
Fürdőkádak    •    Zuhanykabinok    •    Kiegészítők     •  2022

MINŐSÉG, KIVÁLÓ ÁRON



A H2O termékek népszerűségüket nem csak 
kedvező áruknak köszönhetik. 

Termékeinkben felfedezheti a jó minőséget, 
a tudatosan tervezett funkcionalitást és meg-
tapasztalhatja a hosszú élettartamot is. 

Kádjainkat, zuhanykabinjainkat igény 
esetén be is építjük, melyre megnövekedett 
garanciát biztosítunk. 

Állunk rendelkezésükre országos lefedettségű 
szerviz szolgáltatásainkkal.
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Danuta
150×70, 160×70, 170×70, 170×75

Kis helyigény és hatalmas belső tér jellemzi 

ezt az időtálló formájú praktikus kádat.

Űrtartalom: 155, 165, 180, 190 l

· tágas belső térkialakítás
· hófehér antibakteriális akril, 
   minőségi anyagkombináció
· igény esetén könnyen felszerelhető 
   univerzális előlap
· az oldallapok nem univerzálisak, 
   jobbos/balos kivitelben rendelhetőek
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Űrtartalom: 155, 165, 180, 190 l

Rendelhető kiegészítők:

· vízszintező láb peremrögzítő csomaggal
· automata le- és túlfolyó szifonnal
· előlap (lásd a fotón)
· oldallap (lásd a fotón)
· színterápia
· masszázsrendszer (lásd 11. oldal)

7.900,- Ft
8.900,- Ft

38.500,- Ft
24.500,- Ft
59.000,- Ft

139.000,- Ft

150×70, 160×70, 170×70:

170×75:

54.500,- Ft
59.900,- Ft

A képen jobbos 
oldallap látható.

kedvező
ár/érték

aránygarancia
év10 anti-

bakteriális
felület



A képen balos 
oldallap látható.

· ergonomikus kartámaszok
· hófehér antibakteriális akril, minőségi anyagkombináció
· igény esetén könnyen felszerelhető előlap
· az oldallapok nem univerzálisak, 
  jobbos/balos kivitelben rendelhetőek

Molly

Csúszásgátlóval kialakított lábrész 
a biztonságos zuhanyzásért.

Praktikusan kialakított fürdőtér, 
csúszásgátló a zuhanyzáshoz.

Elegáns, lágy ívű fejtámasz, 
melyhez Samanta fejpárna is 
illeszthető.

4.    www.h2oszaniter.hu 

6000 Kecskemét, Matkói út 16. 
E-mail: szerviz@metahungary.hu, Fax.: +36 76/540-255

Molly egyenes kád

150x70, 160x70, 170x70
Peremmagasság: 4 cm
Előlapmagasság: 56 cm
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Űrtartalom: 150,160,175 l

70
0

1200
1500/1600/1700

Fali kádtöltő 
csaptelep helye

Maximális áramfelvétel a masszázsrendszereknél:  

4+4+2 +8 levegő

500 W 400 W

Figyelem:
A kádtest magasságához hozzá kell számolni a kádszifon beépítési magasságát is.

150×70, 160×70, 170×70

Űrtartalom: 150, 160, 175 l

150×70,  160×70, 170×70

46.800,- Ft

Rendelhető kiegészítők:

· vízszintező láb peremrögzítő csomaggal
· automata le- és túlfolyó szifonnal
· előlap (lásd a fotón)
· oldallap (lásd a fotón)
· Samanta fejpárna 3 színben
· színterápia
· masszázsrendszer (lásd 11. oldal)

7.900,- Ft
8.900,- Ft

38.500,- Ft
24.500,- Ft
10.900,- Ft
59.000,- Ft

139.000,- Ft

kedvező
ár/érték

aránygarancia
év10 anti-

bakteriális
felület



170×75, 180×80
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Nelly New

Űrtartalom: 188, 210 l
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Az örökké népszerű piskótaforma.
Mély és tágas kialakítása két embernek is ideális.
Legyen ez a kád a kedvence!

170×75:    79.500,- Ft
180×80:    84.900,- Ft

Rendelhető kiegészítők:

· vízszintező láb peremrögzítő csomaggal
· automata le- és túlfolyó szifonnal
· előlap (lásd a fotón)
· oldallap (lásd a fotón)
· színterápia
· masszázsrendszer (lásd 11. oldal)

- tágas belső térkialakítás
- hófehér antibakteriális akril, 
   minőségi anyagkombináció
- igény esetén könnyen,
  univerzálisan felszerelhető 
  oldallap ( jobbos/balos)

7.900,- Ft
8.900,- Ft

37.900,- Ft
24.500,- Ft
59.000,- Ft

139.000,- Ft

kedvező
ár/érték

aránygarancia
év10 anti-

bakteriális
felület
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· ergonomikus kartámaszok
· hófehér antibakteriális akril, minőségi anyagkombináció
· igény esetén könnyen felszerelhető univerzális előlap

A képen jobbos kád látható.

Űrtartalom: 180 l

Kitty

Elegáns, lágy ívű fejtámasz, 
melyhez Samanta fejpárna 
is illeszthető.

Praktikusan kialakított 
fürdőtér jobbos/balos kivitel-
ben is.
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Űrtartalom: 180 l

Kevés vízfelhasználású kád,
ideális helykihasználással.

150×95

Rendelhető kiegészítők:

· vízszintező láb peremrögzítő csomaggal
· automata le- és túlfolyó szifonnal
· univerzális előlap (lásd a fotón)
· Samanta fejpárna 3 színben
· színterápia
· masszázsrendszer (lásd 11. oldal)

150×95

72.500,- Ft

7.900,- Ft
8.900,- Ft

40.900,- Ft
10.900,- Ft
59.000,- Ft

139.000,- Ft

kedvező
ár/érték

arány

balos és
jobbos
kivitelgarancia

év10 anti-
bakteriális

felület



Fordított üléspozíció és csúszásgátló felület
a kényelmes zuhanyzásért!

· hófehér antibakteriális akril, minőségi 
  anyagkombináció
· beépített csúszásgátló a zuhanyzó részen
· a Fortuna kádra edzett üveges kádparaván is felszerelhető
· elegáns, lágy ívű vonalak fejtámasszal, 
  melyhez Samanta fejpárna is illeszthető
· igény esetén könnyen felszerelhető előlapok
· az előlapok nem univerzálisak, több méretben rendelhetők,  
  jobbos/balos kivitelben

A képen jobbos kád és előlap látható.

Minőség, kiváló áron!         7. 

Fortuna kád Edzett üveges kádparavánnal 
(a kádparaván 180 fokban kifelé-befelé nyitható)

150×100, 160×100, 170×100

40
43

5(
42

5)

el
ől

ap
 m

ag
as

sá
g

56
0

60
700/700/670

1700/1600/1500

1600/1500/1400

10
00

65
0

1300/1200/1100

50
0/

55
0

120

Űrtartalom: 240,260,280 l 
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Űrtartalom: 240, 260, 280 l

Fortuna

 Rendelhető kiegészítők:

· vízszintező láb
· automata le- és túlfolyó szifonnal
· előlap (jobbos/balos változat)
· Samanta fejpárna 3 színben
· edzett üveges kádparaván (75×143 cm)
· színterápia
· masszázsrendszer (lásd 11. oldal)

150×100:    86.500,- Ft
160×100:    91.500,- Ft
170×100:    99.500,- Ft

7.900,- Ft
8.900,- Ft

39.900,- Ft
10.900,- Ft
59.900,- Ft
59.000,- Ft

139.000,- Ft

kedvező 
ár/érték

arány
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jobbos
kivitelgarancia
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Tágas belső térkialakítás azoknak, 
akik fürdéskor nem csak magányra 
vágynak.  

· ergonomikus kartámaszok
· hófehér antibakteriális akril, minőségi anyagkombináció
· igény esetén könnyen felszerelhető előlap

Emily
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Elegáns, lágy ívű fejtámasz, melyhez 
Samanta fejpárna is illeszthető.

Praktikusan kialakított fürdőtér 
sarokülőkével.

Űrtartalom: 240 l

Rendelhető kiegészítők:

· vízszintező láb peremrögzítő csomaggal
· automata le- és túlfolyó szifonnal
· előlap (lásd a fotón)
· Samanta fejpárna 3 színben
· színterápia
· masszázsrendszer (lásd 11. oldal)

7.900,- Ft
8.900,- Ft

40.900,- Ft
10.900,- Ft
59.000,- Ft

139.000,- Ft

140×140

75.900,- Ft

140×140

anti-
bakteriális

felület

kedvező
ár/érték

aránygarancia
év10
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Edzett üveges kádparaván
A legnagyobb szabadság   Zuhanyozzon a kádjában, mert a kádparavánnal ez is megoldható.

· 75×143 cm-es 6 mm vastag biztonsági 
  edzett üveg

· univerzális kivitel 
  (jobbos/balosként is felszerelhető)

· emelőmechanikás oszlopzsanér

· kifelé-befelé nyitható kádparaván 

· használaton kívül teljesen a falra hajtható

· rugalmas alsó szilikon tömítő profi l 
  a tökéletes vízzárásért18

0o

kifelé/befelé
nyitható
kádparaván

emelőmechanikás
oszlopzsanér

75 cm

143 cm

73
 c

m

59.900,- Ft

garancia
év2
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Márkaszerviz

Szakembereink több, mint 25 éve gyártanak és üzemelnek be masszázskádakat, 
szerelnek be zuhanykabinokat Magyarországon, vevőink legnagyobb megelégedésére. 

Használja ki több éves tapasztalatunkat, üzemeltesse be masszázskádját, 
szereltesse be zuhanykabinját márkaszervizünkkel! 
Hívjon (Tel.: +36 76 998 479) vagy írjon e-mailt (szerviz@metahungary.hu).
Kádjainkra 10 év, masszázsrendszereinkre és zuhanykabinjainkra 2 év garanciát 
biztosítunk. A nem szakszerű beszerelés (vízszintező láb hiánya, kádperemre való 
ráburkolás) garanciavesztést okoz. Kollégáink készségesen állnak rendelkezésére.

Kiegészítők kádakhoz

Samanta fejpárna 
(ezüst, fehér, fekete)

10.900,- Ft

Automata le- és túlfolyó
szifonnal

8.900,- Ft

Vízszintező láb 
peremrögzítő csomaggal

7.900,- Ft

Kádszegély 
csomag

10.900,- Ft
Fejpárnánk puha és kényelmes.
A praktikus fejpárnát egy mozdulattal 
felrögzítheti kádjára, illetve le is veheti, 
így könnyen tisztán tartható. 
Ezüst, fehér és fekete színben 
kapható.

Egyszerű nyitás-zárás a vízfelszín 
felett! Elég csak elfordítania a 
túlfolyónál lévő króm kupakot, 
és a kádat máris feltöltheti vízzel 
a kívánt magasságig. 
Szifonnal együtt szállítjuk! 

Vízszintező lábaink jelentősen meg-
könnyítik a kád pontos beállítását.
Most peremrögzítő csomagot is 
adunk hozzá! A 10 év kádgarancia 
feltétele a kádláb szett megvásárlása 
és szakszerű használata.

A burkolat egyenetlenségeinek 
eltakarására ajánljuk.
A csomag tartalma: 
2×195 cm szegély,
2 db sarokidom, 
2 db végzáró idom



· 4 db standard fúvóka 
   a kád oldalában
· 4 db mini fúvóka háthoz
· 2 db mini fúvóka talphoz
· pneumatikus indítógomb
· intenzitást szabályzó dúsítógomb
· automata le- és túlfolyó
· vízszintező láb

· 8 db levegőfúvóka
  levehető, tisztítható, fém fúvókafejjel
· vízrendszerhez kapcsolható turbó dúsítás
· halk légkompresszor
· pneumatikus indítógomb
· automata le- és túlfolyó
· vízszintező láb

  Fortuna és Molly kádhoz nem rendelhető!

Merüljön el a színek világában!

A H2O kádakba egy különleges 
fénytechnológia építhető, mely még 
élvezetesebbé teszi a fürdőzést.

Pneumatikus vezérlésű masszázsrendszereink a kiváló minőség mellett 

a legjobb ár/érték arányt biztosítják Önnek, megnövekedett garanciával.

Amikor Ön a masszázskádját megrendeli, mi már akkor segítünk!
Töltse le az Előkészületek masszázskád beüzemeléshez című pdf 

 dokumetumot a www.h2oszaniter.hu weboldalról, ahol megkap 

minden szükséges információt, mire masszázskádja megérkezik.

A masszázsrendszer ára a kád árát nem tartalmazza.

Minőség, kiváló áron!         11. 

Masszázsrendszerek

Hagyja magát ellazulni
a masszírozó vízsugárral!

4+4+2

+8 levegő

Színterápia

119.000,- Ft

139.000,- Ft

59.000,- Ft
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2. Az állítható króm fali 
profil lehetővé teszi a fal 
függőleges eltérésének 
kiigazítását.

1. Alul-felül dupla csap-
ágyas görgők biztosítják az 
ajtók hangtalan és precíz 
mozgását.

4. Elegáns króm elemek és 
mágneses záró profil.

3.  5 mm vastag edzett 
biztonsági üveges ajtó, 
kiakasztható kivitel, mely 
megkönnyíti a tisztítást.

01 Átlátszó 06 Fabrik

12.    www.h2oszaniter.hu 

Választható üvegtípusok

Projecta
Megbízható zuhanykabin, ami élménnyé teszi a tusolást.
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    Minőség, kiváló áron   6000 Kecskemét, Matkói út 16., e-mail: szerviz@metakft.hu,  fax: 76/540 255  

Projecta szögletes

A zuhanytálcát tekintse meg a 15. oldalon.

80×80 cm-es szögletes zuhanykabinok     Ár: 124.900,- Ft-tól
90×90 cm-es szögletes zuhanykabinok     Ár: 129.900,- Ft-tól

Szögletes zuhanykabinok

Modell Szélesség (mm) Magasság (mm) Üvegminták HUF listaár

Projecta 80, szögletes, átlátszó üveges zuhanykabin 800×800 1850 01 124.900,- Ft

Projecta 80, szögletes, fabrik üveges zuhanykabin 800×800 1850 06 129.900,- Ft

Projecta 90, szögletes, átlátszó üveges zuhanykabin 900×900 1850 01 129.900,- Ft

Projecta 90, szögletes, fabrik üveges zuhanykabin 900×900 1850 06 135.900,- Ft

garancia
év2 közvetlen 

burkolatra 
építhető



01 Átlátszó 06 Fabrik

2. Az állítható króm fali 
profi l lehetővé teszi a fal 
függőleges eltérésének 
kiigazítását.

1. Alul-felül dupla csapá-
gyas görgők biztosítják az 
ajtók hangtalan és precíz 
mozgását.

4. Elegáns króm elemek és 
mágneses záró profi l.

3.  5 mm vastag edzett 
biztonsági üveges ajtó, 
kiakasztható kivitel, mely 
megkönnyíti a tisztítást.
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Választható üvegtípusok

Projecta

A zuhanytálcát tekintse meg a 15. oldalon.

R550

790 - 800 (890 - 900)

250(350)

79
0 

- 8
00

 (8
90

 - 
90

0)

250(350)

415 (550)
18

50

    Minőség, kiváló áron   6000 Kecskemét, Matkói út 16., e-mail: szerviz@metakft.hu,  fax: 76/540 255  

Projecta íves 
Íves zuhanykabinok

80×80 cm-es íves zuhanykabinok     Ár: 124.900,- Ft-tól
90×90 cm-es íves zuhanykabinok     Ár: 129.900,- Ft-tól

Modell Szélesség (mm) Magasság (mm) Üvegminták HUF listaár

Projecta 80, íves, átlátszó üveges zuhanykabin 800×800 1850 01 124.900,- Ft

Projecta 80, íves, fabrik üveges zuhanykabin 800×800 1850 06 129.900,- Ft

Projecta 90, íves, átlátszó üveges zuhanykabin 900×900 1850 01 129.900,- Ft

Projecta 90, íves, fabrik üveges zuhanykabin 900×900 1850 06 135.900,- Ft

garancia
év2 közvetlen

burkolatra
építhető



Zuhanyfolyókák rozsdamentes ráccsal

hullám

cipzár

csepp

burkolható

Egyszerűen kivehető 
és leöblíthető kettős 
bűzzár, ami a víz 
kiszáradása esetén is 
megvédi a helyiséget  
a kellemetlen  csator-
naszagtól.

Könnyen és gyorsan  
egy csavarhúzóval 
vízszintbe állítható 
folyókatest.
Alacsony beépítési 
magasság: 62 mm.

Nagy áteresztő-
képességű  
DN 50-es csőcsonk 
Min. 50-60 liter/perc
vízátfolyással

70, 80, 90, 100 cm-es méretekben, 4 féle ráccsal. 8-12 mm vastag burkolathoz ajánljuk.

14.    www.h2oszaniter.hu 

X2

Y1
Y2

X1 H2

H1

M

min
max

 X1 X2 Y1 Y2 H1 H2 M min M max
700 760 70 135 10 62 75 95
800 860 70 135 10 62 75 95
900 960 70 135 10 62 75 95
1000 1060 70 135 10 62 75 95

Állítható magasság 
(20 mm)

70 cm-es műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes ráccsal        33.900,- Ft
80 cm-es műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes ráccsal        36.200,- Ft
90 cm-es műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes ráccsal        38.400,- Ft
100 cm-es műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes ráccsal        39.600,- Ft

Ajándék 
szigetelő

gallér

Ajándék Ajándék Ajándék 

garancia
év2
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Íves és szögletes zuhanytálcák, csúszásgátló felülettel

· extra erős (20 mm) tálcafenék erősítés, állítható lábbal
· praktikusan kialakított forma csúszásgátlóval
   a biztonságos zuhanyzásért
· erősített oldalak, egy anyagból húzott előlappal
· könnyen tisztítható zuhanytálca szifon, elegáns króm fedéllel
· a Slim és a Standard tálca belépési mélysége 5 cm
· a szifonnál a tálca mélysége 6 cm

Slim tálca

Magassága: 85 mm

Standard tálca

Magassága: 170 mm

Slim tálca

Magassága: 85 mm

Standard tálca

Magassága: 170 mm

Állítható láb
(csak standard tálcánál)

Csúszásgátló felület

Minőség, kiváló áron
Zeno

Minden zuhanytálcához ajándék szifon!
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szögletes zuhanytálcák 80×80 cm   36.900,- Ft
szögletes zuhanytálcák 90×90 cm   37.900,- Ft

íves zuhanytálcák 80×80 cm   36.900,- Ft
íves zuhanytálcák 90×90 cm   37.900,- Ft

Króm szifon

3.600,- Ft

garancia
év2



Forgalmazó:          

bemutatoterem@metahungary.hu  

www.h2oszaniter.hu

A fényképeken látható termékek extra felszereltséget tartalmazhatnak. A gyártó fenntartja 
magának a műszaki paraméterek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. 
Nyomdahibából eredő téves ajánlatért nem vállalunk felelősséget. 

2022/01

Bemutatóterem:

1149 Budapest, Mogyoródi út 32. (Lukoil benzinkút mellett)

Telefon nyitvatartási időben: +36 1 796-8589

Jöjjön el, nézze meg kád, kabin és masszázsmedence kínálatukat 530 m2-en!
Próbálja ki, üljön bele kádjainkba, tapasztalja meg a valós kényelmet és
tegye fel szakképzett kollégáinknak kérdéseit!

Nyitva tartás:

Hétfő: 12:00-17:30
Kedd - Péntek: 9:00-17:30
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva


