


129 x 33 cm

Podlahy

01
Dub Verdon 
bílý

02
Dub Hamilton 
krémový

03
Dub Hamilton

04
Dub Valley 
kávový

Laminátová podlaha 
8/32 Kingsize

Značka: Egger
Kód povrchu: EPL033

Laminátová podlaha 
8/32 Kingsize

Značka: Egger
Kód povrchu: EPL107

Laminátová podlaha 
8/32 Kingsize

Značka: Egger
Kód povrchu: EPL103

Laminátová podlaha 
8/32 Kingsize

Značka: Egger
Kód povrchu: EPL016

Plovoucí podlaha 
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EGGER Laminátová podlaha bude dodana ve velkém formátu se 
vzhledem dřeva. Přiznaní spáry zešikmením na dvou stranách 
zvýrazňuje protáhlý vzhled krytiny v místnosti.

Aplikační třída:  32 - Pro všechny domovní aplikace s intenzivním 
používáním včetně běžně zátěžového komerčního a veřejného použití.

Snadná údržba a antibakteriální vlastnosti použitím povrchu z melami-
nové pryskyřice, který odpuzuje nečistoty a snadno se čistí, a navíc ne-
poskytuje živnou půdu choroboplodným zárodkům. Podlaha je vhodná 
pro majitele domácích mazlíčků.

Podlaha se vyznačuje snadno udržovatelným a antibakteriálním pov-
rchem, který je díky speciální technologii odolný vůči působení světla i 
při vystavení silnému UV záření. Robustní a odolné proti drobnému 
poškrábání. 

Bezpečná chůze klasifikovaná třidou R10 - Slip-resistance class. Je to 
normální součinitel adhezního tření, např. pro kuchyně, kavárny, ča-
jovny nebo sanitární prostory. Antistatická – elektrostatický výboj 
snižuje na minimum.

Povrchová struktura podlahy je nepravidelná a hrubá. Což vytvaři ne-
konečný vzhled spojení mezi palubkami zdá být bez přechodu, což 
dává prostoru nekonečnou hloubku. Podlaha je univerzálně využitelná 
– vhodná také pro systémy podlahového vytápění. 

Flexibilní pokládka díky instalačnímu systému, který umožňuje různé 
způsoby položení (s tvarovým profilem, s předpětím). Formát panélu 
KINGSIZE - Velké lamely s délkou x šířkou 1.292 x 327 mm.

Vyrobena udržitelným způsobem se dřevem z regionálního certifik-
ovaného lesnictví – 100% bez PVC. Podlaha ma sertifikace PEFC což je 
známkou, která potvrzuje využívání zdrojů pouze z udržitelného le-
snictví a dlouhodobý přínos pro udržitelné lesnictví.

129 x 33 cm

Podlahy

Plovoucí podlaha 
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04
bíla

05
světle
šedá

03
slonová 
kost

06
tmavě
šedá

01
hnědá

07
černá

02
hnědošedá

EXTRA 
bílá

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54821 

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54944

Značka: RAKO 

EXTRA 
slonová kost

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54807 

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54920 

Značka: RAKO 

EXTRA 
hnědá

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA91500 

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA91494

Značka: FINEZA 

WHITE
bílá lesk

obklad 29,8 × 59,8
Kód zboží: 
WHITE4000

Značka: FINEZA 

FINEZA PIETRA SERENA 
2 cm dlažba, cream  mat.

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
PISE2CR 

Značka: FINEZA 

EXTRA
hnědošedá

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54814 

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54937

Značka: RAKO 

EXTRA 
světle šedá

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54838

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54951

Značka: RAKO 

EXTRA
tmavě šedá

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54845

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54968

Značka: RAKO 

EXTRA
černá

dlažba 30 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54852 

dlažba 60 × 60
Kód zboží: 
FINEZA54975

Značka: RAKO 

60×60

60×60

dlažba EXTRA
RAKO 30 × 60 / 60 × 60 rekt. Obklady a dlažby

30×60

30×60

• Dlažby

dlažba do exteriéru
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Koupelny

• Sanita

4 \ Koupelny 

Umyvadlo PRO S
s otvorem uprostřed 60 × 46,5  
Značka: Laufen 
Kód zboží: 1096.3.000.104.1

Sifon umyvadlový Optima  
5/4 CR 
Značka: Optima 
Kód zboží: SIFM

Umyvadýlko PRO S
s otvorem vpravo 36 × 25  
Značka: SAT 
Kód zboží: 1596.0.000.104.1
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Koupelny

• Sanita
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SENTO/SHIFT závěsné WC RIM-EX 
zadní odpad 
Značka: Vitra 
Kód zboží: RN010REX

WC prkénko Vitra Sento
duroplast bílá 
Značka: Vitra 
Kód zboží: RN030S

Ovládací tlačítko TECEnow 
chrom lesk, plast
Značka: Tece  
Kód zboží: 9.240.401
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Koupelny

• Baterie
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HANSGROHE
 série NOVUS

HG288 / NOVUS umyvadlová bez výpusti 
Značka: Hansgrohe  
Kód tovaru: SIKOBHGN271M

HG288 / NOVUS umyvadlová bez výpusti 
Značka: Hansgrohe  
Kód tovaru: SIKOBHGN271



SIKO KOUPELNY A KUCHYNĚ
Víc informací, včetně technických, najdete na www.siko.cz10 \ Koupelny Koupelny / 11  

ilustračné foto

Koupelny

• Vana + příslušenství
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Vanový set Hansgrohe Croma Select 
bílá/chrom, 3 funkce
Značka: Hansgrohe  
Kód tovaru: 26421400

SANIFORM PLUS 3731
170x75cm   
Značka: Kaldewei 
Kód tovaru: KW3731

HG288 / NOVUS vanová nástěnná bez sprchového setu
Značka: Hansgrohe  
Kód tovaru: SIKOBHGN222



Ocelová skládaná zárubeň RC3, 
základní nátěr šedý

Protipožární plná DTD deska

Kování TI FORTE plus HR rozetové
povrch: chrom broušený

Dveře Dveře

ilustrační foto

RC3
CAG



Bezpečnostní dveře jsou určeny k ochraně vašeho bytu. Již jejich 
přítomnost může odradit potenciální zloděje a zabránit násilnému 
vniknutí. Vchodové bezpečnostní dveře dodáváme v bezpečnostní 
třídě RC3. Dveře jsou již opatřeny Klima II nebo Klima III úpravou, 
která zabrání nežádoucím průhybům.

Dveře jsou opatřeny zámkem FAB X57 se 3 aktivními prvky, 3 
závěsy a třemi (RC3) pasivními prvky proti vysazení a vy-
lomení. Dále musí být opatřeny bezpečnostním kováním a 
vložkou do zámku bezpečnostní třídy  RC3 a osazeny do 
vhodné kovové zárubně. Je možné k nim instalovat práh, 
případně prahovou lištu. Vrtání otvorů do dveřního křídla, 
aniž by se narušila jejich konstrukce a snížila deklarovaná 
ochrana, je možné pouze pro kukátkochrana, je možné pouze pro kukátko, případně pro další, 

výrobcem dveří odsouhlasené, bezpečnostní prvky.

Bezpečnostní dveře CAG PYROSAFE RC3 jsou vždy plným křídlem 
tvořeným z plné desky na bázi dřeva opláštěné deskami s povrchem: 
laminát. Slouží zároveň i jako protipožární dveře s požární odolností 
EI/EW 30.

Dveře Dveře



Dveře interiérové 
v bezfalcovým provedení

Model:
Varianta:
Barva:
Zasklení:

Primum
Primum P
laminát 0,2 mm, bilý
bez skla - plné

ilustrační foto

Dveře

Primum
CAG

Dveře
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Materiál: Dveřní křídlo je tvořeno z lepených SM hranolků, které jsou opláštěny 4 
mm silnou DTD deskou bilé barvy. Jako výplň křídla je použita lehčená DTD s du-
tinami. Dveřní křídlo bude vyrobeno bez polodrážky.

Povrch: Povrchovou úpravu křídla tvoří CPL, která je vždy v bilém odstínu a bez 
kresby. 

Zárubně: Všechny interiérové dveře mají zárubně bezfalcové, které jsou v jedné 
úrovni s dveřním křídlem.

Kování: Elegantní hranaté rozetové kování a kliky s povrchovou úpravou broušený 
chrom.

Příslušenství: dva závěsy Tectus, neviditelné a zámek pro dozický klíč, WC sadu nebo 
pro cylindrickou vložku.

Dveře

Primum
CAG

Dveře




