rezonančné teleso a vydáva príjemný zvuk najvyššej kvality.
SOUND WAVE dokáže bezdrôtovo prehrávať zvukové súbory zo Smartphonu, počítača, tabletu
či každého iného zariadenia podporujúceho Bluetooth®.
Zažite aj vy neobyčajnú hru zvukov pod vodou a odplávajte tak od starostí všedného dňa.
Cena: 739,20 €

PRÍSLUŠENSTVO – PREPADOVÉ SÚPRAVY

Comfort Level

Vodopád zatvorený

Comfort Level Plus

Comfort Level
Odpadová a prepadová súprava na vaňu
Comfort Level
Odpadová a prepadová súprava predĺžená na vaňu
Comfort Level Plus
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava na vaňu
Comfort Level Plus
Napúšťacia, odpadová a prepadová súprava predĺžená na vaňu
Napúšťanie vodopád
Napúšťanie vodopád s integrovaným prepadom
a sifón click-clack, biely
(pre vane Classic Duo, Plaza Duo, Puro, Puro Duo)
BW-ADS
Tlmiaci set pre vane

207,60 €
244,80 €
511,20 €
578,40 €
631,20 €

50,40 €

Vodopád otvorený
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Madlá

Ku vaniam KALDEWEI
je možné prikúpiť aj madlá.
Madlá
vyžadujú špeciálne upravenú vaňu,
preto musia byť objednané vždy
zároveň s príslušnou vaňou.

Avantgarde Collection

Ambiente Collection

Vírivé systémy

Vane KALDEWEI je možné objednať aj s vírivými systémami a osvetlením vane..
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Skin Touch

xetis

scona

conoflat

Sprchové vaničky

Conoflat
Vanička 90x90x2,3 cm

664,80 €

Conoflat
Vanička 90x100x2,3 cm

806,40 €

Conoflat
Vanička 100x100x2,3 cm

806,40 €

Conoflat
Vanička 80x120x2,3 cm

926,40 €

Conoflat
Špeciálna odtoková
súprava pre Conoflat

177,60 €

Scona
Vanička 80x80x2,3 cm
Scona
Vanička 90x90x2,3 cm
Scona
Vanička 80x100x2,3 cm
Scona
Vanička 90x100x2,3 cm
Scona
Vanička 100x100x2,3 cm
Scona
Vanička 80x120x2,3 cm
Scona
Vanička 90x120x2,3 cm

550,80 €
550,80 €
703,20 €
703,20 €
703,20 €
801,60 €
801,60 €

Xetis
Vanička 90x90 cm
Xetis
Vanička 100x100 cm
Xetis
Vanička 100x120 cm
Xetis
Vanička 120x120 cm
Xetis
Vanička 100x140 cm
Xetis
Vanička 90x170 cm
Xetis
Vanička 100x180 cm
Príslušenstvo ku Xetis (nutné):
Inštalačná sada –
kryt na vloženie obkladu
Inštalačná sada –
kryt chróm
Inštalačná sada – kryt
s lemom lesklý chróm
Inštalačný rám
do rozmeru 90/120
Inštalačný rám
do rozmeru 120/120
Inštalačný rám
do rozmeru 100/180
Stredový podporný
systém MAS

828,00 €
1003,20 €
1140,00 €
1353,60 €
1257,60 €
1653,60 €
2431,20 €

556,80 €
556,80 €
556,80 €
260,40 €
302,40 €
388,80 €
28,80 €
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Superplan XXL
Vanička 90x130x2,5 cm
Superplan XXL
Vanička 90x150x4,3 cm
Superplan XXL
Vanička 90x160x4,3 cm
Superplan XXL
Vanička 90x180x5,1 cm
Superplan XXL
Vanička 100x140x4,3 cm
Superplan XXL
Vanička 100x150x4,3 cm
Superplan XXL
Vanička 100x160x4,3 cm
Superplan XXL
Vanička 100x170x5,1 cm

Duschplan
Vanička 80x80x6,5 cm
Duschplan
Vanička 90x90x6,5 cm
Duschplan
Vanička 100x100x6,5 cm
Duschplan
Vanička 80x120x6,5 cm

820,80 €
828,00 €
828,00 €
892,80 €
828,00 €
892,80 €
892,80 €

Superplan Plus
Vanička 90x90x2,5 cm
Superplan Plus
Vanička 80x100x2,5 cm
Superplan Plus
Vanička 90x100x2,5 cm
Superplan Plus
Vanička 100x100x2,5 cm
Superplan Plus
Vanička 80x120x2,5 cm
Superplan Plus
Vanička 100x120x2,5 cm
Superplan Plus
Špeciálna odtoková súprava

753,60 €
753,60 €
753,60 €
854,40 €
854,40 €
177,60 €

921,60 €

448,80 €
468,00 €
681,60 €
794,40 €

Sanidusch
Vanička 80x80x14 cm
Sanidusch
Vanička 90x90x14 cm
Sanidusch
Vanička 75x90x14 cm
Sanidusch
Vanička 80x90x14 cm

Príslušenstvo k vaničkám:
Univerzálne nohy pre vaničku do 90/90
Inštalačný rám na vaničky do rozmeru 90x90 cm
Inštalačný rám na vaničky do rozmeru 120x120
Inštalačný rám na vaničky do rozmeru 150x180 cm
Stredový podporný systém MAS pre vaničku väčšiu ako 90/90
Odtoková súprava pre vaničky s otvorom ∅ 90 mm
Odtoková súprava pre vaničky s otvorom ∅ 90 mm so smaltovaným krytom odtoku
Odtoková súprava pre vaničky s otvorom ∅ 90 mm, extra plochá
Odtok. súprava pre vaničky s otvorom ∅ 90 mm, so smalt. krytom odtoku, extra plochá
Odtoková súprava pre vaničky s otvorom ∅ 90 mm ultra plochá
Odtok. súprava pre vaničky s otvorom ∅ 90 mm so smalt. krytom odtoku, ultra plochá
Odtoková súprava pre vaničky s otvorom ∅ 52 mm
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564,00 €

152,40 €
152,40 €
181,20 €
336,00 €

45,60 €
184,80 €
202,80 €
288,00 €
28,80 €
114,00 €
153,60 €
139,20 €
189,60 €
139,20 €
189,60 €
75,60 €

celková výška 3,7 cm

SP-5 so zníženým
polystyrénovým nosičom:
SP-5
Vanička 80x80x2,5 cm
SP-5
Vanička 90x90x2,5 cm
SP-5
Vanička 80x100x2,5 cm
SP-5
Vanička 90x100x2,5 cm
SP-5
Vanička 100x100x2,5 cm
SP-5
Vanička 80x120x2,5 cm
SP-5
Vanička 90x120x2,5 cm

Cayonoplan
Vanička 80x80x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 90x90x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 80x100x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 90x100x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 100x100x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 80x120x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 90x120x1,8 cm
Cayonoplan
Vanička 80x140x2,5 cm
Cayonoplan
Vanička 90x140x2,5 cm

301,20 €
301,20 €
405,60 €
405,60 €
398,40 €
471,60 €
471,60 €

312,00 €
280,80 €
343,20 €
343,20 €
343,20 €
405,60 €
405,60 €
468,00 €
468,00 €

Umývadlá

miena

Záruka 30 rokov – Všetky umývadlá s úpravou Perl-Effekt

Miena
Umývadlová misa 40x40 cm

602,40 €

Miena
Umývadlová misa Ø 38 cm
Miena
Umývadlová misa Ø 45 cm

451,20 €

Miena
Umývadlová misa 58x38 cm

751,20 €

602,40 €
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classic

Classic
Umývadlová misa vstavaná zdola Ø 36 cm
Classic
Umývadlová misa vstavaná zdola Ø 42 cm

338,40 €

Puro S
Umývadlová misa 60x38,5 cm
Puro S
Umývadlová misa 90x38,5 cm

470,40 €

Centro
Umývadlo na stenu 60x50 cm
s 1 otvorom pre batériu
Centro
Umývadlo na stenu 90x50 cm
s 1 otvorom pre batériu

715,20 €

Silenio
Umývadlo na stenu 60x46 cm s 1 otvorom pre batériu
Silenio
Umývadlo na stenu 90x46 cm s 1 otvorom pre batériu
Silenio
Umývadlo na stenu 120x46 cm s 2x1 otvorom pre batériu

580,80 €

puro S

414,00 €

centro

676,80 €

silenio

986,40 €
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796,80 €
945,60 €

cono

Cono
Umývadlo na stenu 50x50 cm
s 1 otvorom pre batériu
Cono
Umývadlo na stenu 60x50 cm
s 1 otvorom pre batériu

535,20 €
676,80 €

Cono
931,20 €
Umývadlo na stenu 90x50 cm
s 1 otvorom pre batériu
Cono
1104,00 €
Umývadlo na stenu 120x50 cm
s 2x1 otvorom pre batériu

Cono
676,80 €
Zápustné umývadlo 60x50 cm
s 1 otvorom pre batériu
Cono
931,20 €
Zápustné umývadlo 90x50 cm
s 1 otvorom pre batériu

Cono
Umývadlo na stenu 55x30 cm
s 1 otvorom pre batériu, ľavé
Cono
Umývadlo na stenu 55x30 cm
s 1 otvorom pre batériu, pravé

498,00 €

Puro
357,60 €
Umývadlo na stenu 46x46 cm
s 1 otvorom pre batériu
Puro
470,40 €
Umývadlo na stenu 60x46 cm
s 1 otvorom pre batériu
Puro
676,80 €
Umývadlo na stenu 90x46 cm
s 1 otvorom pre batériu

Puro
301,20 €
Umývadlo na stenu 55x30 cm
s 1 otvorom pre batériu, ľavé
Puro
301,20 €
Umývadlo na stenu 55x30 cm
s 1 otvorom pre batériu, pravé

Puro
357,60 €
Zápustné umývadlo 46x46 cm
s 1 otvorom pre batériu
Puro
470,40 €
Zápustné umývadlo 60x46 cm
s 1 otvorom pre batériu
Puro
676,80 €
Zápustné umývadlo 90x46 cm
s 1 otvorom pre batériu

Puro
Vstavané umývadlo zdola
46x38,5 cm
Puro
Vstavané umývadlo zdola
60x38,5 cm

puro

498,00 €

Puro
883,20 €
Umývadlo na stenu 120x46 cm
s 2x1 otvorom pre batériu

339,60 €
446,40 €

Puro
1034,40 €
Umývadlo na stenu 130x46 cm
s 2x1 otvorom pre batériu
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