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MINdIG bízhat a terMéKeINKbeN

30 éVe raVaK  FürdőszobáINKat NaprÓl Napra 
tÖKéletesítjüK. ezért tUdjUK, MIlYeN eGY KéNYelMes, 
GYÖNYÖrŰ és MeGbízhatÓ Fürdőszoba KIalaKítása. 
seGítüNK ÖNNeK KIVálasztaNI a tÖKéletes Fürdőszobát.

10 000 000 elégedett ügyfél
10 000 üzlet
 50 országban
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Referencia

MaG 218,  
Marina dubai, Uae

skanes serail 
Monastir, tunisia

hotel Konstantinovski 
szentpétervár, oroszország

raVaK bemutatóterem

Capricorn tower, dubai

raVaK bemutatóterem

oktatási központ

MaGYarorszáGI
CéGKÖzpoNt
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MaG 218,  
Marina dubai, Uae

oktatási Központ 
(elméleti és gyakorlati képzések) 

1800 féle cikkraVaK bemutatóterem

raktár

ügyfélszolgálat

raVaK bemutatóterem

oktatási központ

MaGYarorszáGI
CéGKÖzpoNt
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 eGYszerŰ és eGYedI MeGoldás, MINdeN KIVItelbeN tIszta 
elKépzeléssel, FelhaszNálÓbarát terMéKeK. 

 a raVaK terMéKCsalád az éVeK soráN eGYedI stílUst Kapott, 
aMelY ÖNt Is leNYŰGÖzI. 

10°

 Kryštof Nosál  
 Cseh termékdizájner, számos raVaK fürdőszoba termék tervezője. 
az egyszerű, tiszta megoldások elkötelezett híve. 
a raVaK termékekért red dot, iF design award, edIda, 
Good design és egyéb díjakban részesült. 

 raVaK dizájn
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eGYszerŰ és eGYedI MeGoldás, MINdeN KIVItelbeN tIszta 
elKépzeléssel, FelhaszNálÓbarát terMéKeK.

a raVaK terMéKCsalád az éVeK soráN eGYedI stílUst Kapott, 
aMelY ÖNt Is leNYŰGÖzI.

Kryštof Nosál 
Cseh termékdizájner, számos raVaK fürdőszoba termék tervezője.  
az egyszerű, tiszta megoldások elkötelezett híve.  
a raVaK termékekért red dot, iF design award, edIda,  
Good design és egyéb díjakban részesült.

Achim Storz
osztrák termékdizájner, a raVaK kádak tervezője, valamint a porsche, bMW, 
audi és egyéb gépjárművek beltéri dizájnjának atyja.

raVaK dizájn
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 raVaK technológia  

 RAVAK vákuum formázó   
 az akrilkádak gyártásánál a legújabb, 
függőleges ponthevítésű és formázó 

technológiát alkalmazzuk.   

 RAVAK galvanizáló   
 alumínium profi lok eloxálása: 

a legellenállóbb szatén felületkezelés 
a zuhanykabinoknál, zuhanyajtóknál 

és kádparavánoknál. 

 a termékek tökéletessége nem csak az anyagok minőségétől függ, hanem 
a felhasznált berendezések pontosságától és megbízhatóságától is. így 
2008-ban Közép-európában, egyedüliként a zuhanykabin gyártók között, 
megnyitottuk a saját galvanizáló üzemünket. a legmodernebb gépeink 
biztosítják a zuhanykabinok, zuhanyajtók és beépíthető oldalfalak 100%-os 
felületi tökéletességét. az akril kádformák merevítéséhez az adalékanyagok 
elosztását és a felvitt felület vastagságát számítógép vezérli, minden típusú 
kádunkra külön-külön. 

 a leGújabb teChNolÓGIa GaraNtálja 
a leGMaGasabb MINőséGet 

 a raVaK termékek minősége 
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 RAVAK vákuum formázó   
 az akrilkádak gyártásánál a legújabb, 
függőleges ponthevítésű és formázó 

technológiát alkalmazzuk.   

 RAVAK galvanizáló   
 alumínium profi lok eloxálása: 

a legellenállóbb szatén felületkezelés 
a zuhanykabinoknál, zuhanyajtóknál 

és kádparavánoknál. 

 raVaK szinterező   
 a porfesték elektrosztatikus úton 

történő felhordása zuhanykabinoknál, 
zuhanyajtóknál és kádparavánoknál.   

 RAVAK AntiCalc®   
 a forradalmi technológia, amely 

az üveg felületén láthatatlan víztaszító 
védőréteget képez és meggátolja 

a vízkőképződést az üvegfelületen. 

 a leGújabb teChNolÓGIa GaraNtálja 
a leGMaGasabb MINőséGet 

 egyszerű, sík 
táblaüveg felülete 

 az
 ü

ve
g 

m
ik

ro
sz

ko
pi

ku
s k

ép
e 

 RAVAK Anticalc® -kal 
kezelt üveg 

 az üVeG 
VédelMe 
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Öntött műmárvány
Mosdóinkat és zuhanytálcáinkat őrölt 

dolomit és műgyanta keverékéből 
gyártjuk, amely egyedi használati 

és esztétikai tulajdonságokkal 
rendelkezik.

az nem elég, hogy valami szép, a használati tárgyaknak tartósnak is kell 
lenniük. ezért különös figyelmet fordítunk az anyagválasztásra. a kádak 
tulajdonságai nagyban függenek a felhasznált akriltól. Mi a legjobbat, az 
öntött akrilt (pMMa) választottuk. hosszú ideig megőrzi formáját , nem 
görbül és nem reped. Kádjainkra ezért biztosítunk 10 év kiterjesztett, 
teljes körű jótállást.

az új alapaNYaGoK FejlesztéséN eUrÓpa 
és az Usa Vezető tUdoMáNYos KÖzpoNtjaIVal 
MŰKÖdüNK eGYütt

Műgyanta
a leggyakrabban használt kádmerevítő 

anyag az üvegszállal erősített 
műgyanta.

raVaK alapanyagok
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Öntött műmárvány
Mosdóinkat és zuhanytálcáinkat őrölt 

dolomit és műgyanta keverékéből 
gyártjuk, amely egyedi használati 

és esztétikai tulajdonságokkal 
rendelkezik.

az új alapaNYaGoK FejlesztéséN eUrÓpa 
és az Usa Vezető tUdoMáNYos KÖzpoNtjaIVal 
MŰKÖdüNK eGYütt

Szaniter kerámia
a speciális alapú keverékekből készült 

mosdók kivételesen vékony élekkel 
rendelkeznek. 

Mosdópult 
Fürdőszobai bútoraink alapanyagát 

európa vezető bútorlap gyártói 
szolgáltatják, a lapok impregnáltak 

a nedvesség ellen (aMt - anti Moisture 
treatment).

Műgyanta
a leggyakrabban használt kádmerevítő 

anyag az üvegszállal erősített 
műgyanta.

raVaK alapanyagok
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Blix Slim Black
új ajtók bővítik a sikeres zuhanyfülkék 
sorozatát. áthidalnak akár 200 cm-es 
falfülkét is, és segítségükkel alacsony 

küszöbű zuhanyfülke alakítható ki.

ypsilon
extra kényelmes kád enyhén romantikus 
kivitelben. a kád szélei enyhén oldalra 
szélesednek, ami lehetővé teszi a karok 

kényelmes pihentetését, a mellkas 
kinyújtását, valamint a nyak és a fej 

ellazítását.

Step
az első lépés a rendezett fürdőszobáért. tágas 
szekrények pultra helyezhető csaptelepekhez. 
a bútor elülső felületén található természetes 

famotívum nyugalommal és a természet 
gyönyörével ragyogja be a fürdőszobát.

raVaK újdonságok 
2021

Szabadon álló kád ypsilon

Supernova
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30 éV tapasztalata
a megfelelő megoldások évtizedekig működnek a fürdőszobákban. a 
supernova zuhanysarok első termékeink egyike, a příbrami telephelyen készül.
teljesen ütésálló és egyedi műszaki kivitelének köszönhetően több, mint 
egymillió eladott darabbal büszkélkedik, a vevők változatlan elégedettsége 
mellett. a tesztelt praktikus jellemzők mellett új, divatos fekete színt, valamint 
a magasság megemelése által karcsú vonásokat kínál. a supernova csaknem 
harminc év után is hű maradt nevéhez. hagyja, hogy a supernova az Ön 
fürdőszobáját is beragyogja!ypsilon

extra kényelmes kád enyhén romantikus 
kivitelben. a kád szélei enyhén oldalra 
szélesednek, ami lehetővé teszi a karok 

kényelmes pihentetését, a mellkas 
kinyújtását, valamint a nyak és a fej 

ellazítását.

raVaK újdonságok 
2021

BUDE  
NOVÁ  
VIZU

Supernova
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a raVaK egymással harmonizáló fürdőszobai berendezések 
széles választékát kínálja. legfőbb előnyük az egységes 
dizájn és a precíz kidolgozás. a legtöbb koncepció 
a fürdőkád formavilágából indul ki, amely megjelenik 
a zuhanyzó, a mosdókagyló, a fürdőszobabútor, a fürdőkád, 
a WC, a csaptelepek és a praktikus kiegészítők kialakításában 
is. a raVaK koncepció bármilyen fürdőszobában 
alkalmazható: a legkisebbtől a legnagyobbig.

RAVAK 
koncepciók
tökéletesen harmonizáló egység 
minden fürdőszobához

4

2

WC-k és bidék - annak érdekében, hogy a fürdőszoba tökéletesen harmonizáljon a WC-vel.4
Mosdók és fürdőszobabútorok - Mosdópultra és szekrényre, öntött műmárványból és kerámiából egyaránt.3
zuhanykabinok és zuhanyajtók - pontos kidolgozás a legmagasabb minőségű alkotóelemek felhasználásával.2
Kádak és kádkiegészítők - Fürdésre és zuhanyozásra is alkalmas. 1

Csaptelepek és fürdőszobai kiegészítők - első osztályú anyagokból készült, megbízható termékek.5



www.ravak.hu 17

1

3
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5
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Chrome koncepció - A legszélesebb összehangolt koncepció 
          a magyar piacon

Csaptelepek,
lapozzon a 

370. oldalra!

Chrome és Chrome slim téglalap 
alakú kádak. lapozzon a 190. vagy 

192. oldalra. az aszimmetrikus 
változathoz a 206. oldalra!

zuhanytálcák vagy 
zuhanyfolyókák. 

lapozzon a 140. oldalra!

Fürdőszobai 
kiegészítők 
lapozzon a 
376. oldalra!

Mosdók, dupla mosdó,  
kézmosó és fürdőszobabútor. 

lapozzon a 296. oldalra!

Kádparavánok, 
lapozzon a 

234. oldalra!

Harmonikus összhang az utolsó részletig. fürdőszobai és WC kellékek széles választéka.  
újdonság: slim kád csupán 18 mm magas peremmel.

zuhanykabinok  
különböző formákban. 
lapozzon a 70. oldalra!

ülőkék, 
lapozzon a 

128. oldalra!

Felénk fordul - 10° koncepció

az egyes termékek enyhe, 10°-kal való elforgatása a nagy és kis fürdőszobákba egyaránt 
tökéletes, egyedi megoldás alapját képezi. Ergonómia és összhang az eredeti kivitellel.

aszimmetrikus kád tároló 
felülettel. lapozzon a 204. vagy 
a téglalap alakú változathoz a 

190. oldalra!

az elfordított mosdó 
kényelmesebb hozzáférést 

biztosít. lapozzon a 290. oldalra!

WC és bidé, 
lapozzon a 

344. oldalra!

NOSAL design
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Chrome koncepció -  A legszélesebb összehangolt koncepció 
          a magyar piacon 

 zuhanytálcák vagy 
zuhanyfolyókák .

 lapozzon a  140. oldalra!

Fürdőszobai 
kiegészítők 
  lapozzon a  
376. oldalra!

 Harmonikus összhang az utolsó részletig. fürdőszobai és WC kellékek széles választéka. 
újdonság: slim kád csupán 18 mm magas peremmel. 

 Felénk fordul  -  10° koncepció

 az egyes termékek enyhe, 10°-kal való elforgatása a nagy és kis fürdőszobákba egyaránt 
tökéletes, egyedi megoldás alapját képezi. Ergonómia és összhang az eredeti kivitellel. 

 Fürdőszobabútorok, 
 lapozzon a  290. oldalra!

 10° csaptelepek, 
 lapozzon a  360. 

oldalra!

 aszimmetrikus kád tároló 
felülettel.  lapozzon a  204. vagy 
a téglalap alakú változathoz a 

190. oldalra!

 az elfordított mosdó 
kényelmesebb hozzáférést 

biztosít .  lapozzon a  290. oldalra!

 Kádparavánok, 
lapozzon a  

239. oldalra!

 10° Fürdőszobai 
kiegészítők , lapozzon 

a  368. oldalra!

 zuhanykabinok, 
lapozzon a  
62. oldalra!

 zuhanytálcák vagy 
zuhanyfolyókák, 

lapozzon a  
138. oldalra!

 NOSAL design  NOSAL design 
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Formy koncepció - Könnyed átmenet két forma között

Letisztult mosdó, kád, csaptelep összeállítás, a tudatos, praktikus kádperem által biztosított 
aszimmetria élénk elemeivel. újdonság: kád csupán 18 mm magas peremmel.

Könnyed átmenet két forma között - Formy koncepció

az eredeti elképzelést a mosdó és a kád hosszanti vonalainak enyhe hajlítása keltette életre. 
újdonság: kád csupán 18 mm magas peremmel.

Formy 01 és Formy 01 slim kádak, 
lapozzon a 178. vagy 180. oldalra!

Formy 01 mosdó 
lapozzon a 251. oldalra!

Mosdópult, 
lapozzon a 262. oldalra!

Formy mosdók alatti 
szekrény 

lapozzon a 289. oldalra!

Formy magas 
faliszekrény 

lapozzon a 288. 
oldalra!

Kádperemre 
szerelhető vízesés 

csaptelep Cr 025.00 
lapozzon a 
383. oldalra!

álló 
mosdócsaptelep 

td 015.00 
lapozzon a 361. 

oldalra!

padlón álló 
kádcsaptelep

Cr 080.00
lapozzon a 371. 

oldalra!

NOSAL design

Formy 01 Formy 02

Formy 02 és Formy 02 slim kádak, 
lapozzon a 182. vagy 184. oldalra!
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Formy koncepció - Könnyed átmenet két forma között

Letisztult mosdó, kád, csaptelep összeállítás, a tudatos, praktikus kádperem által biztosított 
aszimmetria élénk elemeivel. újdonság: kád csupán 18 mm magas peremmel.

Könnyed átmenet két forma között - Formy koncepció

az eredeti elképzelést a mosdó és a kád hosszanti vonalainak enyhe hajlítása keltette életre. 
újdonság: kád csupán 18 mm magas peremmel.

Formy magas 
faliszekrény 

lapozzon a 288. 
oldalra!

Formy 02 mosdó, 
lapozzon a 251. oldalra!

Mosdópult, 
lapozzon a 262. oldalra!

padlón álló 
kádcsaptelep

Cr 080.00
lapozzon a 371. 

oldalra!

álló 
mosdócsaptelep 

Cr 015.00 
lapozzon a 371. 

oldalra!

Formy mosdók alatti 
szekrény 

lapozzon a 289. oldalra!

Formy magas 
faliszekrény 
lapozzon a 
288. oldalra!

NOSAL designNOSAL design

Formy 02

Formy 02 és Formy 02 slim kádak, 
lapozzon a 182. vagy 184. oldalra!
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Rosa koncepció - Tágas zuhanykabin és nagy kád egyben

a koncepció a legkisebb és a luxus méretű fürdőszobákhoz is alkalmazható. 
Egységes és időtlen megoldás, tökéletes minden részletében.

Kétféle mintájú fürdőszobabútor. 
lapozzon a 308. oldalra!

rosa csaptelepek, 
lapozzon a 392. oldalra!

tágas, kényelmes kádak, 
lapozzon a 208-212. oldalra!

Különböző méretű mosdók, 
lapozzon a 304. oldalra!

Kádparavánok, 
lapozzon a 239. oldalra!

Az egyszerűség szépsége - Classic koncepció

Négyféle mintájú fürdőszobabútor  
 minőségi impregnálással és verettel. 

lapozzon a 314. oldalra!

széles- és lapos fenekű kádak. 
lapozzon a 194. oldalra!

Klasszikus stílusú fürdőszoba tele praktikus és 
egyszerű megoldásokkal.

Magas szekrény 
polcokkal, 

lapozzon a 308. oldalra!

NOSAL design



www.ravak.hu 23

Rosa koncepció - Tágas zuhanykabin és nagy kád egyben

rosa csaptelepek, 
lapozzon a 392. oldalra!

Különböző méretű mosdók, 
lapozzon a 304. oldalra!

Az egyszerűség szépsége - Classic koncepció

Mosdó, dupla mosdó és kézmosó 
különböző méretekben. 
lapozzon a 312. oldalra!

Négyféle mintájú fürdőszobabútor  
 minőségi impregnálással és verettel. 

lapozzon a 314. oldalra!

széles- és lapos fenekű kádak. 
lapozzon a 194. oldalra!

Kádparavánok 
és kádkabinok, 

lapozzon a 233. oldalra!

Klasszikus stílusú fürdőszoba tele praktikus és 
egyszerű megoldásokkal.

Classic WC, 
lapozzon a 346. oldalra!

Classic csaptelepek, 
lapozzon a 378. oldalra!

NOSAL designNOSAL design
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Játékos megoldás a legkisebb fürdőszobákba - BeHappy II koncepció

a fürdőszoba helytakarékos kialakítása, fürdéshez és zuhanyzáshoz is.

Kényelmes kád fürdéshez 
és zuhanyzáshoz. 

lapozzon a 216. oldalra!

Avocado koncepció - A minimumból is a maximumot hozza ki

Már 150 cm hosszúság mellett is élvezheti a kellemes fürdőzést. 
a kád feletti mosdó nagy rakodófelületet kínál. 

Maximálisan helytakarékos kádak, 
lapozzon a 214. oldalra!

Megfelelő tárolóhellyel rendelkező, 
kádak fölé telepíthető mosdók. 

lapozzon a 335. oldalra!

Design Achim Storz
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Játékos megoldás a legkisebb fürdőszobákba - BeHappy II koncepció

a fürdőszoba helytakarékos kialakítása, fürdéshez és zuhanyzáshoz is.

Nyitható, falig húzódó  
kádparaván. 

lapozzon a 237. oldalra!

behappy II mosdó 
alatti szekrény, 

lapozzon a 333. oldalra!

Kényelmes kád fürdéshez 
és zuhanyzáshoz. 

lapozzon a 216. oldalra!

Avocado koncepció - A minimumból is a maximumot hozza ki

Már 150 cm hosszúság mellett is élvezheti a kellemes fürdőzést. 
a kád feletti mosdó nagy rakodófelületet kínál. 

Design Achim Storz NOSAL design

Kád fölé is szerelhető 
sarokmosdó, 

lapozzon a 332. oldalra!
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Zuhanykabinok 
és zuhanyajtók
széles választék mindenki számára
a raVaK zuhanyfülkék főbb jellemzői: az egyes típusok széles választéka, 
a zuhanykabin, illetve zuhanyajtó nyitási módok, betétlemezek sokszínűsége 
és széles méretválasztéka.  
Közös alapelvünk azonban mindig a kifogástalan minőség, tökéletes vízzárás 
és a hosszú élettartam marad. 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk 
minden zuhanykabinra és zuhanyajtóra.

5 év kiterjesztett, teljes körű 
jótállást vállalunk minden 

zuhanykabinra és zuhanyajtóra
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színválaszték

A zuhanysarok és -ajtó kiválasztási paraméterei A zuhanysarok és -ajtó kiválasztási paraméterei

Nem szokványos megoldásokhoz betétlemezeket a következő honlapon talál ( itt tudja megrendelni őket: egyedi.ravak.hu ) 
a szokványostól eltérő megoldásokról a 32. oldalon talál további információkat. edzett biztonsági üveg 31. oldalon. 
Ugyanazokat a profilszíneket és betétlemezeket kínáljuk a fürdőkád paravánokhoz is, bővebb információért lapozzon 230. oldalra!

Konstrukció

brilliant, Walk-In, smartline

Forma

keret nélküli

negyedköríves

smartline, Chrome,  
pivot, blix slim, blix, 
supernova

Betétlemez

Mindegyik zuhanykabin
blix és supernova termékcsalád

supernova kádparavánoksupernova

Transparent

Strip

Matelux

Pearl

Grape

Matrix

Grafit

Rain

biztonsági üveg

biztonsági üveg nyomtatott mintával vagy színezett kivitelben

Műanyag kitöltés

a nyitás módja:
Forgóprofilokkal
befelé és kifelé nyíló

Chrome
Kivétel a CrV1 vagy a CrV2 + Cps 
kivitel, amely csak kifelé nyíló.

fogantyú választék a zuhanykabinokhoz és zuhanyajtókoz

brilliant

a Matrix, Chrome, pivot, 
blix és supernova

Fehér

Walk-In, smartline, Matrix, 
10 °, Chrome, pivot, blix 
és blix slim

Krómhatású

Matrix, Chrome, pivot, blix 
és supernova.

Króm zsanér rendszer 
a brilliant, smartline 
termékcsaládnál 
választható.

Szatén

Walk-In, pivot, blix slim és 
supernova

Fekete
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színválaszték

A zuhanysarok és -ajtó kiválasztási paraméterei A zuhanysarok és -ajtó kiválasztási paraméterei

Nem szokványos megoldásokhoz betétlemezeket a következő honlapon talál ( itt tudja megrendelni őket: egyedi.ravak.hu ) 
a szokványostól eltérő megoldásokról a 32. oldalon talál további információkat. edzett biztonsági üveg 31. oldalon. 
Ugyanazokat a profilszíneket és betétlemezeket kínáljuk a fürdőkád paravánokhoz is, bővebb információért lapozzon 230. oldalra!

Konstrukció

brilliant, Walk-In, smartline

Forma

keret nélküli

Chrome, Matrix, 10°, pivot, blix slim, blix, 
supernova

keretes

negyedköríves négyzet téglalap

smartline, Chrome,  
pivot, blix slim, blix, 
supernova

brilliant, smartline, 
Matrix, 10°, Chrome, 
pivot, blix slim, blix, 
supernova

brilliant, smartline, 
Matrix, 10°, Chrome, 
pivot, blix slim, blix, 
supernova

Walk-In

Walk-In

ajtó

brilliant, smartline, 
Matrix, 10°, Chrome, 
pivot, blix slim, blix, 
supernova

Betétlemez

a nyitás módja:
Forgóprofilokkal
befelé és kifelé nyíló

zsanérral
kifelé nyíló

Forgózsanérral 
kifelé nyíló

Összecsukható tolóajtóval

Chrome brilliant, smartline, pivot, supernova blix, supernova Matrix, 10°, blix slim, 
blix, supernovaKivétel a CrV1 vagy a CrV2 + Cps 

kivitel, amely csak kifelé nyíló.

fogantyú választék a zuhanykabinokhoz és zuhanyajtókoz
smartline Matrix

brilliant
10°

Chrome Pivot blix blix slim

Króm zsanér rendszer 
a brilliant, smartline 
termékcsaládnál 
választható.
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 a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofi lok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál.

 keretes konstrukció  
10°, pivot, blix slim, blix, supernova

 keret nélküli zuhanykabinok 
brilliant, smartline, Matrix, Chrome

 Szigetelés 

 az ügyfél alapvető követelménye 
a zuhanyfülkével szemben a vízállóság: 
zuhanyozás közben a víznek 
a zuhanyfülkében kell maradnia. 
a keretes szerkezet mindig nagyobb 
vízállóságot biztosít. 
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20 mm 0

-10 +10

 a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet. 

20 mm

 a raVaK tisztítószerek teljes választékát a 409. oldalon találja.

 amennyiben a szokványostól eltérő egyedi megoldásra 
van szüksége (például tetőtéri levágás), keressen minket 
a   szerviz@ravak.hu e-mail címen  
vagy a   (06) 1-223-1315/16-os telefonszámon.

Felmérés és összeszerelés 

 raVaK konfi gurátor 

 RAVAK AntiCalc® technológia  
 "tisztító- és ápolószerek a gyártó ajánlásával.” 

 Láthatatlan védőréteg a vízkő 
és a szennyeződések ellen  

 az esővíz és a desztillált víz kivételével minden 
vízben található bizonyos mennyiségű ásvány. 
az ásványok üledéke a vízkő csak nagy nehézségek 
árán távolítható el. az üveggel kémiai kötést alakít 
ki és idővel csúnyán elszínezi azt. a hagyományos 
vegyi tisztítószerek teljes mértékben hatástalanok 
a vízkővel szemben. 
a szennyeződések tartós lerakódását kizárólag 
az üveg felületét kezelő raVaK antiCalc® 
szabadalmazott technológia képes megbízhatóan 
meggátolni, az összes üvegbetétes raVaK 
zuhanykabint és kádparavánt már gyártás közben 
ellátjuk ezzel a védőréteggel. 

RAVAK AntiCalc Conditioner
 technológiánk víztaszító hatását ajánlott 
háromhavonta felújítani (a vízkeménységtől 
függően) a raVaK antiCalc Conditioner 
alkalmazásával. 

 toldÓproFIl 

 zuhanykabin  /a supernova zuhanyfülke használatának grafi kus 
ábrázolása/ 

szélesebb fali rögzítőprofi l

Chrome széles 
fali rögzítőprofi l 
(toldóprofi l 
helyettesítésére)

 Valamennyi Chrome termék csomagolásának 
részét képezi a fali rögzítő profi l, mely 
lehetővé teszi a termék +/- 10 mm-rel való 
módosítását (bővítését vagy szűkítését). 

 Fehér Krómhatású  Szatén 
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 újdonság 

 amennyiben szeretné tovább szélesíteni a terméket, 
vásárolja meg az új toldóprofi lt, mely 20 mm-rel 
szélesebb, és további 20 mm-rel szélesítheti a 
terméket a +/- 10 mm eltérés megtartásával. 

 rögzítő- és toldóprofi lok 
 toldóprofi l 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, 
zuhanyajtók és a kádparaván mindkét 
oldalán a 2 cm-es toldást (bővítést).
Egy termékre max. 3 db profi l rakható! 
a toldóprofi lokat a zuhanykabinok 
és zuhanyajtók következő 
termékcsaládjaihoz gyártjuk:
Chrome (saját speciális), pivot, 10° 
(kivéve 10AP4), Blix (kivéve BLDP4, 
BLDZ2, BLPSZ), Supernova és a 
Supernova AVDP3 kádparaván és az 
apsV fi x oldalfalhoz.

 rögzítőprofi l 
 a fal és a zuhanykabin vagy zuhanyajtó 
egymáshoz rögzítésére szolgál. 
Minden esetben tartozéka a terméknek, 
kivéve: supernova pss és apss, blix 
BLPS, 10° 10PS, Pivot PPS

FIGYELEM

TŰZVESZÉLYES
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 raVaK antiCalc® -kal kezelt üvegfelület: a víz nem 
tapad a felületre. 

 Víz hatása az üvegre raVaK antiCalc® kezelés nélkül. 

 a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet. 

 a raVaK tisztítószerek teljes választékát a 409. oldalon találja.

 egyedi zuhanyajtó 
tetőtérben (ferde) 

 amennyiben a szokványostól eltérő egyedi megoldásra 
van szüksége (például tetőtéri levágás), keressen minket 
a   szerviz@ravak.hu e-mail címen  
vagy a   (06) 1-223-1315/16-os telefonszámon.

 ha a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül), olvassa el a 
'zuhanyfolyókás telepítési segédlet' kiadványunkat a 
www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

 a profi lról az ellenkező falra 
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Felmérés és összeszerelés 

 raVaK konfi gurátor 

 RAVAK AntiCalc® technológia  
 "tisztító- és ápolószerek a gyártó ajánlásával.” 

 Láthatatlan védőréteg a vízkő 
és a szennyeződések ellen  

 az esővíz és a desztillált víz kivételével minden 
vízben található bizonyos mennyiségű ásvány. 
az ásványok üledéke a vízkő csak nagy nehézségek 
árán távolítható el. az üveggel kémiai kötést alakít 
ki és idővel csúnyán elszínezi azt. a hagyományos 
vegyi tisztítószerek teljes mértékben hatástalanok 
a vízkővel szemben. 
a szennyeződések tartós lerakódását kizárólag 
az üveg felületét kezelő raVaK antiCalc® 
szabadalmazott technológia képes megbízhatóan 
meggátolni, az összes üvegbetétes raVaK 
zuhanykabint és kádparavánt már gyártás közben 
ellátjuk ezzel a védőréteggel. 
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 egyszerű, sík táblaüveg 
felülete 

 RAVAK Anticalc® -kal 
kezelt üveg 

RAVAK AntiCalc Conditioner
 technológiánk víztaszító hatását ajánlott 
háromhavonta felújítani (a vízkeménységtől 
függően) a raVaK antiCalc Conditioner 
alkalmazásával. 

 toldÓproFIl 

 zuhanykabin  /a supernova zuhanyfülke használatának grafi kus 
ábrázolása/ 

szélesebb fali rögzítőprofi l

 újdonság 

 rögzítő- és toldóprofi lok 
zuhanyfolyókás 
telepítési 
segédlet 

FIGYELEM

TŰZVESZÉLYES
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Egyedi megoldások konfigurátora

a konfigurátor a zuhanykabinok, zuhanyajtók, fix falak vagy a kádparavánok szokványostól eltérő 
kialakítását kínálja. a kiválasztott modellhez megválaszthatja a keret színét vagy a betétlemez 
típusát, valamint a termék szélességét, mélységét és magasságát.

a konfigurátorban lévő betétlemez típusokat a 28. oldalon találja.

amennyiben a sztenderd méretű terméktől eltérő egyedi méretű zuhanykabinra van szüksége, igazodva a hely adottságaihoz, 
konfigurátorunk segít Önnek a megfelelő méret kiválasztásában. Válassza ki konfigurátorunkban a terméket, adja meg 
paramétereit és az így kapott árkalkulációt kinyomtatva megrendelheti a terméket forgalmazóinknál.

2. a Keret szíNe

3. a KItÖltő paNeleK deKorja

4. Méret

1. terMéKCsalád és típUs

raVaK konfigurátor

Küldje el a megtervezett terméket 
megrendelésként, vagy keresse meg az 
Önhöz legközelebbi forgalmazónk 
értékesítőjét, akivel konzultálhat 
és megrendelheti a kiválasztott terméket. 
a szokványostól eltérő megoldásokról 
az egyedi.ravak.hu oldalon talál több 
információt.

figyelem! az egyedi gyártású termékek 
módosítására, lemondására a megrendelést 
követően nincs lehetőség.

Krómhatású

Valami különlegesre van szüksége? Van megoldásunk tetőterekre 
és a zuhany oldalfal közvetlenül a kádra történő ráépítésére!
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Egyedi megoldások konfigurátora

a konfigurátor a zuhanykabinok, zuhanyajtók, fix falak vagy a kádparavánok szokványostól eltérő 
kialakítását kínálja. a kiválasztott modellhez megválaszthatja a keret színét vagy a betétlemez 
típusát, valamint a termék szélességét, mélységét és magasságát.

egyedi zuhanyajtó  
tetőtérben (ferde)

amennyiben felmérést szeretne 
kérni vegye fel velünk a kapcsolatot 
a szerviz@ravak.hu e-mail címen 
vagy a (06) 1-223-1315/16-os 
telefonszámon.

amennyiben a sztenderd méretű terméktől eltérő egyedi méretű zuhanykabinra van szüksége, igazodva a hely adottságaihoz, 
konfigurátorunk segít Önnek a megfelelő méret kiválasztásában. Válassza ki konfigurátorunkban a terméket, adja meg 
paramétereit és az így kapott árkalkulációt kinyomtatva megrendelheti a terméket forgalmazóinknál.

Valami különlegesre van szüksége? Van megoldásunk tetőterekre 
és a zuhany oldalfal közvetlenül a kádra történő ráépítésére!
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Egyedi megoldások áttekintése

Megj.: az ajtó+fix oldalfal kombinációjánál a zuhanyajtó min/max szélesség és falazott oldalfalnál a min/max mélység érvényes! Figyelmeztetés: az egyedi termékek 
beállítása nem azonos a katalógusban szereplő termékek beállításával. ezek pontos részletei mindig a konkrét egyedi termék lapján szerepelnek

Termék Modell Minimum 
magasság

Maximum 
magasság

Minimum szé-
lesség Maximum szélesség Minimum 

mélység Maximum mélység Ferde mennyezetek, falak

brIllIaNt - akadálymentes belépővel

zuhanykabin
bsrV4 1000 2200 700 1400 700 1400 igen
bsdps 1000 2200 700 1400 200 1200 igen

ajtó
bsd2 1000 2200 740 1450 igen
bsd3 1000 2200 800 2350

Kádparaván
bVs2 1000 2200 450 1450 igen
bVs1 100 1200 igen

WalK-IN - csak akadálymentes belépővel

zuhanykabin
WalK-IN CorNer 1000 2500 800 1600 igen
WalK-IN Free 1000 2500 800 1600 igen

Fix oldalfalak WalK-IN Wall 1000 2500 800 1600 igen
Kombináció WalK-IN CoMbINatIoN 1000 2500 800 1600 igen
sMartlINe - akadálymentes belépővel

zuhanykabin
sMsKK4 x csak 1900 785 1200 785 1200 igen - csak fix elem
sMsrV4 1000 2200 785 1200 785 1200 igen

ajtó sMsd2 1000 2200 890 1200 igen
Fix oldalfalak sMps 1000 2200 200 1200 igen
MatrIX - akadálymentes belépővel

zuhanykabin
MsrV4 1000 2050 650 1400 650 1400 nem
Msdps 1000 2050 800 1600 200 1200 igen - csak fix elem

ajtó
Msd2 1000 2050 800 1600 nem
Msd4 1000 2050 900 2150 nem

ChroMe 

zuhanykabin

CrV1 1000 2050 400 900 nem
CrV2 1000 2050 700 1600 nem
CrV1+Cps 1000 2050 700 900 200 1200 nem
CrV2+Cps 1000 2050 700 1600 200 1200 nem

ajtó
Csd1 1000 2050 700 905 nem
Csd2 1000 2050 700 1600 nem

pIVot

zuhanykabin
psKK3 x x 670 1000 - bright alu

1400 - a többi szín 770 1000 - bright alu
1400 - a többi szín nem

pdop1 + pps 1000 2050 482 1000 200 1300 pdop1 - nem, pps - igen
pdop2 + pps 582 1600 pdop2 - nem, pps - igen

ajtó
pdop1 1000 2050 482 1000 nem
pdop2 582 1600 nem

Fix oldalfalak pps 1000 2050 200 1300 igen
Kádparaván pVs1 1000 2050 100 1300 igen
blIX 

zuhanykabin
blCp4 x x x x x x nem
blrV2K 1000 2050 630 1500 630 1500 nem
bldp2 + blps 800 1600 165 1200 bldp2 - nem, blps - igen

ajtó
bldp2 1000 2050 800 1600 nem
bldp4 1000 2050 1200 2050

Fix oldalfalak blps 1000 2050 165 1200 igen
sUperNoVa - akadálymentes belépővel

zuhanykabin

sKKp6 1000 2050
750

1400
750

1400
nem

sKCp4 csak 1850 (üveg) nem
srV2-s

1000 2050

640 640 igen - csak fix elem
asrV3 500 1300 500 1300 igen - csak fix elem

asdp3 + apss 648 2080

165

1050 (apss műa-
nyag) 

1300 (apss üveg) 
2100 (apss osztott)

asdp3 - igen - csak fix elem           
apss - igen

sdop + pss 463 2050
1050 (pss műanyag) 

1300 (pss üveg) 
2100 (pss osztott)

igen
sdz2 + pss

512
750 sdz2 - nem, pss - igen

sdz3 + pss 1600 sdz3 - igen - csak fix elem         pss 
- igen

ajtó

asdp3

1000 2050

648 2080 igen - csak fix elem
sdop 463 2050 igen
sdz2 512 750 nem
sdz3 512 1600 igen - csak fix elem

Fix oldalfalak
apss

1000 2050 165 1050 (műanyag) 
1300 (üveg)

igen
pss igen
dss igen

Kádparaván

Vs2
1000 1500

265 1045 igen - egy rész
Vs3 370

1500
igen - egy rész

Vs5 800 igen - egy rész
VsK2 csak 1500 (üveg) x x igen - egy rész
aVdp3

1000 1500
648 2050 igen - csak fix elem

VdKp4 x x igen - csak fix elem

alkalmazási lehetőségek: a Walk-In Wall, Corner és a free zuhanykabinok tervezési lehetőségeivel kapcsolatban 
használja online tervező programunkat, vagy kérhet egy személyes konzultációt, ahol segítünk a személyre 
szabott igényeihez megtalálni a legmegfelelőbb típust, szélességet, magasságot. a további Walk-In kombinációk 
kialakítási lehetőségeivel kapcsolatosan írjon nekünk az info@ravak.hu címre. bővebb információ a www.ravak.hu 
honlapon.

a nem szokványos Walk-In Free típusú zuhanyozó méretre készült egy szálloda rendhagyó fürdőszobájába. Magassága 
250 cm, szélessége 160 cm. Megrendelhető az egyedi megoldások online konfigurátorán keresztül az egyedi.ravak.hu 
weboldalon. a W set Uni merevítő 120 cm hosszú az igényelt távolságok függvényében a helyszínen méretre igazítható.

Példák egyedi 
Walk-In 
megoldásokra
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Egyedi megoldások áttekintése

Megj.: az ajtó+fix oldalfal kombinációjánál a zuhanyajtó min/max szélesség és falazott oldalfalnál a min/max mélység érvényes! Figyelmeztetés: az egyedi termékek 
beállítása nem azonos a katalógusban szereplő termékek beállításával. ezek pontos részletei mindig a konkrét egyedi termék lapján szerepelnek

Termék Modell Minimum 
magasság

Maximum 
magasság

Minimum szé-
lesség Maximum szélesség Minimum 

mélység Maximum mélység Ferde mennyezetek, falak

brIllIaNt - akadálymentes belépővel

zuhanykabin
bsrV4 1000 2200 700 1400 700 1400 igen
bsdps 1000 2200 700 1400 200 1200 igen

ajtó
bsd2 1000 2200 740 1450 igen
bsd3 1000 2200 800 2350

Kádparaván
bVs2 1000 2200 450 1450 igen
bVs1 100 1200 igen

WalK-IN - csak akadálymentes belépővel

zuhanykabin
WalK-IN CorNer 1000 2500 800 1600 igen
WalK-IN Free 1000 2500 800 1600 igen

Fix oldalfalak WalK-IN Wall 1000 2500 800 1600 igen
Kombináció WalK-IN CoMbINatIoN 1000 2500 800 1600 igen
sMartlINe - akadálymentes belépővel

zuhanykabin
sMsKK4 x csak 1900 785 1200 785 1200 igen - csak fix elem
sMsrV4 1000 2200 785 1200 785 1200 igen

ajtó sMsd2 1000 2200 890 1200 igen
Fix oldalfalak sMps 1000 2200 200 1200 igen
MatrIX - akadálymentes belépővel

zuhanykabin
MsrV4 1000 2050 650 1400 650 1400 nem
Msdps 1000 2050 800 1600 200 1200 igen - csak fix elem

ajtó
Msd2 1000 2050 800 1600 nem
Msd4 1000 2050 900 2150 nem

ChroMe 

zuhanykabin

CrV1 1000 2050 400 900 nem
CrV2 1000 2050 700 1600 nem
CrV1+Cps 1000 2050 700 900 200 1200 nem
CrV2+Cps 1000 2050 700 1600 200 1200 nem

ajtó
Csd1 1000 2050 700 905 nem
Csd2 1000 2050 700 1600 nem

pIVot

zuhanykabin
psKK3 x x 670 1000 - bright alu

1400 - a többi szín 770 1000 - bright alu
1400 - a többi szín nem

pdop1 + pps 1000 2050 482 1000 200 1300 pdop1 - nem, pps - igen
pdop2 + pps 582 1600 pdop2 - nem, pps - igen

ajtó
pdop1 1000 2050 482 1000 nem
pdop2 582 1600 nem

Fix oldalfalak pps 1000 2050 200 1300 igen
Kádparaván pVs1 1000 2050 100 1300 igen
blIX 

zuhanykabin
blCp4 x x x x x x nem
blrV2K 1000 2050 630 1500 630 1500 nem
bldp2 + blps 800 1600 165 1200 bldp2 - nem, blps - igen

ajtó
bldp2 1000 2050 800 1600 nem
bldp4 1000 2050 1200 2050

Fix oldalfalak blps 1000 2050 165 1200 igen
sUperNoVa - akadálymentes belépővel

zuhanykabin

sKKp6 1000 2050
750

1400
750

1400
nem

sKCp4 csak 1850 (üveg) nem
srV2-s

1000 2050

640 640 igen - csak fix elem
asrV3 500 1300 500 1300 igen - csak fix elem

asdp3 + apss 648 2080

165

1050 (apss műa-
nyag) 

1300 (apss üveg) 
2100 (apss osztott)

asdp3 - igen - csak fix elem           
apss - igen

sdop + pss 463 2050
1050 (pss műanyag) 

1300 (pss üveg) 
2100 (pss osztott)

igen
sdz2 + pss

512
750 sdz2 - nem, pss - igen

sdz3 + pss 1600 sdz3 - igen - csak fix elem         pss 
- igen

ajtó

asdp3

1000 2050

648 2080 igen - csak fix elem
sdop 463 2050 igen
sdz2 512 750 nem
sdz3 512 1600 igen - csak fix elem

Fix oldalfalak
apss

1000 2050 165 1050 (műanyag) 
1300 (üveg)

igen
pss igen
dss igen

Kádparaván

Vs2
1000 1500

265 1045 igen - egy rész
Vs3 370

1500
igen - egy rész

Vs5 800 igen - egy rész
VsK2 csak 1500 (üveg) x x igen - egy rész
aVdp3

1000 1500
648 2050 igen - csak fix elem

VdKp4 x x igen - csak fix elem

alkalmazási lehetőségek: a Walk-In Wall, Corner és a free zuhanykabinok tervezési lehetőségeivel kapcsolatban 
használja online tervező programunkat, vagy kérhet egy személyes konzultációt, ahol segítünk a személyre 
szabott igényeihez megtalálni a legmegfelelőbb típust, szélességet, magasságot. a további Walk-In kombinációk 
kialakítási lehetőségeivel kapcsolatosan írjon nekünk az info@ravak.hu címre. bővebb információ a www.ravak.hu 
honlapon.

Walk-In  
kombináció at1

Walk-In  
kombináció at2

Walk-In  
kombináció at3

Walk-In  
kombináció at4

Walk-In  
kétrészes

a nem szokványos Walk-In Free típusú zuhanyozó méretre készült egy szálloda rendhagyó fürdőszobájába. Magassága 
250 cm, szélessége 160 cm. Megrendelhető az egyedi megoldások online konfigurátorán keresztül az egyedi.ravak.hu 
weboldalon. a W set Uni merevítő 120 cm hosszú az igényelt távolságok függvényében a helyszínen méretre igazítható.

Példák egyedi 
Walk-In 
megoldásokra
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Széles választék
több 100 féle zuhanykabin megoldást kínálunk tíz termékcsaládban 

brilliant   38. oldal Walk-In   44. oldal

Chrome   70. oldal Pivot   80. oldal blix slim   88. oldal10°   62. oldal

smartline   50. oldal
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Széles választék
több 100 féle zuhanykabin megoldást kínálunk tíz termékcsaládban 

supernova   110. oldalblix   96. oldalPivot   80. oldal blix slim   88. oldal

smartline   50. oldal Matrix   56. oldal

új, fekete kivitelben is új, 10 cm-rel magasabb, fekete kivitelben is

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra

5 
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NOSAL design

brilliant
zuhanykabinok
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Brilliant
tökéletesre csiszolt

luxus fémelemek
a lapos, lekerekített forma egyedi külsőt

kölcsönöz a zuhanykabinnak.

Kompromisszumok nélküli minőség
a legjobb anyagok kiválasztása és a pontos kivitelezés.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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Sarokbelépős zuhanykabinok
BSRV4 - négyrészes, sarokbelépős 
zuhanykabin

a belépő mérete akár 90 cm is lehet, amely 
a brilliant zuhanykabin család legszélesebb 
belépőjét kínálja.
ár 360 800 Ft-tól. 

Zuhanyajtók

Válasszunk a zuhanykabinhoz RAVAK 
termosztátos csaptelepet, ami megtartja 
a víz állandó hőmérsékletét. 

Lapozzon a 386. oldalra!

A keret nélküli Brilliant zuhanykabin 
tiszta, visszafogottan minimalista dizájnt 
követ. az erőteljes króm zsanérok 
és fogantyúk egyszerű, lekerekített 
formái vonzzák és megragadják 
a figyelmet.

Változatok és árak bővebben: 42-43. oldalon.

BSDPS - háromrészes zuhanysarok

a brilliant-család legtágasabb teret nyújtó 
zuhanykabinja különböző méretekben 
érhető el. a legnagyobb, 90x120 cm-es 
méretnek köszönhetően akár egyszerre 
ketten is zuhanyozhatnak.  
ár 327 000 Ft-tól.

BSD2 - kétrészes zuhanyajtó

Ideális épített zuhanyzókhoz. ez a zuhanyajtó 
80, 90 és 100 cm széles falnyílásokba telepíthető. 
a fali egyenetlenségek -10 mm és +5 mm között 
korrigálhatók.  
ár 220 000 Ft-tól.

Választhatunk a jobbos vagy balos változatok 
közül. az irányt úgy határozzuk meg, hogy 
kívülről nézve melyik oldalra nyílik az ajtó.
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BSRV4 - négyrészes, sarokbelépős 
zuhanykabin

a belépő mérete akár 90 cm is lehet, amely 
a brilliant zuhanykabin család legszélesebb 
belépőjét kínálja.
ár 360 800 Ft-tól. 

Zuhanyajtók
Brilliant

Válasszunk a zuhanykabinhoz RAVAK 
termosztátos csaptelepet, ami megtartja 
a víz állandó hőmérsékletét. 

Lapozzon a 386. oldalra!

A keret nélküli Brilliant zuhanykabin 
tiszta, visszafogottan minimalista dizájnt 
követ. az erőteljes króm zsanérok 
és fogantyúk egyszerű, lekerekített 
formái vonzzák és megragadják 
a figyelmet.

Változatok és árak bővebben: 42-43. oldalon.

BSDPS - háromrészes zuhanysarok

a brilliant-család legtágasabb teret nyújtó 
zuhanykabinja különböző méretekben 
érhető el. a legnagyobb, 90x120 cm-es 
méretnek köszönhetően akár egyszerre 
ketten is zuhanyozhatnak.  
ár 327 000 Ft-tól.

BSD2 - kétrészes zuhanyajtó

Ideális épített zuhanyzókhoz. ez a zuhanyajtó 
80, 90 és 100 cm széles falnyílásokba telepíthető. 
a fali egyenetlenségek -10 mm és +5 mm között 
korrigálhatók.  
ár 220 000 Ft-tól.

Választhatunk a jobbos vagy balos változatok 
közül. az irányt úgy határozzuk meg, hogy 
kívülről nézve melyik oldalra nyílik az ajtó.

Ergonomikusan kialakított fogantyú: elegáns, 
fém kivitelben, amely kihangsúlyozza a brilliant 
zuhanykabinok rejtett értékeit.
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az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

B SET
élettartaM teszt 30 éV
a kiváló minőségű, krómozott fém 
elemek élettartama legalább 30 év.

brilliant
eMelő MeChaNIzMUs
speciális emelő mechanizmus a tökéletes 
és automatikus záródásért.

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome. 

zuhanykabin
Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár ár 
(összesen)

1UV44a00z1 bsrV4-80 króm + transparent 763 783-795x783-795 165 700
360 800

d01000a073 b set bsrV4, bsKK4-80,90 króm 195 100
1UV77a00z1 bsrV4-90 króm + transparent 763 883-895x883-895 174 800

369 900
d01000a073 b set bsrV4, bsKK4-80,90 króm 195 100
1UVaaa00z1 bsrV4-100  króm + transparent 905 983-995x983-995 182 900

414 200
d01000a074 b set bsrV4, bsKK4-100 króm 231 300

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

b

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár ár 

(összesen)
0Ul44a00z1 bsdps-80/80  b króm + transparent 527 783-795x783-795 158 600

327 000
d01000a076 b set bsdps  b 80,90 króm 168 400
0Up44a00z1 bsdps-80/80  j króm + transparent 527 783-795x783-795 158 600

327 000
d01000a075 b set bsdps  j 80,90 króm 168 400
0Ul77a00z1 bsdps-90/90  b króm + transparent 527 883-895x883-895 168 700

337 100
d01000a076 b set bsdps  b 80,90 króm 168 400
0Up77a00z1 bsdps-90/90  j króm + transparent 527 883-895x883-895 168 700

337 100
d01000a075 b set bsdps  j 80,90 króm 168 400
0Ula0a00z1 bsdps-100/100  b króm + transparent 627 983-995x983-995 176 800

363 400
d01000a078 b set bsdps  b 100 króm 186 600
0Upa0a00z1 bsdps-100/100  j króm + transparent 627 983-995x983-995 176 800

363 400
d01000a077 b set bsdps  j 100 króm 186 600
0Ula4a00z1 bsdps-100/80  b króm + transparent 627 983-995x783-795 171 700

358 300
d01000a078 b set bsdps  b 100 króm 186 600
0Upa4a00z1 bsdps-100/80  j króm + transparent 627 983-995x783-795 171 700

358 300
d01000a077 b set bsdps  j 100 króm 186 600
0Uld4a00z1 bsdps-110/80  b króm + transparent 627 1083-1095x783-795 173 800

360 400
d01000a080 b set bsdps  b 110 króm 186 600
0Upd4a00z1 bsdps-110/80  j króm + transparent 627 1083-1095x783-795 173 800

360 400
d01000a079 b set bsdps  j 110 króm 186 600
0UlG4a00z1 bsdps-120/80  b króm + transparent 627 1183-1195x783-795 180 800

367 400
d01000a082 b set bsdps  b 120 króm 186 600
0UpG4a00z1 bsdps-120/80  j króm + transparent 627 1183-1195x783-795 180 800

367 400
d01000a081 b set bsdps  j 120 króm 186 600
0UlG7a00z1 bsdps-120/90  b króm + transparent 627 1183-1195x883-895 184 900

371 500
d01000a082 b set bsdps  b 120 króm 186 600
0UpG7a00z1 bsdps-120/90  j króm + transparent 627 1183-1195x883-895 184 900

371 500
d01000a081 b set bsdps  j 120 króm 186 600

BSDPS

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,  
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome.

B/j
bal / jobb 
Változat

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár ár 

(összesen)
0Ul4aa00z1 bsd2-80 a - b króm + transparent  (790-805) 529 790-805 109 100

220 000
d01000a084 b set bsd2 - b 80,90 króm 110 900
0Up4aa00z1 bsd2-80 a - j króm + transparent  (790-805) 529 790-805 109 100

220 000
d01000a083 b set bsd2 - j 80,90 króm 110 900
0Ul7aa00z1 bsd2-90 a - b króm + transparent  (890-905) 529 890-905 115 200

226 100
d01000a084 b set bsd2 - b 80,90 króm 110 900
0Up7aa00z1 bsd2-90 a - b króm + transparent  (890-905) 529 890-905 115 200

226 100
d01000a083 b set bsd2 - b 80,90 króm 110 900
0Ulaaa00z1 bsd2-100 a - b króm + transparent  (990-1005) 629 990-1005 119 200

235 400
d01000a086 b set bsd2 - b 100 króm 116 200
0Upaaa00z1 bsd2-100 a - j króm + transparent  (990-1005) 629 990-1005 119 200

235 400
d01000a085 b set bsd2 - j 100 króm 116 200

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

b set bsrV4 80/90 =

b set bsrV4 100 =

b set bsdps-b/j 100/110 =

b set bsdps-b/j 120 =

b set bsd2-b/j 100 =

b set bsdps-b/j 80/90 =

b set bsd2-b/j 80/90 =

BSRV4

zuhanykabin

BSD2

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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a kisebb méretű zuhanykabinokhoz is külön megvásárolható 
rövid és hosszú merevítőkkel, amelyekkel maximális stabilitás 
érhető el.

rövid merevítő 19 200 ft-tól
Cikkszám  b19000000a 
Hosszú merevítő: 24 300 ft-tól 
Cikkszám  b20000000a

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

B SET
élettartaM teszt 30 éV
a kiváló minőségű, krómozott fém 
elemek élettartama legalább 30 év.

Brilliant

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome. 

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,  
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome.

B/j
bal / jobb 
Változat

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

b

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár ár 

(összesen)
0Ul4aa00z1 bsd2-80 a - b króm + transparent  (790-805) 529 790-805 109 100

220 000
d01000a084 b set bsd2 - b 80,90 króm 110 900
0Up4aa00z1 bsd2-80 a - j króm + transparent  (790-805) 529 790-805 109 100

220 000
d01000a083 b set bsd2 - j 80,90 króm 110 900
0Ul7aa00z1 bsd2-90 a - b króm + transparent  (890-905) 529 890-905 115 200

226 100
d01000a084 b set bsd2 - b 80,90 króm 110 900
0Up7aa00z1 bsd2-90 a - b króm + transparent  (890-905) 529 890-905 115 200

226 100
d01000a083 b set bsd2 - b 80,90 króm 110 900
0Ulaaa00z1 bsd2-100 a - b króm + transparent  (990-1005) 629 990-1005 119 200

235 400
d01000a086 b set bsd2 - b 100 króm 116 200
0Upaaa00z1 bsd2-100 a - j króm + transparent  (990-1005) 629 990-1005 119 200

235 400
d01000a085 b set bsd2 - j 100 króm 116 200

zuhanyajtó (falfülkébe)

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,  
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome.

B/j
bal / jobb 
Változat

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

b set bsd2-b/j 100 =

B SET 
a felsorolt b szetteK a 
zuhanykabinok és a zuhanyajtók 
összes szükséges fém alkatrészét 
tartalmazzák: zsanérok, rögzítők, 
merevítők és fogantyúk.

+ =B SET

b set bsd2-b/j 80/90 =

BSD2

a termék magassága 1950 mm.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a b set csomagot is! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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Walk-In
zuhanykabinok

NOSAL design
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Walk-In
élet kompromisszumok 

nélkül, testre szabott 
zuhanykabinok

Keskeny és elegáns
a masszív edzett biztonsági üveg sima felületének 

és a fényes merevítőknek a kombinációja könnyedséget 
és egyedi stílust kölcsönöz fürdőszobájának.

Kompromisszumok nélkül
a fürdőszobához szabva.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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Testre szabott zuhanykabinok

Walk-In Corner - két fix üvegfal, 
egy bejárattal

ár 187 800 Ft-tól.
Változatok és árak bővebben: 48-49. oldalon.

Walk-In free - egy fix üvegfal, két 
bejárattal

ez a tágas és szellős megoldás akár két 
ember számára is lehetővé teszi a kényelmes 
zuhanyozást.  
ár 162 200 Ft-tól.

A minimalista krómozott padló 
rögzítőelem biztonságosan rögzíti az 
üvegtáblát. Közvetlenül a padlóra való 
rögzítésnek köszönhetően, a Walk-In 
zuhanykabinok akadálymentesek.

a Walk-In termékcsalád rendelhető 
fekete színű profilokkal, merevítővel és 
távtartóval (W sEt Uni). a W sEt Uni 
merevítő 120 cm hosszú az igényelt 
távolságok függvényében a helyszínen 
méretre igazítható.
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Walk-In

Walk-In Corner - két fix üvegfal, 
egy bejárattal

ár 187 800 Ft-tól.

Walk-In Wall - egy fix oldalfal - 
egy bejárattal

hatékony megoldás, alkalmazodik az 
Ön igényeihez. 
ár 112 100 Ft-tól.

W-sEt fém merevítő: a Walk-In 
termékcsalád kiegészítője egy 
formatervezett merevítő, ami 
biztonságosan megtartja a nagy 
felületű üvegtáblát és biztosítja 
annak stabilitását. 

Változatok és árak bővebben: 48-49. oldalon.

Walk-In free - egy fix üvegfal, két 
bejárattal

ez a tágas és szellős megoldás akár két 
ember számára is lehetővé teszi a kényelmes 
zuhanyozást.  
ár 162 200 Ft-tól.

Walk-In double Wall - két 
fix üvegfal, W-sEt Uni t merevítővel 
(helyszínen méretre igazítható)

Két rögzített falból kialakított sarok 
zuhanyfülke. luxus zuhanyozó, leghosszabb 
oldala eléri a 160 cm-t.
ár 192 100 Ft-tól.

a belépő szélesség igény szerint 
választható - legfeljebb 110 cm.

A minimalista krómozott padló 
rögzítőelem biztonságosan rögzíti az 
üvegtáblát. Közvetlenül a padlóra való 
rögzítésnek köszönhetően, a Walk-In 
zuhanykabinok akadálymentesek.

a Walk-In termékcsalád rendelhető 
fekete színű profilokkal, merevítővel és 
távtartóval (W sEt Uni). a W sEt Uni 
merevítő 120 cm hosszú az igényelt 
távolságok függvényében a helyszínen 
méretre igazítható.
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W sEt-Uni 
Wall/free/

Corner

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a W set UNI 2020. júniusától kapható. a táblázatokban felsorolt többi termék szokásos szállítási ideje 14 nap. a szokványostól eltérő termékek (kivéve a táblázatokban szereplő méreteket) szállítási ideje 6 hét.  
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

Walk-In Wall

Walk-In Corner

Walk-In

FeKeteKrÓM-
hatású

színváltozat 8
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) ár

GW1Cd4C00z1 Walk In Corner-110/80 h.200 krómhatású + transparent 155 700
GW1Cd4300z1 Walk In Corner-110/80 v.200 fekete + transparent 155 700
GW1CG4C00z1 Walk In Corner-120/80 h.200 krómhatású + transparent 165 300
GW1CG4300z1 Walk In Corner-120/80 v.200 fekete + transparent 166 900
GW1CG7C00z1 Walk In Corner-120/90 h.200 krómhatású + transparent 169 500
GW1CG7300z1 Walk In Corner-120/90 v.200 fekete + transparent 178 000

Cikkszám típUs ár

GWd01000a098 W set-Uni Wall/Free/Corner 35 300
GWD010003023 W set-Uni Wall/Free/Corner fekete 45 900

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) ár

GW9W00C00z1 Walk In Wall-60 v.200 krómhatású +transparent 80 000
GW9W00300z1 Walk In Wall-60 v.200 black + transparent 80 000
GW9W10C00z1 Walk In Wall-70 v.200 krómhatású + transparent 84 300
GW9W10300z1 Walk In Wall-70 v.200 black + transparent 84 300
GW9W40C00z1 Walk In Wall-80 v.200 krómhatású + transparent 89 600
GW9W40300z1 Walk In Wall-80 v.200 black + transparent 89 600
GW9W70C00z1 Walk In Wall-90 h.200 krómhatású + transparent 91 800
GW9W70300z1 Walk In Wall-90 v.200 fekete + transparent 91 800
GW9Wa0C00z1 Walk In Wall-100 h.200 krómhatású + transparent 94 900
GW9Wa0300z1 Walk In Wall-100 v.200 fekete + transparent 94 900
GW9Wd0C00z1 Walk In Wall-110 h.200 krómhatású + transparent 100 200
GW9Wd0300z1 Walk In Wall-110 v.200 fekete + transparent 100 200
GW9WG0C00z1 Walk In Wall-120 h.200 krómhatású + transparent 108 800
GW9WG0300z1 Walk In Wall-120 v.200 fekete + transparent 110 900
GW9Wj0C00z1 Walk In Wall-130 v.200 krómhatású + transparent 115 200
GW9Wj0300z1 Walk In Wall-130 v.200 black + transparent 115 200
GW9WM0C00z1 Walk In Wall-140 v.200 krómhatású + transparent 120 500
GW9WM0300z1 Walk In Wall-140 v.200 black + transparent 120 500
GW9Wp0C00z1 Walk In Wall-150 v.200 krómhatású + transparent 126 900
GW9Wp0300z1 Walk In Wall-150 v.200 black + transparent 126 900
GW9Ws0C00z1 Walk In Wall-160 v.200 krómhatású + transparent 136 500
GW9Ws0300z1 Walk In Wall-160 v.200 black + transparent 136 500

Cikkszám típUs ár

GWd01000a098 W set-Uni Wall/Free/Corner 35 300
GWD010003023 W set-Uni Wall/Free/Corner fekete 45 900

Walk-In free
FeKeteKrÓM-

hatású

színváltozat 8
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) ár

GW9FG0C00z1 Walk In Free-120 h.200 krómhatású + transparent 103 500
GW9Fj0C00z1 Walk In Free-130 v.200 krómhatású + transparent 112 000
GW9FM0C00z1 Walk In Free-140 h.200 krómhatású + transparent 117 300
GW9Fp0C00z1 Walk In Free-150 v.200 krómhatású + transparent 122 700
GW9Fs0C00z1 Walk In Free-160 h.200 krómhatású + transparent 125 800

Cikkszám típUs ár

GWd01000a098 W set-Uni Wall/Free/Corner (2 db megvásárlása szükséges) 35 300
GWD010003023 W set-Uni Wall/Free/Corner fekete (2 db megvásárlása szükséges) 45 900

+ =

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ KarbaNtartás
Minimális számú profil, így mindenhol 
könnyen hozzáférhető.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. egyedi termékek (melyek méretei nincsenek meghatározva a táblázatban) szállítási ideje 6 hét. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Walk-In double Wall
Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) ár

GW9W00C00z1 Walk In Wall-60 v.200 krómhatású +transparent 80 000
GW9W00300z1 Walk In Wall-60 v.200 black+transparent 80 000
GW9W10C00z1 Walk In Wall-70 v.200 krómhatású +transparent 84 300
GW9W10300z1 Walk In Wall-70 v.200 black+transparent 84 300
GW9W40C00z1 Walk In Wall-80 v.200 krómhatású +transparent 89 600
GW9W40300z1 Walk In Wall-80 v.200 black+transparent 89 600
GW9W70C00z1 Walk In Wall-90 h.200 krómhatású +transparent 91 800
GW9W70300z1 Walk In Wall-90 v.200 fekete+transparent 91 800
GW9Wa0C00z1 Walk In Wall-100 h.200 krómhatású +transparent 94 900
GW9Wa0300z1 Walk In Wall-100 v.200 fekete+transparent 94 900
GW9Wd0C00z1 Walk In Wall-110 h.200 krómhatású +transparent 100 200
GW9Wd0300z1 Walk In Wall-110 v.200 fekete+transparent 100 200
GW9WG0C00z1 Walk In Wall-120 h.200 krómhatású +transparent 108 800
GW9WG0300z1 Walk In Wall-120 v.200 fekete+transparent 110 900
GW9Wj0C00z1 Walk In Wall-130 v.200 krómhatású +transparent 115 200
GW9Wj0300z1 Walk In Wall-130 v.200 black+transparent 115 200
GW9WM0C00z1 Walk In Wall-140 v.200 krómhatású +transparent 120 500
GW9WM0300z1 Walk In Wall-140 v.200 black+transparent 120 500
GW9Wp0C00z1 Walk In Wall-150 v.200 krómhatású +transparent 126 900
GW9Wp0300z1 Walk In Wall-150 v.200 black+transparent 126 900
GW9Ws0C00z1 Walk In Wall-160 v.200 krómhatású +transparent 136 500
GW9Ws0300z1 Walk In Wall-160 v.200 black+transparent 136 500

Cikkszám típUs ár

GWd01000a098 W set Uni Wall/Free/Corner 35 300
GWD010003023 W set Uni Wall/Free/Corner fekete 45 900
GWd01000a099 W set-Uni t csatlakozó merevítő 37 400
GWD010003024 W set-Uni t csatlakozó merevítő fekete 48 000

a termék magassága 2000 mm.

a termék magassága 2000 mm.

a termék magassága 2000 mm.

a termék magassága 2000 mm.

W sEt-Uni Wall/free/Corner 
a zuhanysarok kialakításához szükséges 
megrendelni a Walk-In üveget és a W set Uni 
Wall/Free/Corner merevítőt (a Walk-In Free 
esetében 2 db merevítő vásárlása szükséges) 
a W set Uni tartalmazza az üvegtömítéseket 
valamint a merevítőt. 

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. egyedi termékek (melyek méretei nincsenek 
meghatározva a táblázatban) szállítási ideje 6 hét. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a pontos készletinformáció 
megtalálható weboldalunkon. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. egyedi termékek (melyek méretei nincsenek 
meghatározva a táblázatban) szállítási ideje 6 hét. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a pontos készletinformáció 
megtalálható weboldalunkon. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

A Walk-In Free kialakításához szükséges megrendelni egy Walk In Free üveget és kettő W SET Uni 
merevítőt együtt, tetszőleges méretben, így alakul ki a zuhanykabin teljes ára. A W SET határozza 
meg mindkét oldalon a zuhanyzórész belépő szélességét. A W SET Uni merevítő 120 cm hosszú az 
igényelt távolságok függvényében a helyszínen méretre igazítható.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra

A Walk-In termékcsalád két részből áll.
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a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a W set UNI 2020. júniusától kapható. a táblázatokban felsorolt többi termék szokásos szállítási ideje 14 nap. a szokványostól eltérő termékek (kivéve a táblázatokban szereplő méreteket) szállítási ideje 6 hét.  
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

Walk-In Wall
FeKeteKrÓM-

hatású

színváltozat 8
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

8
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) ár

GW9W00C00z1 Walk In Wall-60 v.200 krómhatású +transparent 80 000
GW9W00300z1 Walk In Wall-60 v.200 black + transparent 80 000
GW9W10C00z1 Walk In Wall-70 v.200 krómhatású + transparent 84 300
GW9W10300z1 Walk In Wall-70 v.200 black + transparent 84 300
GW9W40C00z1 Walk In Wall-80 v.200 krómhatású + transparent 89 600
GW9W40300z1 Walk In Wall-80 v.200 black + transparent 89 600
GW9W70C00z1 Walk In Wall-90 h.200 krómhatású + transparent 91 800
GW9W70300z1 Walk In Wall-90 v.200 fekete + transparent 91 800
GW9Wa0C00z1 Walk In Wall-100 h.200 krómhatású + transparent 94 900
GW9Wa0300z1 Walk In Wall-100 v.200 fekete + transparent 94 900
GW9Wd0C00z1 Walk In Wall-110 h.200 krómhatású + transparent 100 200
GW9Wd0300z1 Walk In Wall-110 v.200 fekete + transparent 100 200
GW9WG0C00z1 Walk In Wall-120 h.200 krómhatású + transparent 108 800
GW9WG0300z1 Walk In Wall-120 v.200 fekete + transparent 110 900
GW9Wj0C00z1 Walk In Wall-130 v.200 krómhatású + transparent 115 200
GW9Wj0300z1 Walk In Wall-130 v.200 black + transparent 115 200
GW9WM0C00z1 Walk In Wall-140 v.200 krómhatású + transparent 120 500
GW9WM0300z1 Walk In Wall-140 v.200 black + transparent 120 500
GW9Wp0C00z1 Walk In Wall-150 v.200 krómhatású + transparent 126 900
GW9Wp0300z1 Walk In Wall-150 v.200 black + transparent 126 900
GW9Ws0C00z1 Walk In Wall-160 v.200 krómhatású + transparent 136 500
GW9Ws0300z1 Walk In Wall-160 v.200 black + transparent 136 500

Cikkszám típUs ár

GWd01000a098 W set-Uni Wall/Free/Corner 35 300
GWD010003023 W set-Uni Wall/Free/Corner fekete 45 900

8
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

a zuhanysarok kialakításához szükséges rendelni 
egy Walk-In Wall üveget és egy W sEt Uni Wall/
free/Corner merevítőt, így alakul ki a zuhanyfülke 
teljes ára. a W sEt határozza meg a zuhanyfülke 
belépő szélességét.

Walk-In

eGYszerŰ KarbaNtartás
Minimális számú profil, így mindenhol 
könnyen hozzáférhető.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. egyedi termékek (melyek méretei nincsenek meghatározva a táblázatban) szállítási ideje 6 hét. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Walk-In double Wall
FeKeteKrÓM-

hatású

színváltozat 8
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) ár

GW9W00C00z1 Walk In Wall-60 v.200 krómhatású +transparent 80 000
GW9W00300z1 Walk In Wall-60 v.200 black+transparent 80 000
GW9W10C00z1 Walk In Wall-70 v.200 krómhatású +transparent 84 300
GW9W10300z1 Walk In Wall-70 v.200 black+transparent 84 300
GW9W40C00z1 Walk In Wall-80 v.200 krómhatású +transparent 89 600
GW9W40300z1 Walk In Wall-80 v.200 black+transparent 89 600
GW9W70C00z1 Walk In Wall-90 h.200 krómhatású +transparent 91 800
GW9W70300z1 Walk In Wall-90 v.200 fekete+transparent 91 800
GW9Wa0C00z1 Walk In Wall-100 h.200 krómhatású +transparent 94 900
GW9Wa0300z1 Walk In Wall-100 v.200 fekete+transparent 94 900
GW9Wd0C00z1 Walk In Wall-110 h.200 krómhatású +transparent 100 200
GW9Wd0300z1 Walk In Wall-110 v.200 fekete+transparent 100 200
GW9WG0C00z1 Walk In Wall-120 h.200 krómhatású +transparent 108 800
GW9WG0300z1 Walk In Wall-120 v.200 fekete+transparent 110 900
GW9Wj0C00z1 Walk In Wall-130 v.200 krómhatású +transparent 115 200
GW9Wj0300z1 Walk In Wall-130 v.200 black+transparent 115 200
GW9WM0C00z1 Walk In Wall-140 v.200 krómhatású +transparent 120 500
GW9WM0300z1 Walk In Wall-140 v.200 black+transparent 120 500
GW9Wp0C00z1 Walk In Wall-150 v.200 krómhatású +transparent 126 900
GW9Wp0300z1 Walk In Wall-150 v.200 black+transparent 126 900
GW9Ws0C00z1 Walk In Wall-160 v.200 krómhatású +transparent 136 500
GW9Ws0300z1 Walk In Wall-160 v.200 black+transparent 136 500

Cikkszám típUs ár

GWd01000a098 W set Uni Wall/Free/Corner 35 300
GWD010003023 W set Uni Wall/Free/Corner fekete 45 900
GWd01000a099 W set-Uni t csatlakozó merevítő 37 400
GWD010003024 W set-Uni t csatlakozó merevítő fekete 48 000

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

a zuhanysarok kialakításához szükséges 
megrendelni két darab Walk-In Wall üvegfalat 
tetszőleges méretben és egy W sEt Uni Wall/
free/Corner merevítőt, valamint egy W sEt-Uni t-t, 
mely tartalmazza a merevítőt, és az összekötő 
csatlakozót.

a W sEt Uni Wall/free/Corner utólagos méretre 
vágásával beállíthatjuk a kivánt zuhanyzó tér 
mélységet. a W sEt-Uni t utólagos méretre 
vágásával beállíthatjuk a zuhanyzótér szélességét, 
valamint a belépő szélességét. Mindkét W sEt 
mérete így saját igényei szerint módosítható. 
Mindegyik W sEt Uni merevítő 1200 mm hosszú. 

a termék magassága 2000 mm.

a termék magassága 2000 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. egyedi termékek (melyek méretei nincsenek 
meghatározva a táblázatban) szállítási ideje 6 hét. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a pontos készletinformáció 
megtalálható weboldalunkon. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. egyedi termékek (melyek méretei nincsenek 
meghatározva a táblázatban) szállítási ideje 6 hét. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a pontos készletinformáció 
megtalálható weboldalunkon. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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smartline
zuhanykabinok

NOSAL design
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SmartLine
Fényes, minimalista dizájn

egyszerű telepítés
a rögzítőprofil lehetővé teszi a zuhanykabin pontos 
beépítését és tökéletes beállítását. a fali profilnak

köszönhetően akár 15 mm-rel is állítható
a beszerelési távolság.

tiszta elegancia
a csillogó fém alkatrészekkel lágyan hangsúlyozott üveg 

letisztult eleganciája kiemeli a zuhanykabin könnyed, 
szellős benyomását.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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Negyedköríves zuhanykabinok

SMSKK4 - négyrészes, negyedköríves zuhanykabin

Nagy, edzett, biztonsági üvegfelületekből, magas minőségű 
króm zsanérokból és fogantyúkból áll. 
ár 275 000 Ft-tól.

SMSRV4 - négyrészes, sarokbelépős zuhanykabin

a legszélesebb belépővel, a smartline termékcsalád leg-
nagyobb komfortot biztosító zuhanykabinja. 
ár 256 000 Ft-tól.

SMSD2 - kétrészes zuhanyajtó

Ideális épített zuhanyfülke lezárására, 
valamint a zuhanyajtót kiegészíthetjük 
egy fix oldalfallal is (sMps).  
ár 159 000 Ft-tól.

SMSD2 + SMPS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanykabin az Ön elképzelései szerint. 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
olyan teret alakíthatunk ki a zuhanyzáshoz, 
amilyet csak szeretnénk: 90 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig.  
ár 159 000 + 97 000 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

Változatok és árak bővebben: 54-55. oldalon.

a küszöb 18 mm-es magasságának köszönhetően 
kimagasló a smartLine termékek vízzárása.

smartLine zsanérok: a kiváló minőségű 
krómozott zsanérok és fogantyúk 
tükrözik a legújabb zuhanykabin 
trendeket, és követik a SmartLine 
termékcsalád letisztult, minimalista 
stílusát. 

rögzítő profil: lehetővé teszi 
a zuhanykabin pontos beépítését 
és tökéletes beállítását. a fali profilnak 
köszönhetően akár 15 mm-el is állítható 
a beszerelési távolság. 
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SMSRV4 - négyrészes, sarokbelépős zuhanykabin

a legszélesebb belépővel, a smartline termékcsalád leg-
nagyobb komfortot biztosító zuhanykabinja. 
ár 256 000 Ft-tól.

Zuhanyajtók

SMSD2 - kétrészes zuhanyajtó

Ideális épített zuhanyfülke lezárására, 
valamint a zuhanyajtót kiegészíthetjük 
egy fix oldalfallal is (sMps).  
ár 159 000 Ft-tól.

SMSD2 + SMPS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanykabin az Ön elképzelései szerint. 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
olyan teret alakíthatunk ki a zuhanyzáshoz, 
amilyet csak szeretnénk: 90 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig.  
ár 159 000 + 97 000 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok
SmartLine

Változatok és árak bővebben: 54-55. oldalon.

smartLine zsanérok: a kiváló minőségű 
krómozott zsanérok és fogantyúk 
tükrözik a legújabb zuhanykabin 
trendeket, és követik a SmartLine 
termékcsalád letisztult, minimalista 
stílusát. 

rögzítő profil: lehetővé teszi 
a zuhanykabin pontos beépítését 
és tökéletes beállítását. a fali profilnak 
köszönhetően akár 15 mm-el is állítható 
a beszerelési távolság. 
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sMsd2

j

2 db rövid merevítő a csomag része.

1 db hosszú merevítő a csomag része.

eMelő MeChaNIzMUs
speciális emelő mechanizmus a tökéletes 
és automatikus záródásért.

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

B/j
bal / jobb 
Változat

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

az a típusú ajtó állítási lehetősége -11 mm +6 mm a névleges mérethez képest. a b típusú ajtó állítási lehetősége +16 mm a névleges 
mérethez képest. például amennyiben az ajtó beszerelési mérete 889-906 mm között van, válasszuk az a változatot, amennyiben 
899-916 mm között van, válasszuk a b változatot.

1 db rövid merevítő a csomag része.
1 db hosszú merevítő a csomag része.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

3s244a00Y1 sMsKK4-80 króm + transparent 761 785-800x785-800 275 000
3s277a00Y1 sMsKK4-90 króm + transparent 761 885-900x885-900 280 000

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome. 

zuhanykabin

ajánlott zuhanytálcák: elipso, elipso pro,  
elipso pro Flat, elipso pro Chrome.

színváltozat

smartline

SMSRV4 színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1sV44a00z1 sMsrV4-80 króm + transparent 763 785-800x785-800 256 000
1sV77a00z1 sMsrV4-90 króm + transparent 763 885-900x885-900 260 000

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9sl40a00z1 sMps-80  b króm + transparent
785-800

97 000
9sp40a00z1 sMps-80  j króm + transparent 97 000
9sl70a00z1 sMps-90  b króm + transparent

885-900
100 000

9sp70a00z1 sMps-90  j króm + transparent 100 000
9sla0a00z1 sMps-100  b króm + transparent

985-1000
105 000

9spa0a00z1 sMps-100  j króm + transparent 105 000

2 db rövid merevítő a csomag része.

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,  
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome.

alkalmazási lehetőségek: válasszunk a jobbos vagy
balos nyitású változatokból. Figyelem! sMsd2 + sMps 
kombinációnál a balos nyitású ajtóhoz balos, a jobbos 
nyitású ajtóhoz jobbos oldalfalat és b méretű ajtót
kell rendelni.

zuhanyajtó (épített zuhanyfülke lezárásához vagy sMps fix oldalfallal való kombinációjához) színváltozat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) Méretek sMps-

-sel (mm) ár

0sl7aa00z1 sMsd2-90 a - b króm + transparent

629
889 - 906

885 - 900

159 000
0sp7aa00z1 sMsd2-90 a - j króm + transparent 159 000
0sl7ba00z1 sMsd2-90 b - b króm + transparent

899 - 916
159 000

0sp7ba00z1 sMsd2-90 b - j króm + transparent 159 000
0slaaa00z1 sMsd2-100 a - b króm + transparent

629
989 - 1006

985 - 1000

161 000
0spaaa00z1 sMsd2-100 a - j króm + transparent 161 000
0slaba00z1 sMsd2-100 b - b króm + transparent

999 - 1016
161 000

0spaba00z1 sMsd2-100 b - j króm + transparent 161 000
0sldaa00z1 sMsd2-110 a - b króm + transparent

629
1089 - 1106

1085 - 1100

165 000
0spdaa00z1 sMsd2-110 a - j króm + transparent 165 000
0sldba00z1 sMsd2-110 b - b króm + transparent

1099 - 1116
165 000

0spdba00z1 sMsd2-110 b - j króm + transparent 165 000
0slGaa00z1 sMsd2-120 a - b króm + transparent

629
1189 - 1206

1185 - 1200

170 000
0spGaa00z1 sMsd2-120 a - j króm + transparent 170 000
0slGba00z1 sMsd2-120 b - b króm + transparent

1199 - 1216
170 000

0spGba00z1 sMsd2-120 b - j króm + transparent 170 000

SMSKK4

zuhanykabin

SMSD2

SMPS

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

KrÓM

KrÓM

KrÓM

figyelem! amennyiben kombinálják az sMsd2 zuhanyajtót és az sMps fix oldalfalat, a burkolat 
kialakításánál szükséges figyelembe venni, hogy az ajtó állítási mérete a táblázathoz képest 23 
mm-rel csökken. Kérjük használják a honlapról letölthető zuhanyfolyókás telepítési segédletet.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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sMsd2 sMps zuhanykabin

b
1 db hosszú merevítő a csomag része.

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

B/j
bal / jobb 
Változat

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

B/j
bal / jobb 
Változat

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

SmartLine

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome. 

ajánlott zuhanytálcák: elipso, elipso pro,  
elipso pro Flat, elipso pro Chrome.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

rögzített fal színváltozat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9sl40a00z1 sMps-80  b króm + transparent
785-800

97 000
9sp40a00z1 sMps-80  j króm + transparent 97 000
9sl70a00z1 sMps-90  b króm + transparent

885-900
100 000

9sp70a00z1 sMps-90  j króm + transparent 100 000
9sla0a00z1 sMps-100  b króm + transparent

985-1000
105 000

9spa0a00z1 sMps-100  j króm + transparent 105 000

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,  
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome.

alkalmazási lehetőségek: válasszunk a jobbos vagy
balos nyitású változatokból. Figyelem! sMsd2 + sMps 
kombinációnál a balos nyitású ajtóhoz balos, a jobbos 
nyitású ajtóhoz jobbos oldalfalat és b méretű ajtót
kell rendelni.

SMPS

a termék magassága 1900 mm.

KrÓM

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján 
található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a 
padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro, perseus 
pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, 
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.
 
 

alkalmazási lehetőségek: válasszunk a jobbos vagy
balos nyitású változatokból. Figyelem! sMsd2 + sMps 
kombinációnál a balos nyitású ajtóhoz balos, a jobbos 
nyitású ajtóhoz jobbos oldalfalat és b méretű ajtót kell 
rendelni!

a zuhanykabin beépítéséhez 2 darab terméket kell 
megrendelni, és így kapja meg a teljes zuhanykabin árat.

figyelem! amennyiben kombinálják az sMsd2 
zuhanyajtót és az sMps fix oldalfalat, a burkolat 
kialakításánál szükséges figyelembe venni, hogy az 
ajtó állítási mérete a táblázathoz képest 23 mm-rel 
csökken. Kérjük használják a honlapról letölthető 
zuhanyfolyókás telepítési segédletet.
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NOSAL design

Matrix
zuhanykabinok
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Matrix
stílus, amely 

önmagáért beszél

Kényelmes belépés
a padlón alacsony küszöb található, amely nem 

korlátozza a belépést a zuhanykabinba

Formatervezett elem a 
maximális stabilitásért

a Matrix zuhanykabin fő jellemzői a gyakorlati 
funkciót is betöltő négyzet alakú elemek, 
valamint a jellegzetes egyenes vonalak.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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Sarokbelépős zuhanykabinok
MSRV4 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

a termékcsalád legelőnyösebb árú 
zuhanykabinja. 
ár 277 100 Ft-tól.

MSDPS - zuhanyajtó és fix oldalfal - 
szemből belépős zuhanysarok

a zuhanykabin modern kialakítása nagyobb 
teret biztosít a zuhanyozáshoz.  
ár 229 200 Ft-tól.

Zuhanyajtók
MSD2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

lezárja az épített falfülkét akár 120 cm-es 
szélességig. a zuhanyajtó jobbos és balos 
változatban is rendelhető. a nyitás iránya 
utólag nem változtatható meg.  
ár 178 000 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 60-61. oldalon.

MSD4 - négyrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

zuhanyajtó extrém méretű falfülke lezárásához, 
akár 200 cm széles méretben. Ideális egy 
nagyon tágas, alacsony küszöbű zuhanyfülke 
kialakításához. 
ár 261 100 Ft-tól.

alsó küszöbléc rögzítő sínnel, ami 
helyettesíti a vezetőlécet. a Matrix 
zuhanykabinnak könnyedséget 
kölcsönöz.

Kényelmes fogantyú teszi lehetővé a 
nagy felületű üvegajtó nyitását.
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MSRV4 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

a termékcsalád legelőnyösebb árú 
zuhanykabinja. 
ár 277 100 Ft-tól.

MSDPS - zuhanyajtó és fix oldalfal - 
szemből belépős zuhanysarok

a zuhanykabin modern kialakítása nagyobb 
teret biztosít a zuhanyozáshoz.  
ár 229 200 Ft-tól.

Zuhanyajtók
MSD2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

lezárja az épített falfülkét akár 120 cm-es 
szélességig. a zuhanyajtó jobbos és balos 
változatban is rendelhető. a nyitás iránya 
utólag nem változtatható meg.  
ár 178 000 Ft-tól.

Matrix

Változatok és árak bővebben: 60-61. oldalon.

MSD4 - négyrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

zuhanyajtó extrém méretű falfülke lezárásához, 
akár 200 cm széles méretben. Ideális egy 
nagyon tágas, alacsony küszöbű zuhanyfülke 
kialakításához. 
ár 261 100 Ft-tól.

alsó küszöbléc rögzítő sínnel, ami 
helyettesíti a vezetőlécet. a Matrix 
zuhanykabinnak könnyedséget 
kölcsönöz.

Kényelmes fogantyú teszi lehetővé a 
nagy felületű üvegajtó nyitását.
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b

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ KarbaNtartás
Minimális számú profil, mindenhol 
könnyen hozzáférhető.

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1WV44100z1 MsrV4-80/80 fehér + transparent
430  785-805x785-805  

277 100
1WV44C00z1 MsrV4-80/80 krómhatású + transparent 277 100
1WV44U00z1 MsrV4-80/80 szatén + transparent 284 600
1WV77100z1 MsrV4-90/90 fehér + transparent

500  885-905x885-905  
286 700

1WV77C00z1 MsrV4-90/90 krómhatású + transparent 286 700
1WV77U00z1 MsrV4-90/90 szatén + transparent 295 300
1WVaa100z1 MsrV4-100/100 fehér + transparent

570 985-1005x985-1005  
296 300

1WVaaC00z1 MsrV4-100/100 krómhatású + transparent 296 300
1WVaaU00z1 MsrV4-100/100 szatén + transparent 304 900

zuhanykabin

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

színváltozat

Matrix

MSDPS színváltozat

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti. 

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0Wla4100z1 Msdps-100/80  b fehér + transparent

429 985-1005x785-805  

229 200
0Wpa4100z1 Msdps-100/80  j fehér + transparent 229 200
0Wla4C00z1 Msdps-100/80  b krómhatású + transparent 229 200
0Wpa4C00z1 Msdps-100/80  j krómhatású + transparent 229 200
0Wla4U00z1 Msdps-100/80  b szatén + transparent 240 900
0Wpa4U00z1 Msdps-100/80  j szatén + transparent 240 900
0Wlaa100z1 Msdps-100/100  b fehér + transparent

429 985-1005x985-1005 

239 800
0Wpaa100z1 Msdps-100/100  j fehér + transparent 239 800
0WlaaC00z1 Msdps-100/100  b krómhatású + transparent 239 800
0WpaaC00z1 Msdps-100/100  j krómhatású + transparent 239 800
0WlaaU00z1 Msdps-100/100  b szatén + transparent 251 500
0WpaaU00z1 Msdps-100/100  j szatén + transparent 251 500
0Wld4100z1 Msdps-110/80  b fehér + transparent

479 1085-1105x785-805 

232 300
0Wpd4100z1 Msdps-110/80  j fehér + transparent 232 300
0Wld4C00z1 Msdps-110/80  b krómhatású + transparent 232 300
0Wpd4C00z1 Msdps-110/80  j krómhatású + transparent 232 300
0Wld4U00z1 Msdps-110/80  b szatén + transparent 245 200
0Wpd4U00z1 Msdps-110/80  j szatén + transparent 245 200
0WlG4100z1 Msdps-120/80  b fehér + transparent

529 1185-1205x785-805 

239 800
0WpG4100z1 Msdps-120/80  j fehér + transparent 239 800
0WlG4C00z1 Msdps-120/80  b krómhatású + transparent 239 800
0WpG4C00z1 Msdps-120/80  j krómhatású + transparent 239 800
0WlG4U00z1 Msdps-120/80  b szatén + transparent 251 500
0WpG4U00z1 Msdps-120/80  j szatén + transparent 251 500
0WlG7100z1 Msdps-120/90  b fehér + transparent

529 1185-1205x885-905

246 300
0WpG7100z1 Msdps-120/90  j fehér + transparent 246 300
0WlG7C00z1 Msdps-120/90  b krómhatású + transparent 246 300
0WpG7C00z1 Msdps-120/90  j krómhatású + transparent 246 300
0WlG7U00z1 Msdps-120/90  b szatén + transparent 256 900
0WpG7U00z1 Msdps-120/90  j szatén + transparent 256 900

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0Wla0100z1 Msd2-100  b fehér + transparent

414 975-1015

178 000
0Wpa0100z1 Msd2-100  j fehér + transparent 178 000
0Wla0C00z1 Msd2-100  b krómhatású + transparent 178 000
0Wpa0C00z1 Msd2-100  j krómhatású + transparent 178 000
0Wla0U00z1 Msd2-100  b szatén + transparent 182 400
0Wpa0U00z1 Msd2-100  j szatén + transparent 182 400
0Wld0100z1 Msd2-110  b fehér + transparent

464 1075-1115

183 400
0Wpd0100z1 Msd2-110  j fehér + transparent 183 400
0Wld0C00z1 Msd2-110  b krómhatású + transparent 183 400
0Wpd0C00z1 Msd2-110  j krómhatású + transparent 183 400
0Wld0U00z1 Msd2-110  b szatén + transparent 194 100
0Wpd0U00z1 Msd2-110  j szatén + transparent 194 100
0WlG0100z1 Msd2-120  b fehér + transparent

514 1175-1215

188 700
0WpG0100z1 Msd2-120  j fehér + transparent 188 700
0WlG0C00z1 Msd2-120  b krómhatású + transparent 188 700
0WpG0C00z1 Msd2-120  j krómhatású + transparent 188 700
0WlG0U00z1 Msd2-120  b szatén + transparent 199 300
0WpG0U00z1 Msd2-120  j szatén + transparent 199 300

B/j
bal / jobb 
Változat

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

FehérszatéNKrÓM-
hatású

FehérszatéNKrÓM-
hatású

MSD4
Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár

0WKM0100z1 Msd4-140 fehér + transparent
580 1375-1415

261 100
0WKM0U00z1 Msd4-140 szatén + transparent 272 900
0WKM0C00z1 Msd4-140 krómhatású + transparent 261 100
0WKs0100z1 Msd4-160 fehér + transparent

680 1575-1615
272 900

0WKs0U00z1 Msd4-160 szatén + transparent 281 400
0WKs0C00z1 Msd4-160 krómhatású + transparent 272 900
0WKY0100z1 Msd4-180 fehér + transparent

780 1775-1815
282 400

0WKY0C00z1 Msd4-180 krómhatású + transparent 282 400
0WKY0U00z1 Msd4-180 szatén + transparent 292 000
0WKK0100z1 Msd4-200 fehér + transparent

880 1975-2015
292 000

0WKK0U00z1 Msd4-200 szatén + transparent 302 700
0WKK0C00z1 Msd4-200 krómhatású + transparent 292 000

MSRV4

zuhanykabin

MSD2

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti. 

b

FehérszatéNKrÓM-
hatású

B/j
bal / jobb 
Változat

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.  

zuhanyajtó (falfülkébe) színváltozat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0Wla0100z1 Msd2-100  b fehér + transparent

414 975-1015

178 000
0Wpa0100z1 Msd2-100  j fehér + transparent 178 000
0Wla0C00z1 Msd2-100  b krómhatású + transparent 178 000
0Wpa0C00z1 Msd2-100  j krómhatású + transparent 178 000
0Wla0U00z1 Msd2-100  b szatén + transparent 182 400
0Wpa0U00z1 Msd2-100  j szatén + transparent 182 400
0Wld0100z1 Msd2-110  b fehér + transparent

464 1075-1115

183 400
0Wpd0100z1 Msd2-110  j fehér + transparent 183 400
0Wld0C00z1 Msd2-110  b krómhatású + transparent 183 400
0Wpd0C00z1 Msd2-110  j krómhatású + transparent 183 400
0Wld0U00z1 Msd2-110  b szatén + transparent 194 100
0Wpd0U00z1 Msd2-110  j szatén + transparent 194 100
0WlG0100z1 Msd2-120  b fehér + transparent

514 1175-1215

188 700
0WpG0100z1 Msd2-120  j fehér + transparent 188 700
0WlG0C00z1 Msd2-120  b krómhatású + transparent 188 700
0WpG0C00z1 Msd2-120  j krómhatású + transparent 188 700
0WlG0U00z1 Msd2-120  b szatén + transparent 199 300
0WpG0U00z1 Msd2-120  j szatén + transparent 199 300

B/j
bal / jobb 
Változat

8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Matrix

MSD4
Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár

0WKM0100z1 Msd4-140 fehér + transparent
580 1375-1415

261 100
0WKM0U00z1 Msd4-140 szatén + transparent 272 900
0WKM0C00z1 Msd4-140 krómhatású + transparent 261 100
0WKs0100z1 Msd4-160 fehér + transparent

680 1575-1615
272 900

0WKs0U00z1 Msd4-160 szatén + transparent 281 400
0WKs0C00z1 Msd4-160 krómhatású + transparent 272 900
0WKY0100z1 Msd4-180 fehér + transparent

780 1775-1815
282 400

0WKY0C00z1 Msd4-180 krómhatású + transparent 282 400
0WKY0U00z1 Msd4-180 szatén + transparent 292 000
0WKK0100z1 Msd4-200 fehér + transparent

880 1975-2015
292 000

0WKK0U00z1 Msd4-200 szatén + transparent 302 700
0WKK0C00z1 Msd4-200 krómhatású + transparent 292 000 javaslat: a terméket közvetlen zuhanyfolyókával

vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett
padlóra is telepítheti.

FehérszatéNKrÓM-
hatású

színváltozat 8/6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

MSD2

zuhanyajtó (falfülkébe)

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.
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10°
zuhanykabinok

NOSAL design
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10°
egyedülálló megoldás 

a piacon

Impozáns dizájn 
a 10 °-os elfordítás több esztétikai élményt biztosít.

új előnyök
Gigant pro 10° zuhanytálca formatervezése praktikus 

rakodófelület kialakítását teszi lehetővé.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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Sarokbelépős zuhanykabinok
10AP4 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

aszimmetrikus zuhanykabin: a levágott sarok 
egyedülálló megjelenést biztosít. a téglalap 
alakú belső kialakítás, kényelmes zuhanyozást 
biztosít és nagy a rakodófelülete. 
ár 271 800 Ft-tól.

10RV2 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

Kényelmes szélességű belépő, amely nem 
vesz el felesleges teret a fürdőszobából. a 
legnépszerűbb méretekben kapható: 80 és 
90 cm. Formatervezése tökéletes összhangot 
teremt a 10° koncepció további elemeivel. 
ár 246 300  Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 67-69. oldalon.

10RV2K + 10RV2K - 
elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin 
sarok belépővel

a különböző méretű 10rV2K termék 
lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap alakú 
zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.
ár 138 600 + 138 600 Ft-tól.

Gigant pro 10° zuhanytálca: 
formatervezése praktikus rakodófelület 
kialakítását teszi lehetővé.  
Lapozzon a 139. oldalra!

10DP4 - négyrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

Ideális extra széles falfülkék lezárásához. 
az átfedés a 200 cm-es helyig terjed, 
de számos méretváltozást kínál 120 cm-től. 
a jól bevált tolórendszer biztosítja az egyes 
ajtóelemek csendes működését akadás 
nélkül.  
ár 187 600  Ft-tól.

Egyszerű karbantartás: az üveglapok 
billenő mechanikája megkönnyíti 
a látszólag nehezen hozzáférhető helyek 
tisztítását is.

a keret összekötő része harmonizál a 
zuhanykabin többi elemével és kiemeli a 
krómozott részek egyediségét.

Kivételes minimalista dizájn, minőségi
krómozott fogantyú, rejtett rögzítéssel.
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10AP4 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

aszimmetrikus zuhanykabin: a levágott sarok 
egyedülálló megjelenést biztosít. a téglalap 
alakú belső kialakítás, kényelmes zuhanyozást 
biztosít és nagy a rakodófelülete. 
ár 271 800 Ft-tól.

10°

10RV2 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

Kényelmes szélességű belépő, amely nem 
vesz el felesleges teret a fürdőszobából. a 
legnépszerűbb méretekben kapható: 80 és 
90 cm. Formatervezése tökéletes összhangot 
teremt a 10° koncepció további elemeivel. 
ár 246 300  Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 67-69. oldalon.

Sarok zuhanykabinok és zuhanyajtók
10RV2K + 10RV2K - 
elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin 
sarok belépővel

a különböző méretű 10rV2K termék 
lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap alakú 
zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.
ár 138 600 + 138 600 Ft-tól.

Gigant pro 10° zuhanytálca: 
formatervezése praktikus rakodófelület 
kialakítását teszi lehetővé.  
Lapozzon a 139. oldalra!

10DP4 - négyrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

Ideális extra széles falfülkék lezárásához. 
az átfedés a 200 cm-es helyig terjed, 
de számos méretváltozást kínál 120 cm-től. 
a jól bevált tolórendszer biztosítja az egyes 
ajtóelemek csendes működését akadás 
nélkül.  
ár 187 600  Ft-tól.

Egyszerű karbantartás: az üveglapok 
billenő mechanikája megkönnyíti 
a látszólag nehezen hozzáférhető helyek 
tisztítását is.

a keret összekötő része harmonizál a 
zuhanykabin többi elemével és kiemeli a 
krómozott részek egyediségét.

Kivételes minimalista dizájn, minőségi
krómozott fogantyú, rejtett rögzítéssel.
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10DP2 + 10PS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal, belépés szemből

számos méretben választható.
a zuhanykabin alkalmazkodik a fürdőszoba
méreteihez. 100 x 80 cm-től egészen
120 x 100 cm-ig alakítható ki aszimmetrikus
zuhanykabin. 
ár 156 700 + 67 200 Ft-tól.

Zuhanyajtók

Figyelmeztetés: a fent jelölt belépő csak két azonos méret esetén érvényes!

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0zVG70100z1 10ap4-120/90 fehér + transparent
620 1180-1200 x 880-900  

x 682-702

271 800
0zVG70C00z1 10ap4-120/90 krómhatású + transparent 271 800
0zVG70U00z1 10ap4-120/90 szatén + transparent 297 400

10°

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1zI40100z1 10rV2-80 fehér + transparent
431 780-800

246 300
1zI40C00z1 10rV2-80 krómhatású + transparent 246 300
1zI40U00z1 10rV2-80 szatén + transparent 268 600
1zI70100z1 10rV2-90 fehér + transparent

502 880-900
251 500

1zI70C00z1 10rV2-90 krómhatású + transparent 251 500
1zI70U00z1 10rV2-90 szatén + transparent 275 000

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1zj40100z1 10rV2K-80 fehér + transparent
431 780-800

138 600
1zj40C00z1 10rV2K-80 krómhatású + transparent 138 600
1zj40U00z1 10rV2K-80 szatén + transparent 149 200
1zj70100z1 10rV2K-90 fehér + transparent

502 880-900
142 900

1zj70C00z1 10rV2K-90 krómhatású + transparent 142 900
1zj70U00z1 10rV2K-90 szatén + transparent 153 600
1zja0100z1 10rV2K-100 fehér + transparent

573 980-1000
147 100

1zja0C00z1 10rV2K-100 krómhatású + transparent 147 100
1zja0U00z1 10rV2K-100 szatén + transparent 158 800
1zjd0100z1 10rV2K-110 fehér + transparent

644 1080-1100
151 400

1zjd0C00z1 10rV2K-110 krómhatású + transparent 151 400
1zjd0U00z1 10rV2K-110 szatén + transparent 164 200
1zjG0100z1 10rV2K-120 fehér + transparent

715 1180-1200
155 700

1zjG0C00z1 10rV2K-120 krómhatású + transparent 155 700
1zjG0U00z1 10rV2K-120 szatén + transparent 169 500

10DP2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

Ideális megoldás a 120 cm-es épített
falfülkék lezárására. a 180°-ban
elforgatható ajtó segítségével jobbos
vagy balos zuhanyfülkét alakíthatunk ki.
toldóprofil használatával akár mindkét
irányban kiszélesíthető.  
ár 156 700 Ft-tól.

10° zuhanyfolyóka: a burkolt padló 
szépségének kiemelésére. 
Lapozzon a 156. oldalra! 10RV2

10RV2K + 10RV2K

10AP4

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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10DP2 + 10PS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal, belépés szemből

számos méretben választható.
a zuhanykabin alkalmazkodik a fürdőszoba
méreteihez. 100 x 80 cm-től egészen
120 x 100 cm-ig alakítható ki aszimmetrikus
zuhanykabin. 
ár 156 700 + 67 200 Ft-tól.

Zuhanyajtók

a

b

FehérszatéN
6

mm
az üVeG 

VastaGsáGa
bal / jobb 
Változat

180°
j

B

b

Figyelmeztetés: a fent jelölt belépő csak két azonos méret esetén érvényes!

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0zVG70100z1 10ap4-120/90 fehér + transparent
620 1180-1200 x 880-900  

x 682-702

271 800
0zVG70C00z1 10ap4-120/90 krómhatású + transparent 271 800
0zVG70U00z1 10ap4-120/90 szatén + transparent 297 400

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus, perseus pro, 
perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

ajánlott zuhanytálcák: asymetric pro 10°

színváltozat

10°

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus, perseus pro, 
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, perseus pro 10° 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1zI40100z1 10rV2-80 fehér + transparent
431 780-800

246 300
1zI40C00z1 10rV2-80 krómhatású + transparent 246 300
1zI40U00z1 10rV2-80 szatén + transparent 268 600
1zI70100z1 10rV2-90 fehér + transparent

502 880-900
251 500

1zI70C00z1 10rV2-90 krómhatású + transparent 251 500
1zI70U00z1 10rV2-90 szatén + transparent 275 000

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1zj40100z1 10rV2K-80 fehér + transparent
431 780-800

138 600
1zj40C00z1 10rV2K-80 krómhatású + transparent 138 600
1zj40U00z1 10rV2K-80 szatén + transparent 149 200
1zj70100z1 10rV2K-90 fehér + transparent

502 880-900
142 900

1zj70C00z1 10rV2K-90 krómhatású + transparent 142 900
1zj70U00z1 10rV2K-90 szatén + transparent 153 600
1zja0100z1 10rV2K-100 fehér + transparent

573 980-1000
147 100

1zja0C00z1 10rV2K-100 krómhatású + transparent 147 100
1zja0U00z1 10rV2K-100 szatén + transparent 158 800
1zjd0100z1 10rV2K-110 fehér + transparent

644 1080-1100
151 400

1zjd0C00z1 10rV2K-110 krómhatású + transparent 151 400
1zjd0U00z1 10rV2K-110 szatén + transparent 164 200
1zjG0100z1 10rV2K-120 fehér + transparent

715 1180-1200
155 700

1zjG0C00z1 10rV2K-120 krómhatású + transparent 155 700
1zjG0U00z1 10rV2K-120 szatén + transparent 169 500

FehérszatéN

FehérszatéN
6

mm
az üVeG 

VastaGsáGa
bal / jobb 
Változat

180°
j

B

toldÓproFIl

toldÓproFIl

üVeGlapoK KIbIlleNtése
a nehezen hozzáférhető helyeken 
is könnyedén tisztítható.

KoNCepCIÓ
tökéletes összhangot teremtenek

10DP2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

Ideális megoldás a 120 cm-es épített
falfülkék lezárására. a 180°-ban
elforgatható ajtó segítségével jobbos
vagy balos zuhanyfülkét alakíthatunk ki.
toldóprofil használatával akár mindkét
irányban kiszélesíthető.  
ár 156 700 Ft-tól.

10° zuhanyfolyóka: a burkolt padló 
szépségének kiemelésére. 
Lapozzon a 156. oldalra!

zuhanykabin

10RV2

10RV2K + 10RV2K

10AP4

zuhanykabin

zuhanykabin

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

Lehetséges termék kombinációk: 
a - 10rV2K - választható méretek: 80-120 cm  
b - 10rV2K - választható méretek: 80-120 cm  
(a 80 x 120 cm-es méret kényelmes zuhanyozást 
biztosít Önnek.)

a zuhanykabin beépítéséhez legalább 2 darab
terméket kell megrendelni, és így kapja meg
a teljes zuhanykabin árat.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0zVa0100z1 10dp2-100 fehér + transparent
416 982-1022

156 700
0zVa0C00z1 10dp2-100 krómhatású + transparent 156 700
0zVa0U00z1 10dp2-100 szatén + transparent 178 000
0zVd0100z1 10dp2-110 fehér + transparent

466 1082-1122
162 100

0zVd0C00z1 10dp2-110 krómhatású + transparent 162 100
0zVd0U00z1 10dp2-110 szatén + transparent 183 400
0zVG0100z1 10dp2-120 fehér + transparent

516 1182-1222
166 300

0zVG0C00z1 10dp2-120 krómhatású + transparent 166 300
0zVG0U00z1 10dp2-120 szatén + transparent 188 700

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Chrome, perseus pro 10°, Gigant, Gigant pro, 
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome, Gigant pro 10° vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

FehérszatéN

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

ajánlott zuhanytálcák: Gigant, Gigant Pro,  
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome, Gigant pro 10° 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0zKG0100z1 10dp4-120 fehér + transparent
498 1180-1220

187 600
0zKG0C00z1 10dp4-120 krómhatású + transparent 198 300
0zKG0U00z1 10dp4-120 szatén + transparent 208 900
0zKj0100z1 10dp4-130 fehér + transparent

548 1280-1320
190 800

0zKj0C00z1 10dp4-130 krómhatású + transparent 190 800
0zKj0U00z1 10dp4-130 szatén + transparent 212 100
0zKM0100z1 10dp4-140 fehér + transparent

598 1380-1420
193 000

0zKM0C00z1 10dp4-140 krómhatású + transparent 193 000
0zKM0U00z1 10dp4-140 szatén + transparent 215 400
0zKp0100z1 10dp4-150 fehér + transparent

648 1480-1520
207 900

0zKp0C00z1 10dp4-150 krómhatású + transparent 207 900
0zKp0U00z1 10dp4-150 szatén + transparent 231 300
0zKs0100z1 10dp4-160 fehér + transparent

698 1580-1620
211 000

0zKs0C00z1 10dp4-160 krómhatású + transparent 211 000
0zKs0U00z1 10dp4-160 szatén + transparent 234 500
0zKV0100z1 10dp4-170 fehér + transparent

748 1680-1720
218 500

0zKV0C00z1 10dp4-170 krómhatású + transparent 218 500
0zKV0U00z1 10dp4-170 szatén + transparent 243 100
0zKY0100z1 10dp4-180 fehér + transparent

798 1780-1820
222 800

0zjY0C00z1 10dp4-180 krómhatású + transparent 222 800
0zKY0U00z1 10dp4-180 szatén + transparent 247 300
0zKl0100z1 10dp4-190 fehér + transparent

848 1880-1920
225 000

0zKl0C00z1 10dp4-190 krómhatású + transparent 225 000
0zKl0U00z1 10dp4-190 szatén + transparent 251 500
0zKK0100z1 10dp4-200 fehér + transparent

898 1980-2020
229 200

0zKK0C00z1 10dp4-200 krómhatású + transparent 229 200
0zKK0U00z1 10dp4-200 szatén + transparent 255 800

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
bal / jobb 
Változat

180°
j

B

toldÓproFIl

toldÓproFIl

üVeGlapoK KIbIlleNtése
a nehezen hozzáférhető helyeken 
is könnyedén tisztítható.

KoNCepCIÓ
tökéletes összhangot teremtenek

Cikkszám típUs Magasság (mm) ár

e77880111900b toldóprofil blNps fehér
1900

4 100
e778801C1900b toldóprofil blNps krómhatású 6 000
e778801U1900b toldóprofil blNps szatén 6 000

Bármilyen 10° termékhez használható, a 10AP4 kivételével.

zuhanyajtó (falfülkébe vagy fix oldalfallal kombinálva)

zuhanyajtó (falfülkébe vagy rögzített fallal kombinálva)

toldóprofil 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét oldalán a 2 cm-es 
toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profil rakható! 
a toldóprofilokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók következő termékcsaládjaihoz 
gyártjuk: Chrome (saját speciális), pivot, 10° (kivéve 10ap4), blix (kivéve bLdp4, 
bLdz2, bLps,bLpsz), supernova és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fix 
oldalfalhoz.

10DP4

10DP2

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

BLNPS

rögzítő- 
és toldóprofilok

toldÓproFIl

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9UV40100z1 10ps-80 fehér + transparent
780-805

67 200
9UV40C00z1 10ps-80 krómhatású + transparent 67 200
9UV40U00z1 10ps-80 szatén + transparent 80 000
9UV70100z1 10ps-90 fehér + transparent

880-905
72 600

9UV70C00z1 10ps-90 krómhatású + transparent 72 600
9UV70U00z1 10ps-90 szatén + transparent 83 200
9UVa0100z1 10ps-100 fehér + transparent

980-1005
75 800

9UVa0C00z1 10ps-100 krómhatású + transparent 75 800
9UVa0U00z1 10ps-100 szatén + transparent 86 400

zuhanyajtó 
10DP2/10DP4

10PS 

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofilok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál:

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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10°

 az üVeG VédelMe  
 az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja. 

 ajánlott zuhanytálcák:  perseus, perseus pro, 
perseus pro Chrome, perseus pro 10°, Gigant, Gigant pro, 
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome, Gigant pro 10° vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 

 ajánlott zuhanytálcák:   Gigant, Gigant Pro, 
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome, Gigant pro 10° 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 
 bal / jobb 
Változat 

180°
j

B

 toldÓproFIl 

 üVeGlapoK KIbIlleNtése 
 a nehezen hozzáférhető helyeken 
is könnyedén tisztítható. 

 Cikkszám  típUs  Magasság (mm)  ár 

 e77880111900b  toldóprofi l blNps fehér 
1900

 4 100 
 e778801C1900b  toldóprofi l blNps krómhatású  6 000 
 e778801U1900b  toldóprofi l blNps szatén  6 000 

 Bármilyen 10° termékhez használható, a 10AP4 kivételével. 

 toldóprofi l 

 rögzítőprofi l  
 a fal és a zuhanykabin vagy zuhanyajtó 
egymáshoz rögzítésére szolgál.  
Minden esetben tartozéka a terméknek, 
kivéve: supernova pss és apss, blix bLps, 
10° 10PS, Pivot PPS

 toldóprofi l   
 lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét oldalán a 2 cm-es 
toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profi l rakható! 
a toldóprofi lokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók következő termékcsaládjaihoz 
gyártjuk: Chrome (saját speciális), pivot, 10° (kivéve 10ap4), blix (kivéve bLdp4, 
bLdz2, bLps,bLpsz), supernova és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fi x 
oldalfalhoz.

 színváltozat 
 Fehér  szatéN 

BLNPS
 rö

gz
ítő

pr
of

il 

 To
ld

óp
ro

fil
 

 To
ld

óp
ro

fil
 

20 mm 0

-10 +10

 a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet. 

20 mm

 zuhanykabin  /a supernova zuhanyfülke használatának grafi kus 
ábrázolása/ 

 rögzítő- 
és toldóprofi lok 

 toldÓproFIl 

 ajánlott zuhanytálcák:  perseus, perseus pro, 
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, perseus pro 10°, 
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome, 
Gigant pro 10° vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

 Fehér  szatéN 

 színváltozat 

 Cikkszám  típUs+betétleMez (üveg)  Méretek (mm)  ár 

 9UV40100z1  10ps-80 fehér + transparent 
780-805

 67 200 
 9UV40C00z1  10ps-80 krómhatású + transparent  67 200 
 9UV40U00z1  10ps-80 szatén + transparent  80 000 
 9UV70100z1  10ps-90 fehér + transparent 

880-905
 72 600 

 9UV70C00z1  10ps-90 krómhatású + transparent  72 600 
 9UV70U00z1  10ps-90 szatén + transparent  83 200 
 9UVa0100z1  10ps-100 fehér + transparent 

980-1005
 75 800 

 9UVa0C00z1  10ps-100 krómhatású + transparent  75 800 
 9UVa0U00z1  10ps-100 szatén + transparent  86 400 

 Fix oldalfal (10dp2 vagy 10dp4 kombinációhoz) 

 zuhanyajtó   
10DP2/10DP4

 fi x oldalfal  
 10ps

 zuhanykabin 

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 
 bal / jobb 
Változat 

180°
j

B

 toldÓproFIl 

10PS 

 a termék magassága  1900 mm.
 a termék magassága az év során 1950 mm-re módosul. 

 a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfi gurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.  Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

 a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfi gurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.  Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a zuhanykabin vagy zuhanyajtó pontos beállítására 
használható. akár 2 cm-rel növelheti a termék 
szélességét.

 a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofi lok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál: 

KrÓM-
hatású 

KrÓM-
hatású 
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NOSAL design

Chrome zuhanykabinok

Chrome film
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Chrome
 a finom részletek 

gazdagsága

egységes fürdőszobai koncepció
eredeti stílusú zuhanykabin, több mint 250 

hasonló termékhez igazítható.

praktikus kialakítás
a Chrome koncepció egyedülálló formavilágba illő 

oszlopzsanér segítségével kifelé-befelé nyitható 
a zuhanykabin.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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CSKK4 - négyrészes, negyedköríves zuhanykabin

a keret nélküli zuhanykabin a hagyományos zsanérok 
helyett az egyedülálló formavilágba olvadó oszlopzsanérok 
segítségével nyitható. a kétrészes, kifelé-befelé nyitható ajtó 
egyedülállóan széles belépést biztosít.  
ár 222 800 Ft-tól.

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok

CRV1 + CRV1 - zuhanykabin sarokbejárattal

a két zuhanyajtó kombinálásával tetszőlegesen négyzet 
vagy téglalap alakú zuhanysarok alakítható ki. a termék 
kombinálható fix oldalfallal. 
ár 122 700 + 122 700 Ft-tól.

A Chrome koncepció komplex és formatervezett 
megoldást kínál a fürdőszobák kialakításához.

a termék 2 db CrV1 90 zuhanyajtó  
összekapcsolásával jött létre.

CRV2 + CRV2 - zuhanyfülke 
sarokbelépővel

a CrV2 termékek különböző 
méretkombinációi lehetővé teszik négyzet 
vagy téglalap alakú zuhanykabin kialakítását. 
a termék kombinálható fix oldalfallal. 
ár 125 800 + 125 800 Ft-tól.

A harmonikusan ovális forma minden 
elemnél visszaköszön. a dizájn így 
egységes egészet alkot.

CRV2 + CPS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

a CrV1 vagy CrV2 zuhanyajtó és fix oldalfal 
kombinálásával kialakított zuhanysarok 
mellett könnyen elférhet a mosdó vagy 
a mosógép. 
ár 125 800 + 83 200 Ft-tól.

Maximális stabilitás a szilárd falhoz 
rögzített merevítővel, így a zuhanykabin 
tökéletesen biztonságossá válik. 
a csuklós merevítő megjelenése 
önmagában is egyedülálló.

Változatok és árak bővebben: 76-78. oldalon.
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Sarokbelépős zuhanykabinok

CRV1 + CRV1 - zuhanykabin sarokbejárattal

a két zuhanyajtó kombinálásával tetszőlegesen négyzet 
vagy téglalap alakú zuhanysarok alakítható ki. a termék 
kombinálható fix oldalfallal. 
ár 122 700 + 122 700 Ft-tól.

Chrome

a termék 2 db CrV1 90 zuhanyajtó  
összekapcsolásával jött létre.

CRV2 + CRV2 - zuhanyfülke 
sarokbelépővel

a CrV2 termékek különböző 
méretkombinációi lehetővé teszik négyzet 
vagy téglalap alakú zuhanykabin kialakítását. 
a termék kombinálható fix oldalfallal. 
ár 125 800 + 125 800 Ft-tól.

A harmonikusan ovális forma minden 
elemnél visszaköszön. a dizájn így 
egységes egészet alkot.

A termék CRV2 80 és CRV2 120  
kabinoldal összekapcsolásával jött létre.

CRV2 + CPS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

a CrV1 vagy CrV2 zuhanyajtó és fix oldalfal 
kombinálásával kialakított zuhanysarok 
mellett könnyen elférhet a mosdó vagy 
a mosógép. 
ár 125 800 + 83 200 Ft-tól.

Maximális stabilitás a szilárd falhoz 
rögzített merevítővel, így a zuhanykabin 
tökéletesen biztonságossá válik. 
a csuklós merevítő megjelenése 
önmagában is egyedülálló.

a termék CrV2 110 zuhanyajtó és  
Cps fix oldalfal összeépítésével jött létre.

Változatok és árak bővebben: 76-78. oldalon.
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Zuhanyajtók
CSD1 - egyrészes zuhanyajtó

az ajtó kifelé és befelé is nyitható.  
a zuhanyajtó befelé nyitásával a víz 
a zuhanytálcába csepeg vissza. a termék  
nem kombinálható fix oldalfallal.
ár 116 200 Ft-tól.

CSD2 - kétrészes zuhanyajtó

a hagyományos zsanérok helyett, 
az egyedülálló formavilágba olvadó 
oszlopzsanérok páratlan stabilitást 
adnak az ajtó nyitásának. a termék nem 
kombinálható fix oldalfallal.  
ár 145 000 Ft-tól.

CSDL2 - kétrészes zuhanyajtó

a mindkét irányba nyitható ajtók rendkívül széles, akár  
102 cm-es belépést biztosítanak. a termék nem 
kombinálható fix oldalfallal.  
ár 157 800 Ft-tól.

a zuhanyajtó szigetelését az alsó vízvető 
és a 10 mm magas küszöb biztosítja.

tegye kellemesebbé zuhanykabinját 
egy ülőkével, amely kényelmével segíti 
a tökéletes lazítást, ugyanakkor hasznos 
segítség a láb borotválásánál. Lapozzon 
a 130. oldalra!

Változatok és árak bővebben: 76-78. oldalon.
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CSD1 - egyrészes zuhanyajtó

az ajtó kifelé és befelé is nyitható.  
a zuhanyajtó befelé nyitásával a víz 
a zuhanytálcába csepeg vissza. a termék  
nem kombinálható fix oldalfallal.
ár 116 200 Ft-tól.

CSD2 - kétrészes zuhanyajtó

a hagyományos zsanérok helyett, 
az egyedülálló formavilágba olvadó 
oszlopzsanérok páratlan stabilitást 
adnak az ajtó nyitásának. a termék nem 
kombinálható fix oldalfallal.  
ár 145 000 Ft-tól.

Chrome

CSDL2 - kétrészes zuhanyajtó

a mindkét irányba nyitható ajtók rendkívül széles, akár  
102 cm-es belépést biztosítanak. a termék nem 
kombinálható fix oldalfallal.  
ár 157 800 Ft-tól.

Lapozzon a 373. oldalra!

a zuhanyajtó szigetelését az alsó vízvető 
és a 10 mm magas küszöb biztosítja.

tegye kellemesebbé zuhanykabinját 
egy ülőkével, amely kényelmével segíti 
a tökéletes lazítást, ugyanakkor hasznos 
segítség a láb borotválásánál. Lapozzon 
a 130. oldalra!

Változatok és árak bővebben: 76-78. oldalon.

a behajtható karral szerelt zuhanykádcsapteleppel mely 
használható akár zuhanyzókban is helyet takaríthat meg.
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A

B

Két darab fém merevítő a termék része.

Figyelmeztetés: a fent jelölt belépő csak két azonos méret esetén érvényes!

Lehetséges termék kombinációk: 
a - CrV1 - választható méretek: 80, 90 és 100 cm  
b - CrV1 - választható méretek: 80, 90 és 100 cm

a zuhanysarok teljessé tételéhez mindig legalább 2 
darabot kell megrendelni a CrV1 termékből, ezzel 
kialakul a zuhanykabin teljes ára. a CrV1 termék 
kombinálható CrV2-vel vagy Cps fix oldalfallal is.

KoNCepCIÓ
tökéletes összhangot teremtenek

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eMelő MeChaNIzMUs
speciális emelő mechanizmus a tökéletes 
és automatikus záródásért.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

3Q140100z1 CsKK4-80 fehér + transparent
635 780-800x780-800

222 800
3Q140C00z1 CsKK4-80 krómhatású + transparent 222 800
3Q140U00z1 CsKK4-80 szatén + transparent 241 400
3Q170100z1 CsKK4-90 fehér + transparent

635 880-900x880-900
229 200

3Q170C00z1 CsKK4-90 krómhatású + transparent 229 200
3Q170U00z1 CsKK4-90 szatén + transparent 251 500

zuhanykabin

ajánlott zuhanytálcák: elipso pro, elipso pro Flat,  
elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

Chrome

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

CRV1 + CRV1
FehérszatéN

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1QV40101z1 CrV1-80 fehér + transparent
969 780-800

122 700
1QV40C01z1 CrV1-80 krómhatású + transparent 122 700
1QV40U01z1 CrV1-80 szatén + transparent 133 300
1QV70101z1 CrV1-90 fehér + transparent

1110 880-900
125 800

1QV70C01z1 CrV1-90 krómhatású + transparent 125 800
1QV70U01z1 CrV1-90 szatén + transparent 138 600
1QVa0101z1 CrV1-100 fehér + transparent

1251 980-1000
132 300

1QVa0C01z1 CrV1-100 krómhatású + transparent 132 300
1QVa0U01z1 CrV1-100 szatén + transparent 146 100

A

B

Lehetséges termék kombinációk: 
a - CrV2 - választható méretek: 80, 90, 100, 110 
és 120 cm  
b - CrV2 - választható méretek: 80, 90, 100, 110 
és 120 cm

a zuhanysarok teljessé tételéhez mindig legalább 
2 darabot kell megrendelni a CrV2 termékből, 
ezzel kialakul a zuhanykabin teljes ára. a termék 
kombinálható CrV1-gyel vagy Cps fix oldalfallal is.

Figyelmeztetés: a fent jelölt belépő csak két azonos méret esetén érvényes!
1 db hosszú merevítő a csomag része

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1QV40100z1 CrV2-80 fehér + transparent  (1 oldal)
635 780-800

125 800
1QV40C00z1 CrV2-80 krómhatású + transparent  (1 oldal) 125 800
1QV40U00z1 CrV2-80 szatén + transparent  (1 oldal) 139 700
1QV70100z1 CrV2-90 fehér + transparent  (1 oldal)

635 880-900
129 000

1QV70C00z1 CrV2-90 krómhatású + transparent  (1 oldal) 129 000
1QV70U00z1 CrV2-90 szatén + transparent  (1 oldal) 144 000
1QVa0100z1 CrV2-100 fehér + transparent  (1 oldal)

635 980-1000
140 700

1QVa0C00z1 CrV2-100 krómhatású + transparent  (1 oldal) 140 700
1QVa0U00z1 CrV2-100 szatén + transparent  (1 oldal) 154 600
1QVd0100z1 CrV2-110 fehér + transparent  (1 oldal)

710 1080-1100
142 900

1QVd0C00z1 CrV2-110 krómhatású + transparent  (1 oldal) 142 900
1QVd0U00z1 CrV2-110 szatén + transparent  (1 oldal) 155 700
1QVG0100z1 CrV2-120 fehér + transparent  (1 oldal)

710 1180-1200
145 000

1QVG0C00z1 CrV2-120 krómhatású + transparent  (1 oldal) 145 000
1QVG0U00z1 CrV2-120 szatén + transparent  (1 oldal) 158 800

CRV2 + CRV2

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0QV40100z1 Csd1-80 fehér + transparent
635 775-805

116 200
0QV40C00z1 Csd1-80 krómhatású + transparent 116 200
0QV40U00z1 Csd1-80 szatén + transparent 133 300
0QV70100z1 Csd1-90 fehér + transparent

755 875-905
122 700

0QV70C00z1 Csd1-90 krómhatású + transparent 122 700
0QV70U00z1 Csd1-90 szatén + transparent 135 400

1 db hosszú merevítő a csomag része

CSD2
Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár

0QVaC100z1 Csd2-100 fehér + transparent
655 975-1005

145 000
0QVaCC00z1 Csd2-100 krómhatású + transparent 145 000
0QVaCU00z1 Csd2-100 szatén + transparent 168 400
0QVdC100z1 Csd2-110 fehér + transparent

655 1075-1105
149 200

0QVdCC00z1 Csd2-110 krómhatású + transparent 149 200
0QVdCU00z1 Csd2-110 szatén + transparent 173 800
0QVGC100z1 Csd2-120 fehér + transparent

655 1175-1205
154 600

0QVGCC00z1 Csd2-120 krómhatású + transparent 154 600
0QVGCU00z1 Csd2-120 szatén + transparent 178 000

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a Csd1, Csd2 és Csdl2 zuhanyajtók nem kombinálhatók egy fix Cps falhoz.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cps 80 - 100

1 db hosszú merevítő a csomag része

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9QV40100z1 Cps-80 fehér + transparent
780-800

83 200
9QV40C00z1 Cps-80 krómhatású + transparent 83 200
9QV40U00z1 Cps-80 szatén + transparent 90 600
9QV70100z1 Cps-90 fehér + transparent

880-900
87 500

9QV70C00z1 Cps-90 krómhatású + transparent 87 500
9QV70U00z1 Cps-90 szatén + transparent 96 000
9QVa0100z1 Cps-100 fehér + transparent

980-1000
94 000

9QVa0C00z1 Cps-100 krómhatású + transparent 94 000
9QVa0U00z1 Cps-100 szatén + transparent 100 800

CrV1/CrV2

CSKK4

zuhanykabin

zuhanykabin

CPS

CSD1

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) 
olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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Lehetséges termék kombinációk: 
a - CrV1 - választható méretek: 80, 90 és 100 cm  
b - CrV1 - választható méretek: 80, 90 és 100 cm

a zuhanysarok teljessé tételéhez mindig legalább 2 
darabot kell megrendelni a CrV1 termékből, ezzel 
kialakul a zuhanykabin teljes ára. a CrV1 termék 
kombinálható CrV2-vel vagy Cps fix oldalfallal is.

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eMelő MeChaNIzMUs
speciális emelő mechanizmus a tökéletes 
és automatikus záródásért.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Chrome

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

ajánlott zuhanytálcák: elipso pro, elipso pro Flat,  
elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

Lehetséges termék kombinációk: 
a - CrV2 - választható méretek: 80, 90, 100, 110 
és 120 cm  
b - CrV2 - választható méretek: 80, 90, 100, 110 
és 120 cm

a zuhanysarok teljessé tételéhez mindig legalább 
2 darabot kell megrendelni a CrV2 termékből, 
ezzel kialakul a zuhanykabin teljes ára. a termék 
kombinálható CrV1-gyel vagy Cps fix oldalfallal is.

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

zuhanyajtó (falfülkébe) színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0QV40100z1 Csd1-80 fehér + transparent
635 775-805

116 200
0QV40C00z1 Csd1-80 krómhatású + transparent 116 200
0QV40U00z1 Csd1-80 szatén + transparent 133 300
0QV70100z1 Csd1-90 fehér + transparent

755 875-905
122 700

0QV70C00z1 Csd1-90 krómhatású + transparent 122 700
0QV70U00z1 Csd1-90 szatén + transparent 135 400

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

1 db hosszú merevítő a csomag része

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro 
Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro 
Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

CSD2 színváltozat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0QVaC100z1 Csd2-100 fehér + transparent
655 975-1005

145 000
0QVaCC00z1 Csd2-100 krómhatású + transparent 145 000
0QVaCU00z1 Csd2-100 szatén + transparent 168 400
0QVdC100z1 Csd2-110 fehér + transparent

655 1075-1105
149 200

0QVdCC00z1 Csd2-110 krómhatású + transparent 149 200
0QVdCU00z1 Csd2-110 szatén + transparent 173 800
0QVGC100z1 Csd2-120 fehér + transparent

655 1175-1205
154 600

0QVGCC00z1 Csd2-120 krómhatású + transparent 154 600
0QVGCU00z1 Csd2-120 szatén + transparent 178 000

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a Csd1, Csd2 és Csdl2 zuhanyajtók nem kombinálhatók egy fix Cps falhoz.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cps 80 - 100

CrV1 80 - 100 CrV2 80 - 120

Cps 80 - 100

1 db hosszú merevítő a csomag része

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

alkalmazási lehetőségek: egy zuhanyajtó és egy 
másik zuhanyajtó vagy fix oldalfal összeszerelésével 
négyzet vagy téglalap alapú zuhanysarok alakítható ki. 
a fenti kombinációkból választhatunk.

a zuhanykabin beépítéséhez 2 darab terméket kell 
megrendelni, és így kapja meg a teljes zuhanykabin 
árat.

Fix oldalfal (CrV1 vagy CrV2 kombinációhoz)
FehérszatéN

FehérszatéN

FehérszatéN

színváltozat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9QV40100z1 Cps-80 fehér + transparent
780-800

83 200
9QV40C00z1 Cps-80 krómhatású + transparent 83 200
9QV40U00z1 Cps-80 szatén + transparent 90 600
9QV70100z1 Cps-90 fehér + transparent

880-900
87 500

9QV70C00z1 Cps-90 krómhatású + transparent 87 500
9QV70U00z1 Cps-90 szatén + transparent 96 000
9QVa0100z1 Cps-100 fehér + transparent

980-1000
94 000

9QVa0C00z1 Cps-100 krómhatású + transparent 94 000
9QVa0U00z1 Cps-100 szatén + transparent 100 800

bal / jobb 
Változat

180°
j

B6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

CrV1/CrV2 Cps zuhanykabin

CPS

CSD1

zuhanyajtó (falfülkébe)

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) 
olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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KoNCepCIÓ
tökéletes összhangot teremtenek

eMelő MeChaNIzMUs
speciális emelő mechanizmus a tökéletes 
és automatikus záródásért.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0QV7C10lz1 Csdl2-90 fehér + transparent
720 875-905

157 800
0QV7CU0lz1 Csdl2-90 szatén + transparent 174 900
0QV7CC0lz1 Csdl2-90 krómhatású + transparent 157 800
0QVaC10lz1 Csdl2-100 fehér + transparent

820 975-1005
163 200

0QVaCU0lz1 Csdl2-100 szatén + transparent 168 400
0QVaCC0lz1 Csdl2-100 krómhatású + transparent 163 200
0QVdC10lz1 Csdl2-110 fehér + transparent

920 1075-1105
170 500

0QVdCU0lz1 Csdl2-110 szatén + transparent 174 900
0QVdCC0lz1 Csdl2-110 krómhatású + transparent 170 500
0QVGC10lz1 Csdl2-120 fehér + transparent

1020 1175-1205
170 500

0QVGCU0lz1 Csdl2-120 szatén + transparent 195 100
0QVGCC0lz1 Csdl2-120 krómhatású + transparent 170 500

CSDL2

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant pro, Gigant pro Flat,  
Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a Csd1, Csd2 és CsdL2 zuhanyajtók nem kombinálhatók egy fix Cps falhoz. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

az üVeG 
VédelMe

zuhanyajtó (falfülkébe)

a termék magassága 1950 mm.

Cikkszám típUs+szíN ár

e778801C19470 toldóprofil CNps krómhatású 14 100
e778801119470 toldóprofil CNps fehér 15 100
e778801U19470 toldóprofil CNps szatén 18 100
e778801C19400 toldóprofil CNps Cps-hez krómhatású 14 100
e778801119400 toldóprofil CNps Cps-hez fehér 15 100
e778801U19400 toldóprofil CNps Cps-hez szatén 18 100

CNPS
FehérszatéN

színváltozat

a termék magassága 1950 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

toldÓproFIl

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra

szélesebb fali rögzítőprofil

Chrome széles 
fali rögzítőprofil 
(toldóprofil 
helyettesítésére)

Valamennyi Chrome termék csomagolásának 
részét képezi a fali rögzítő profil, mely 
lehetővé teszi a termék +/- 10 mm-rel való 
módosítását (bővítését vagy szűkítését).

FehérKrómhatású Szatén
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amennyiben szeretné tovább szélesíteni a terméket, 
vásárolja meg az új toldóprofilt, mely 20 mm-rel 
szélesebb, és további 20 mm-rel szélesítheti a 
terméket a +/- 10 mm eltérés megtartásával.
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Chrome

eMelő MeChaNIzMUs
speciális emelő mechanizmus a tökéletes 
és automatikus záródásért.

ajánlott zuhanytálcák: perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant pro, Gigant pro Flat,  
Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a Csd1, Csd2 és CsdL2 zuhanyajtók nem kombinálhatók egy fix Cps falhoz. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

az üVeG 
VédelMe

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

szélesebb fali rögzítőprofil

újdonság
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Pivot
zuhanykabinok

NOSAL design
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Pivot
a jövő érintése, modern 

dizájnnal

egyedi ajtónyitás
jó minőségű rozsdamentes acélzsanér,
egyszerű, időtálló ajtónyitó rendszer,

amely nem igényel karbantartást.

Korszerű dizájn
Minimális számú fémprofil, maximális 

nagyságú üvegfelületek. 

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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PSKK3 - háromrészes, negyedköríves, kifelé nyíló 
zuhanykabin

Minimális számú profil, maximális nagyságú üvegfelületek. 
letisztult, modern dizájn és költséghatékonyság jellemzi. 
ár 146 700 Ft-tól.

PDOP2 + PPS - zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

zuhanykabin az Ön elképzelései szerint. a zuhanyajtó és fix 
oldalfal összeszerelésével olyan teret alakíthatunk ki a zuhany-
záshoz, amilyet csak szeretnénk: 90 x 80 cm-től egészen 120 x 
100 cm-ig. 
ár 120 900 + 57 200 Ft-tól.

Ergonomikus fogantyú két funkcióval: lefelé vagy oldalra 
fordítva lehetővé teszi az ajtó kényelmes nyitását, felfelé 
fordítva pedig praktikus töröközőtartóként használhatjuk. 

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok Zuhanyajtók

PDOP2 - kétrészes, kifelé nyíló 
zuhanyajtó

Még szélesebb, mint a pdop1 zuhanyajtó. 
Kétrészes megoldás szélességben 100, 110 
és 120 cm szélességben választható.  
ár 120 900 Ft-tól.

PDOP1 - egyrészes, kifelé nyíló 
zuhanyajtó

tökéletesen alkalmazkodó. a pNps 
toldóprofillal a termék akár mindkét 
irányban 4 cm-rel kiszélesíthető (1 db 
toldóprofil szélessége 2 cm).  
ár 110 900 Ft-tól.

A fehér keretes zuhanysarok kétféle 
változatban érhető el: fehér vagy 
krómozott zsanérokkal és fogantyúkkal. 
a szatén változat zsanérjai és fogantyúi 
szatén, a krómhatású változaté pedig 
króm színűek.

Változatok és árak bővebben: 86-87. oldalon.

a pivot forgózsanérrendszer jó minőségű rozsdamentes 
acél pánt, ami nyitáskor a saját tengelye körül forog egy 
acél tüskén. Egyszerű, elpusztíthatatlan ajtónyitó rendszer, 
amely semmilyen karbantartást nem igényel. 
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PDOP2 + PPS - zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

zuhanykabin az Ön elképzelései szerint. a zuhanyajtó és fix 
oldalfal összeszerelésével olyan teret alakíthatunk ki a zuhany-
záshoz, amilyet csak szeretnénk: 90 x 80 cm-től egészen 120 x 
100 cm-ig. 
ár 120 900 + 57 200 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok Zuhanyajtók

PDOP2 - kétrészes, kifelé nyíló 
zuhanyajtó

Még szélesebb, mint a pdop1 zuhanyajtó. 
Kétrészes megoldás szélességben 100, 110 
és 120 cm szélességben választható.  
ár 120 900 Ft-tól.

PDOP1 - egyrészes, kifelé nyíló 
zuhanyajtó

tökéletesen alkalmazkodó. a pNps 
toldóprofillal a termék akár mindkét 
irányban 4 cm-rel kiszélesíthető (1 db 
toldóprofil szélessége 2 cm).  
ár 110 900 Ft-tól.

A fehér keretes zuhanysarok kétféle 
változatban érhető el: fehér vagy 
krómozott zsanérokkal és fogantyúkkal. 
a szatén változat zsanérjai és fogantyúi 
szatén, a krómhatású változaté pedig 
króm színűek.

Pivot

Változatok és árak bővebben: 86-87. oldalon.

a pivot forgózsanérrendszer jó minőségű rozsdamentes 
acél pánt, ami nyitáskor a saját tengelye körül forog egy 
acél tüskén. Egyszerű, elpusztíthatatlan ajtónyitó rendszer, 
amely semmilyen karbantartást nem igényel. 
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Zuhanyajtók

Változatok és árak bővebben: 86-87. oldalon.

PDOP2 black + PPS black - 
zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből belépős 
zuhanysarok 

ár 128 800 + 59 400 Ft-tól.

PSKK3 black - háromrészes, 
negyedköríves, kifelé nyíló zuhanykabin

ár 155 700 Ft-tól.

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok

PDOP2 black - kétrészes, kifelé 
nyíló zuhanyajtó 

ár 128 800 Ft-tól.

PDOP1 black - egyrészes, kifelé 
nyíló zuhanyajtó 

ár 119 800 Ft-tól.

Pivot black
zuhanykabin

Élvezze a kényelmes pihenést az ülőkén. 
Nagyszerű lesz kikapcsolódásra és 
lábainak ápolására.
 

    Lapozzon a 132. oldalra!

A fekete keretes változat, fekete
fogantyút és fekete zsanérokat
tartalmaz. Nagy, edzett, biztonsági
üvegfelületekből, magas minőségű
pántokból és fogantyúkból áll.
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Zuhanyajtók
Pivot

Változatok és árak bővebben: 86-87. oldalon.

Sarokbelépős zuhanykabinok

PDOP2 black - kétrészes, kifelé 
nyíló zuhanyajtó 

ár 128 800 Ft-tól.

PDOP1 black - egyrészes, kifelé 
nyíló zuhanyajtó 

ár 119 800 Ft-tól.

Pivot black
zuhanykabin

Élvezze a kényelmes pihenést az ülőkén. 
Nagyszerű lesz kikapcsolódásra és 
lábainak ápolására.
 

    Lapozzon a 132. oldalra!

A fekete keretes változat, fekete
fogantyút és fekete zsanérokat
tartalmaz. Nagy, edzett, biztonsági
üvegfelületekből, magas minőségű
pántokból és fogantyúkból áll.
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Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

37644100z1 psKK3-80 fehér/króm zsanér, fogantyú + transparent

490 770-795x770-795

146 700
37644101z1 psKK3-80 fehér/fehér + transparent 146 700
37644C00z1 psKK3-80 krómhatású + transparent 188 100
37644U00z1 psKK3-80 szatén + transparent 163 500
37644300z1 psKK3-80 fekete + transparent 155 700
37677100z1 psKK3-90 fehér/króm zsanér, fogantyú + transpare

490 870-895x870-895

156 700
37677101z1 psKK3-90 fehér/fehér + transparent 156 700
37677C00z1 psKK3-90 krómhatású + transparent 197 000
37677U00z1 psKK3-90 szatén + transparent 172 400
37677300z1 psKK3-90 fekete + transparent 166 900
376aa100z1 psKK3-100 fehér/króm zsanér, fogantyú + transparent

490 970-995x970-995

169 100
376aa101z1 psKK3-100 fehér/fehér + transparent 169 100
376aaC00z1 psKK3-100 krómhatású + transparent 204 900
376aaU00z1 psKK3-100 szatén + transparent 183 600
376aa300z1 psKK3-100 fekete + transparent 178 000

180°
j

B bal / jobb Változat
bal - jobb oldali változat, a termék  
180°-ban elforgatható.

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ KarbaNtartás
Minimális számú profil, mindenhol könnyen 
hozzáférhető.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. 
pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

zuhanykabin

ajánlott zuhanytálcák: elipso, elipso pro, 
elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

Pivot

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

FeKete

Cikkszám típUs Magasság (mm) ár

e778801119000 toldóprofil pNps fehér
1900

4 300
e778801319000 toldóprofil pNps fekete 4 900
e778801U19000 toldóprofil pNps szatén 5 800

toldÓproFIl

ajánlott zuhanytálcák: aneta, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

zuhanyajtó (fülkébe vagy pps fix oldalfallal kombinálva)
FehérszatéN

színváltozat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

03G40100z1 pdop1-80 fehér/króm zsanér, fogantyú + transparen

492 761-811

110 900
03G40101z1 pdop1-80 fehér/fehér + transparent 110 900
03G40C00z1 pdop1-80 krómhatású + transparent 119 800
03G40U00z1 pdop1-80 szatén + transparent 126 600
03G40300z1 pdop1-80 fekete + transparent 119 800
03G70100z1 pdop1-90 fehér/króm zsanér, fogantyú + transparen

592 861-911

115 400
03G70101z1 pdop1-90 fehér/fehér + transparent 115 400
03G70C00z1 pdop1-90 krómhatású + transparent 124 400
03G70U00z1 pdop1-90 szatén + transparent 131 000
03G70300z1 pdop1-90 fekete + transparent 124 400

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

FeKete

toldÓproFIl

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

03Ga0100z1 pdop2-100 fehér/króm zsanér, fogantyú + transpare

492 961-1011

120 900
03Ga0101z1 pdop2-100 fehér/fehér + transparent 120 900
03Ga0C00z1 pdop2-100 krómhatású + transparent 128 800
03Ga0U00z1 pdop2-100 szatén + transparent 135 500
03Ga0300z1 pdop2-100 fekete + transparent 128 800
03Gd0100z1 pdop2-110 fehér/króm zsanér, fogantyú + transpare

592 1061-1111

125 400
03Gd0101z1 pdop2-110 fehér/fehér + transparent 125 400
03Gd0C00z1 pdop2-110 krómhatású + transparent 134 400
03Gd0U00z1 pdop2-110 szatén + transparent 141 000
03Gd0300z1 pdop2-110 fekete + transparent 134 400
03GG0100z1 pdop2-120 fehér/króm zsanér, fogantyú + transpare

592 1161-1211

132 200
03GG0101z1 pdop2-120 fehér/fehér + transparent 132 200
03GG0C00z1 pdop2-120 krómhatású + transparent 141 000
03GG0U00z1 pdop2-120 szatén + transparent 147 800
03GG0300z1 pdop2-120 fekete + transparent 141 000

PDOP2

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,  
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,  
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

FehérszatéN FeKete

toldÓproFIl

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

90G40100z1 pps-80 fehér + transparent

770-795

57 200
90G40C00z1 pps-80 krómhatású + transparent 59 400
90G40U00z1 pps-80 szatén + transparent 66 200
90G40300z1 pps-80 fekete + transparent 59 400
90G70100z1 pps-90 fehér + transparent

870-895

61 700
90G70C00z1 pps-90 krómhatású + transparent 63 900
90G70U00z1 pps-90 szatén + transparent 70 600
90G70300z1 pps-90 fekete + transparent 63 900
90Ga0100z1 pps-100 fehér + transparent

970-995

65 000
90Ga0C00z1 pps-100 krómhatású + transparent 67 200
90Ga0U00z1 pps-100 szatén + transparent 74 000
90Ga0300z1 pps-100 fekete + transparent 67 200

PSKK3

PDOP1

zuhanyajtó (fülkébe vagy pps fix oldalfallal kombinálva)

PPS

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

PNPS

 

rögzítő- 
és toldóprofilok

toldÓproFIl

pdop1 / pdop2

a termék magassága 1900 mm.
a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

a termék magassága 1900 mm.
a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

a pivot zuhanykabinok és zuhanyajtók krómhatású kivitelben bLNps toldó profillal kiegészíthetőek. 
lapozzon a 109. oldalra!

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedköríves zuhanykabin rádiusza r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) 
olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofilok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál:

toldóprofil 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét 
oldalán a 2 cm-es toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profil 
rakható! a toldóprofilokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók következő 
termékcsaládjaihoz gyártjuk: Chrome (saját speciális), pivot, 10° 
(kivéve 10AP4), Blix (kivéve BLDP4, BLDZ2, BLPS, BLPSZ), Supernova 
és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fix oldalfalhoz.

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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 az üVeG VédelMe 
 az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja. 

 eGYszerŰ KarbaNtartás 
 Minimális számú profi l, mindenhol könnyen 
hozzáférhető. 

Pivot

 a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfi gurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. 
pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
 a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el 

 a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfi gurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
 a negyedkör alakú zuhany sugara r500. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
 a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el 

 ajánlott zuhanytálcák:  elipso, elipso pro, 
elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 

 Cikkszám  típUs  Magasság (mm)  ár 

 e778801119000  toldóprofi l pNps fehér 
1900

 4 300 
 e778801319000  toldóprofi l pNps fekete  4 900 
 e778801U19000  toldóprofi l pNps szatén  5 800 

 toldóprofi l 

 alkalmazkodik az Ön igényeihez. használjon 
toldóprofi lokat (pNps) és a pivot terméket szélesítheti 
mindkét oldalon (1 db toldóprofi l, szélessége 2 cm). 

 toldÓproFIl 

 ajánlott zuhanytálcák:  aneta, perseus, 
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome, 
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 
 toldÓproFIl 

 ajánlott zuhanytálcák:  perseus, perseus pro, 
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant, 
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 
 toldÓproFIl 

pp
s

pdop1/2

+ =

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 

 rögzített fal (pdop1 vagy pdop2 kombinációhoz) 
 Fehér  szatéN 

 színváltozat 

 ajánlott zuhanytálcák:  perseus pro, perseus pro Flat, 
perseus pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro 
Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy 
padlóösszefolyó.

 Cikkszám  típUs+betétleMez (üveg)  Méretek (mm)  ár 

 90G40100z1  pps-80 fehér + transparent 

770-795

 57 200 
 90G40C00z1  pps-80 krómhatású + transparent  59 400 
 90G40U00z1  pps-80 szatén + transparent  66 200 
 90G40300z1  pps-80 fekete + transparent  59 400 
 90G70100z1  pps-90 fehér + transparent 

870-895

 61 700 
 90G70C00z1  pps-90 krómhatású + transparent  63 900 
 90G70U00z1  pps-90 szatén + transparent  70 600 
 90G70300z1  pps-90 fekete + transparent  63 900 
 90Ga0100z1  pps-100 fehér + transparent 

970-995

 65 000 
 90Ga0C00z1  pps-100 krómhatású + transparent  67 200 
 90Ga0U00z1  pps-100 szatén + transparent  74 000 
 90Ga0300z1  pps-100 fekete + transparent  67 200 

 alkalmazási lehetőségek:   a pps fi x oldalfallal 
és a zuhanyajtók kiválasztásával négyzet vagy téglalap 
alakú zuhanykabint alakíthat ki tetszés szerinti 
méretekben. a fenti kombinációkból választhatunk. 

a zuhanykabin kialakításához legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a teljes 
zuhanykabin árat.

 FeKete 

 toldÓproFIl 

 színváltozat 
 Fehér  szatéN  FeKete 

PPS

 a termék magassága  1900 mm.

PNPS

 

 rögzítőprofi l   
 a fal és a zuhanykabin vagy zuhanyajtó 
egymáshoz rögzítésére szolgál.  
Minden esetben tartozéka a 
terméknek, kivéve: supernova pss és 
APSS, Blix BLPS, 10° 10PS, Pivot PPS

 rö
gz

ítő
pr

of
il 

 To
ld

óp
ro

fil
 

 To
ld

óp
ro

fil
 

20 mm 0

-10 +10

 a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet. 

20 mm

 zuhanykabin  /a supernova zuhanyfülke használatának grafi kus 
ábrázolása/ 

 rögzítő- 
és toldóprofi lok 

 toldÓproFIl 

pdop1 / pdop2 pps  zuhanykabin 

 a pivot zuhanykabinok és zuhanyajtók krómhatású kivitelben bLNps toldó profi llal kiegészíthetőek. 
lapozzon a 109. oldalra!

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfi gurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
 a negyedköríves zuhanykabin rádiusza r500.   a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.   az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) 
olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfi gurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.  Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési 
segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

 a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofi lok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál: 

 fekete profi llal
Fekete változatban pivot 
zuhanykabinhoz is. 
Fekete PNPS.

 toldóprofi l 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét 
oldalán a 2 cm-es toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profi l 
rakható! a toldóprofi lokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók következő 
termékcsaládjaihoz gyártjuk: Chrome (saját speciális), pivot, 10° 
(kivéve 10AP4), Blix (kivéve BLDP4, BLDZ2, BLPS, BLPSZ), Supernova 
és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fi x oldalfalhoz.

KrÓM-
hatású 
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blix film

blix slim zuhanykabin

új, fekete kivitelben is
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Blix Slim
Kellően vékony

Vékony profil
a keret finom aránya a zuhanyzónak elegáns megjelenést 

biztosít, és nem terheli optikailag a fürdőszoba dizájnt.

praktikus tolórendszer
a tolóajtók helytakarékosak, ezáltal praktikusan 
berendezhető a fürdőszoba. a víz nem csöpög 
a padlóra, ahol növelheti a csúszás kockázatát.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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BLSCP4 - négyrészes, negyedköríves, elcsúsztatható 
zuhanykabin

tér- és költséghatékony megoldás. Két egyenes és két íves, 
mozgó részből áll.  
ár 141 200 Ft-tól.

BLSRV2 - elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin sarok 
belépővel

Négyzet alapú zuhanykabin, nagy méretű sarok belépővel.
ár 150 500 Ft-tól.

BLSDP2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

alkalmazkodik az Ön igényeihez. a balos / 
jobbos változat a termék megfordításával 
választható.  
ár 106 100 Ft-tól.

szerelje közvetlenül burkolt padlóra 
Chrome zuhanyfolyókával!

BLSDP2 + BLSPS - zuhanyajtó + 
fix oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
olyan teret alakíthatunk ki a zuhanyzáshoz, 
amilyet csak szeretnénk 100 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig. 
ár 106 100 + 56 600 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 94-95. oldalon.

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok

a termék kialakítását nem zavarja 
egyetlen belső, függőleges profil sem. 
Az edzett biztonsági üveg vastagsága 
6 mm, amely egy alumínium vezetősínre 
van függesztve.

Lapozzon a 156. oldalra!

BLSRV2K+BLSRV2K - 
elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin 
sarok belépővel

a különböző méretű blsrV2K termékek 
kombinációja lehetővé teszi a sarokbelépős 
négyzet vagy téglalap alakú zuhanysarok 
kialakítását. 
ár 83 900 + 83 900 Ft-tól.

újdonság
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BLSRV2 - elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin sarok 
belépővel

Négyzet alapú zuhanykabin, nagy méretű sarok belépővel.
ár 150 500 Ft-tól.

Blix Slim

BLSDP2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

alkalmazkodik az Ön igényeihez. a balos / 
jobbos változat a termék megfordításával 
választható.  
ár 106 100 Ft-tól.

Zuhanyajtók

szerelje közvetlenül burkolt padlóra 
Chrome zuhanyfolyókával!

BLSDP2 + BLSPS - zuhanyajtó + 
fix oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
olyan teret alakíthatunk ki a zuhanyzáshoz, 
amilyet csak szeretnénk 100 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig. 
ár 106 100 + 56 600 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 94-95. oldalon.

Sarokbelépős zuhanykabinok

a termék kialakítását nem zavarja 
egyetlen belső, függőleges profil sem. 
Az edzett biztonsági üveg vastagsága 
6 mm, amely egy alumínium vezetősínre 
van függesztve.

Lapozzon a 156. oldalra!

újdonság
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BLSCP4 black - négyrészes, negyedköríves, 
elcsúsztatható zuhanykabin

tér- és költséghatékony megoldás. Két egyenes és két íves, 
mozgó részből áll.  
ár 150 300 Ft-tól.

BLSRV2 black - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

Négyzet alapú zuhanykabin, nagy méretű sarok belépővel.
ár 163 400 Ft-tól.

BLSDP2 black - kétrészes, 
elcsúsztatható zuhanyajtó

alkalmazkodik az Ön igényeihez. a balos / 
jobbos változat a termék megfordításával 
választható.  
ár 108 300 Ft-tól.

BLSDP2 black  
+ BLSPS black - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
olyan teret alakíthatunk ki a zuhanyzáshoz, 
amilyet csak szeretnénk 100 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig. 
ár 108 300 + 59 600 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 94-95. oldalon.

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok

BLSRV2K black  
+BLSRV2K black - elcsúsztatható, 
négyrészes zuhanykabin sarok belépővel

a különböző méretű blsrV2K termékek 
kombinációja lehetővé teszi a sarokbelépős 
négyzet vagy téglalap alakú zuhanysarok 
kialakítását. 
ár 86 100 + 86 100 Ft-tól.

újdonság

Élvezze a kényelmes pihenést az ülőkén. 
Nagyszerű lesz kikapcsolódásra és 
lábainak ápolására.
 

    Lapozzon a 132. oldalra!
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BLSRV2 black - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

Négyzet alapú zuhanykabin, nagy méretű sarok belépővel.
ár 163 400 Ft-tól.

Blix Slim

BLSDP2 black - kétrészes, 
elcsúsztatható zuhanyajtó

alkalmazkodik az Ön igényeihez. a balos / 
jobbos változat a termék megfordításával 
választható.  
ár 108 300 Ft-tól.

Zuhanyajtók

BLSDP2 black  
+ BLSPS black - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
olyan teret alakíthatunk ki a zuhanyzáshoz, 
amilyet csak szeretnénk 100 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig. 
ár 108 300 + 59 600 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 94-95. oldalon.

Sarokbelépős zuhanykabinok

Élvezze a kényelmes pihenést az ülőkén. 
Nagyszerű lesz kikapcsolódásra és 
lábainak ápolására.
 

    Lapozzon a 132. oldalra!
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Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

X3bM40C00z1 blsCp4-80 krómhatású + transparent
485 786-800x786-800

141 200
X3bM40300z1 blsCp4-80 black + transparent 150 300
X3bM70C00z1 blsCp4-90 krómhatású + transparent

485 886-900x886-900
150 500

X3bM70300z1 blsCp4-90 black + transparent 158 400

zuhanykabin

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso,  
elipso pro, elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

színváltozat

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ szerelés
Csupán néhány csavarra van szükség 
a termék beépítéséhez.

blix slim

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

BLSRV2 színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

X1lM40C00z1 blsrV2-80 krómhatású + transparent
410 786-800x786-800

150 500
X1lM40300z1 blsrV2-80 black + transparent 163 400
X1lM70C00z1 blsrV2-90 krómhatású + transparent

480 886-900x886-900
158 600

X1lM70300z1 blsrV2-90 black  + transparent 171 700

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

zuhanykabin

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

X9bM40C00z1 blsps-80 krómhatású + transparent
785-800

56 600
X9bM40300z1 blsps-80 black  + transparent 59 600
X9bM70C00z1 blsps-90 krómhatású + transparent

885-900
59 600

X9bM70300z1 blsps-90 black  + transparent 64 700

BLSCP4

zuhanykabin

BLSRV2K + BLSRV2K

BLSPS

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

a termék magassága 1950 mm.

blsdp2

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) Méretek 

blsps-sel (mm) ár

X0pMa0C00z1 blsdp2-100 krómhatású + transparent
400 977-1005 990-1018

106 100
X0pMa0300z1 blsdp2-100 black  + transparent 108 300
X0pMd0C00z1 blsdp2-110 krómhatású + transparent

450 1077-1105 1090-1118
109 400

X0pMd0300z1 blsdp2-110 black  + transparent 112 600
X0pMG0C00z1 blsdp2-120 krómhatású + transparent

500 1177-1205 1190-1218
112 200

X0pMG0300z1 blsdp2-120 black  + transparent 117 600

BLSDP2

a termék magassága 1950 mm.

üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

toldÓproFIl

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Lehetséges termék kombinációk: 
a - blrV2K - választható méretek: 80, 90, 100, 110, 
és 120 cm  
b - blrV2K - választható méretek: 80, 90, 100, 110, 
és 120 cm (a 80 x 120 cm-es méret kényelmes 
zuhanyozást biztosít Önnek.).

a zuhanykabin befejezéséhez legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a teljes 
zuhanykabin árat. 
a termék fix oldalfallal kombinálva sem használható 
önmagában zuhanyajtóként!

a

b

Figyelmeztetés: a fent jelölt belépő csak két azonos méret esetén érvényes!

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

X1XM40C00z1 blsrV2K-80 krómhatású + transparent (1 oldal)
786-800

83 900
X1XM40300z1 blsrV2K-80 black  + transparent (1 oldal) 86 100
X1XM70C00z1 blsrV2K-90 krómhatású + transparent (1 oldal)

886-900
88 500

X1XM70300z1 blsrV2K-90 black  + transparent (1 oldal) 90 600
X1XMa0C00z1 blsrV2K-100 krómhatású + transparent (1 oldal)

986-1000
93 200

X1XMa0300z1 blsrV2K-100 black  + transparent (1 oldal) 94 800
X1XMG0C00z1 blsrV2K-120 krómhatású + transparent (1 oldal)

1186-1200
100 900

X1XMG0300z1 blsrV2K-120 black  + transparent (1 oldal) 103 200

FeKete

FeKete

FeKete

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlen padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése 
közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlen padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso,  
elipso pro, elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

Blix Slim

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Fix oldalfal (blsdp2 kombinációhoz)

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro, 
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,Gigant pro, 
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

alkalmazási lehetőségek: a blsps rögzített falához 
és a blsdp2 zuhanyajtó kiválasztott méretéhez való 
csatlakozással különböző méretű téglalap alakú 
zuhanykabin lesz.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

X9bM40C00z1 blsps-80 krómhatású + transparent
785-800

56 600
X9bM40300z1 blsps-80 black  + transparent 59 600
X9bM70C00z1 blsps-90 krómhatású + transparent

885-900
59 600

X9bM70300z1 blsps-90 black  + transparent 64 700

blsdp2 + blsps

BLSPS

a termék magassága 1950 mm.

blsdp2 blsps zuhanykabin

zuhanyajtó (épített falfülkébe vagy fix zuhanykabin oldalfallal kombinálva)

bal / jobb 
Változat

180°
j

Bszínváltozat

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro,perseus 
pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant 
pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) Méretek 

blsps-sel (mm) ár

X0pMa0C00z1 blsdp2-100 krómhatású + transparent
400 977-1005 990-1018

106 100
X0pMa0300z1 blsdp2-100 black  + transparent 108 300
X0pMd0C00z1 blsdp2-110 krómhatású + transparent

450 1077-1105 1090-1118
109 400

X0pMd0300z1 blsdp2-110 black  + transparent 112 600
X0pMG0C00z1 blsdp2-120 krómhatású + transparent

500 1177-1205 1190-1218
112 200

X0pMG0300z1 blsdp2-120 black  + transparent 117 600

BLSDP2

a termék magassága 1950 mm.

üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Lehetséges termék kombinációk: 
a - blrV2K - választható méretek: 80, 90, 100, 110, 
és 120 cm  
b - blrV2K - választható méretek: 80, 90, 100, 110, 
és 120 cm (a 80 x 120 cm-es méret kényelmes 
zuhanyozást biztosít Önnek.).

a zuhanykabin befejezéséhez legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a teljes 
zuhanykabin árat. 
a termék fix oldalfallal kombinálva sem használható 
önmagában zuhanyajtóként!

FeKete

FeKete

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlen padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése 
közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlen padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású
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blix zuhanykabinok

blix film
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Blix
praktikus és vonzó

praktikus tolórendszer
a tolóajtók helytakarékosak, ezáltal praktikusan 

berendezhető a fürdőszoba. a víz nem csöpög a padlóra, 
ahol növelheti a csúszás kockázatát.

egyszerű karbantartás
az üveglapok kibillenthető mechanikája megkönnyíti 
a látszólag nehezen hozzáférhető helyek tisztítását is.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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BLCP4 - négyrészes, negyedköríves, 
elcsúsztatható zuhanykabin

tér- és költséghatékony megoldás. Két 
egyenes és két íves, mozgó ajtóból áll. 
ár 153 500 Ft-tól.

Gyermekei imádnak fürdeni? Kis méretű 
fürdőszobában is megadhatja nekik ezt 
az élményt, köszönhetően az ülőkés 
zuhanytálcának.

BLCP4 Sabina - négyrészes, 
negyedköríves, elcsúsztatható, 
alacsonyított zuhanykabin

az alacsonyabb blCp4 zuhanykabin 
a sabina mélyülőkés zuhanytálcával 
(minikáddal) kombinálható, így egyesíti 
a fürdőkád és zuhanykabin előnyeit.
ár 167 900 Ft-tól.

Negyedköríves zuhanykabinok

BLRV2K + BLRV2K - 
elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin 
sarok belépővel

a különböző méretű blrV2K termék 
lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap alakú 
zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.  
ár 93 000 + 93 000 Ft-tól.

BLRV2 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

Négyzet alapú zuhanykabin, nagy méretű 
sarok belépővel.
ár 162 400 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

Tartós keretszerkezet ötvözi a modern 
dizájnt. Együttesen hosszú élettartamú 
terméket hoz létre.

Változatok és árak bővebben: 104-109. oldalon.

Lapozzon a 146. oldalra!
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Negyedköríves zuhanykabinok

BLRV2K + BLRV2K - 
elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin 
sarok belépővel

a különböző méretű blrV2K termék 
lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap alakú 
zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.  
ár 93 000 + 93 000 Ft-tól.

BLRV2 - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

Négyzet alapú zuhanykabin, nagy méretű 
sarok belépővel.
ár 162 400 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok
Blix

Tartós keretszerkezet ötvözi a modern 
dizájnt. Együttesen hosszú élettartamú 
terméket hoz létre.

Változatok és árak bővebben: 104-109. oldalon.
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BLDP4 - négyrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

a legszélesebb raVaK zuhanyajtó középső 
belépővel. Kombinálja blps fix oldalfallal 
és akár 100 x 200 cm-es zuhanykabint 
állíthat így össze.  
ár 156 700 Ft-tól.

BLDP2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

alkalmazkodik az Ön igényeihez.  
használjon toldóprofilokat (blNps),  
amelyekkel a blix terméket szélesítheti 
mindkét oldalon. 1 db toldóprofil  
szélessége 2 cm. a balos/jobbos válto-
zat a termék megfordításával jöhet létre. 
ár 120 900 Ft-tól.

Zuhanyajtók

BLDP2 + BLPS - zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint. a zuhanyajtó 
és fix oldalfal összeszerelésével olyan teret alakíthatunk 
ki a zuhanyzáshoz, amilyet csak szeretnénk: 100 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig.  
ár 120 900 + 57 200 Ft-tól.

az ergonomikus, fényes alumínium 
fogantyúkkal könnyen nyithatóak 
az ajtók.

Változatok és árak bővebben: 104-109. oldalon.

Válasszunk a 
zuhanykabinhoz 
RAVAK termosztatikus 
zuhanyoszlopot, amely 
megtartja a víz állandó 
hőmérsékletét.
TE 093.00/150 
Lapozzon a 389. oldalra!
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BLDP4 - négyrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

a legszélesebb raVaK zuhanyajtó középső 
belépővel. Kombinálja blps fix oldalfallal 
és akár 100 x 200 cm-es zuhanykabint 
állíthat így össze.  
ár 156 700 Ft-tól.

BLDP2 - kétrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

alkalmazkodik az Ön igényeihez.  
használjon toldóprofilokat (blNps),  
amelyekkel a blix terméket szélesítheti 
mindkét oldalon. 1 db toldóprofil  
szélessége 2 cm. a balos/jobbos válto-
zat a termék megfordításával jöhet létre. 
ár 120 900 Ft-tól.

BLDP2 + BLPS - zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint. a zuhanyajtó 
és fix oldalfal összeszerelésével olyan teret alakíthatunk 
ki a zuhanyzáshoz, amilyet csak szeretnénk: 100 x 80 cm-től 
egészen 120 x 100 cm-ig.  
ár 120 900 + 57 200 Ft-tól.

Blix

az ergonomikus, fényes alumínium 
fogantyúkkal könnyen nyithatóak 
az ajtók.

Változatok és árak bővebben: 104-109. oldalon.

szerelje közvetlenül leburkolt padlóra 
runway zuhanyfolyókával!

Lapozzon a 158. oldalra!
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BLDZ2 - kétrészes harmonikarendszerű zuhanyajtó

a legkisebb terekben is megfelelő. a modern harmonika-
rendszernek köszönhetően maximális belépőt tesz lehetővé.
ár 131 000 Ft-tól.

Zuhanyajtók

Változatok és árak bővebben: 104-109. oldalon.

Ez a fogantyú különösen praktikus elcsúsztatható 
ajtóknál, illetve ahol fontos a biztonságos 
és kényelmes fogás.

BLDZ2 + BLPSZ - zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

a harmonika ajtónak és a fix oldalfalnak köszönhetően 
létrehozhatjuk a kedvenc zuhanykabinunkat. 
ár 131 000 + 60 500 Ft-tól.

a bLdz2 harmonika zuhanyajtó kizárólag a bLpsz fix 
oldalfallal kombinálható.
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Blix

Változatok és árak bővebben: 104-109. oldalon.

Ez a fogantyú különösen praktikus elcsúsztatható 
ajtóknál, illetve ahol fontos a biztonságos 
és kényelmes fogás.

BLDZ2 + BLPSZ - zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

a harmonika ajtónak és a fix oldalfalnak köszönhetően 
létrehozhatjuk a kedvenc zuhanykabinunkat. 
ár 131 000 + 60 500 Ft-tól.

a bLdz2 harmonika zuhanyajtó kizárólag a bLpsz fix 
oldalfallal kombinálható.
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Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

3b240100z1 blCp4-80 fehér + transparent

490 780-800x780-800

153 500
3b240100zG blCp4-80 fehér + Grape 169 100
3b240C00z1 blCp4-80 krómhatású + transparent 153 500
3b240C00zG blCp4-80 krómhatású + Grape 169 100
3b240U00z1 blCp4-80 szatén + transparent 171 300
3b240U00zG blCp4-80 szatén + Grape 185 800
3b270100z1 blCp4-90 fehér + transparent

565 880-900x880-900

156 700
3b270100zG blCp4-90 fehér + Grape 172 400
3b270C00z1 blCp4-90 krómhatású + transparent 156 700
3b270C00zG blCp4-90 krómhatású + Grape 172 400
3b270U00z1 blCp4-90 szatén + transparent 179 100
3b270U00zG blCp4-90 szatén + Grape 193 700

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus, perseus 
pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

zuhanykabin

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso, elipso pro, 
elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

silentRun

halK MŰKÖdés
hibátlan és halk működést biztosító 
mechanika

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ szerelés
Csupán néhány csavarra van szükség 
a termék beépítéséhez.

blix

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

BLCP4 Sabina
FehérszatéN

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

BLRV2
FehérszatéN

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

BLRV2K + BLRV2K

ajánlott zuhanytálcák: sabina.a termék magassága 1750 mm.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

3b240140z1 blCp4-80 sabINa fehér + transparent

490 780-800x780-800

167 900
3b240140zG blCp4-80 sabINa fehér + Grape 174 700
3b240C40z1 blCp4-80 sabINa krómhatású + transparent 167 900
3b240C40zG blCp4-80 sabINa krómhatású + Grape 178 000
3b240U40z1 blCp4-80 sabINa szatén + transparent 189 200
3b240U40zG blCp4-80 sabINa szatén + Grape 196 000
3b270140z1 blCp4-90 sabINa fehér + transparent

565 880-900x880-900

176 900
3b270140zG blCp4-90 sabINa fehér + Grape 184 800
3b270C40z1 blCp4-90 sabINa krómhatású + transparent 176 900
3b270C40zG blCp4-90 sabINa krómhatású + Grape 188 100
3b270U40z1 blCp4-90 sabINa szatén + transparent 198 200
3b270U40zG blCp4-90 sabINa szatén + Grape 206 000

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1lV40100z1 blrV2-80 fehér + transparent (komplett)

435 780-800x780-800

162 400
1lV40100zG blrV2-80 fehér + Grape 190 300
1lV40C00z1 blrV2-80 krómhatású + transparent (komplett) 162 400
1lV40C00zG blrV2-80 krómhatású + Grape 190 300
1lV40U00z1 blrV2-80 szatén + transparent (komplett) 181 300
1lV40U00zG blrV2-80 szatén + Grape 206 000
1lV70100z1 blrV2-90 fehér + transparent (komplett)

500 880-900x880-900

169 100
1lV70100zG blrV2-90 fehér+ Grape 206 000
1lV70C00z1 blrV2-90 krómhatású + transparent (komplett) 169 100
1lV70C00zG blrV2-90 krómhatású + Grape 206 000
1lV70U00z1 blrV2-90 szatén + transparent (komplett) 190 300
1lV70U00zG blrV2-90 szatén + Grape 225 100

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1XV40100z1 blrV2K-80 fehér + transparent

435 780-800

93 000
1XV40100zG blrV2K-80 fehér + Grape 107 500
1XV40C00z1 blrV2K-80 krómhatású + transparent 93 000
1XV40C00zG blrV2K-80 krómhatású + Grape 107 500
1XV40U00z1 blrV2K-80 szatén + transparent 104 200
1XV40U00zG blrV2K-80 szatén + Grape 117 600
1XV70100z1 blrV2K-90 fehér + transparent

500 880-900

98 500
1XV70100zG blrV2K-90 fehér + Grape 114 200
1XV70C00z1 blrV2K-90 krómhatású + transparent 98 500
1XV70C00zG blrV2K-90 krómhatású + Grape 114 200
1XV70U00z1 blrV2K-90 szatén + transparent 108 700
1XV70U00zG blrV2K-90 szatén + Grape 122 100
1XVa0100z1 blrV2K-100 fehér + transparent

575 980-1000

102 000
1XVa0100zG blrV2K-100 fehér + Grape 120 900
1XVa0C00z1 blrV2K-100 krómhatású + transparent 102 000
1XVa0C00zG blrV2K-100 krómhatású + Grape 120 900
1XVa0U00z1 blrV2K-100 szatén + transparent 110 900
1XVa0U00zG blrV2K-100 szatén + Grape 131 000
1XVd0100z1 blrV2K-110 fehér + transparent

575 1080-1100

107 500
1XVd0100zG blrV2K-110 fehér + Grape 131 000
1XVd0C00z1 blrV2K-110 krómhatású + transparent 107 500
1XVd0C00zG blrV2K-110 krómhatású + Grape 131 000
1XVd0U00z1 blrV2K-110 szatén + transparent 119 800
1XVd0U00zG blrV2K-110 szatén + Grape 141 000
1XVG0100z1 blrV2K-120 fehér + transparent

575 1180-1200

112 000
1XVG0100zG blrV2K-120 fehér + Grape 137 800
1XVG0C00z1 blrV2K-120 krómhatású + transparent 112 000
1XVG0C00zG blrV2K-120 krómhatású + Grape 137 800
1XVG0U00z1 blrV2K-120 szatén + transparent 123 200
1XVG0U00zG blrV2K-120 szatén + Grape 148 900

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0pVa0100z1 bldp2-100 fehér + transparent

410 970-1010

120 900
0pVa0100zG bldp2-100 fehér + Grape 132 200
0pVa0C00z1 bldp2-100 krómhatású + transparent 120 900
0pVa0C00zG bldp2-100 krómhatású + Grape 132 200
0pVa0U00z1 bldp2-100 szatén + transparent 132 200
0pVa0U00zG bldp2-100 szatén + Grape 152 300
0pVd0100z1 bldp2-110 fehér + transparent

460 1070-1110

123 200
0pVd0100zG bldp2-110 fehér + Grape 141 000
0pVd0C00z1 bldp2-110 krómhatású + transparent 123 200
0pVd0C00zG bldp2-110 krómhatású + Grape 141 000
0pVd0U00z1 bldp2-110 szatén + transparent 138 800
0pVd0U00zG bldp2-110 szatén + Grafit 160 100
0pVG0100z1 bldp2-120 fehér + transparent

510 1170-1210

129 800
0pVG0100zG bldp2-120 fehér + Grape 151 100
0pVG0C00z1 bldp2-120 krómhatású + transparent 129 800
0pVG0C00zG bldp2-120 krómhatású + Grape 151 100
0pVG0U00z1 bldp2-120 szatén + transparent 144 500
0pVG0U00zG bldp2-120 szatén + Grape 165 700

toldÓproFIl

toldÓproFIl

toldÓproFIl

BLCP4

zuhanykabin

zuhanykabin

BLDP2

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése 
közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

Figyelem: a fent jelölt belépő két termék összeépítése esetén értendő!
Minden blrV2K zuhanykabin elemet külön csomagolunk!

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra



www.ravak.hu 105

üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

toldÓproFIl

üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

toldÓproFIl

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus, perseus 
pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso, elipso pro, 
elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

silentRun

halK MŰKÖdés
hibátlan és halk működést biztosító 
mechanika

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

BLRV2K + BLRV2K
FehérszatéN

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: angela, perseus, perseus 
pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant, 
Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Lehetséges termék kombinációk: 
a - blrV2K - választható méretek: 80, 90, 100, 110, 
és 120 cm  
b - blrV2K - választható méretek: 80, 90, 100, 110, 
és 120 cm (a 80 x 120 cm-es méret kényelmes 
zuhanyozást biztosít Önnek.).

a zuhanykabin kialakításához legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a teljes 
zuhanykabin árat.

a

b

ajánlott zuhanytálcák: sabina.

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

1XV40100z1 blrV2K-80 fehér + transparent

435 780-800

93 000
1XV40100zG blrV2K-80 fehér + Grape 107 500
1XV40C00z1 blrV2K-80 krómhatású + transparent 93 000
1XV40C00zG blrV2K-80 krómhatású + Grape 107 500
1XV40U00z1 blrV2K-80 szatén + transparent 104 200
1XV40U00zG blrV2K-80 szatén + Grape 117 600
1XV70100z1 blrV2K-90 fehér + transparent

500 880-900

98 500
1XV70100zG blrV2K-90 fehér + Grape 114 200
1XV70C00z1 blrV2K-90 krómhatású + transparent 98 500
1XV70C00zG blrV2K-90 krómhatású + Grape 114 200
1XV70U00z1 blrV2K-90 szatén + transparent 108 700
1XV70U00zG blrV2K-90 szatén + Grape 122 100
1XVa0100z1 blrV2K-100 fehér + transparent

575 980-1000

102 000
1XVa0100zG blrV2K-100 fehér + Grape 120 900
1XVa0C00z1 blrV2K-100 krómhatású + transparent 102 000
1XVa0C00zG blrV2K-100 krómhatású + Grape 120 900
1XVa0U00z1 blrV2K-100 szatén + transparent 110 900
1XVa0U00zG blrV2K-100 szatén + Grape 131 000
1XVd0100z1 blrV2K-110 fehér + transparent

575 1080-1100

107 500
1XVd0100zG blrV2K-110 fehér + Grape 131 000
1XVd0C00z1 blrV2K-110 krómhatású + transparent 107 500
1XVd0C00zG blrV2K-110 krómhatású + Grape 131 000
1XVd0U00z1 blrV2K-110 szatén + transparent 119 800
1XVd0U00zG blrV2K-110 szatén + Grape 141 000
1XVG0100z1 blrV2K-120 fehér + transparent

575 1180-1200

112 000
1XVG0100zG blrV2K-120 fehér + Grape 137 800
1XVG0C00z1 blrV2K-120 krómhatású + transparent 112 000
1XVG0C00zG blrV2K-120 krómhatású + Grape 137 800
1XVG0U00z1 blrV2K-120 szatén + transparent 123 200
1XVG0U00zG blrV2K-120 szatén + Grape 148 900

Blix

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

zuhanyajtó (fülkébe vagy blps fix oldalfal elemmel kombinálva)

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

FehérszatéN

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro, perseus 
pro Chrome, Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant 
pro Chrome vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

0pVa0100z1 bldp2-100 fehér + transparent

410 970-1010

120 900
0pVa0100zG bldp2-100 fehér + Grape 132 200
0pVa0C00z1 bldp2-100 krómhatású + transparent 120 900
0pVa0C00zG bldp2-100 krómhatású + Grape 132 200
0pVa0U00z1 bldp2-100 szatén + transparent 132 200
0pVa0U00zG bldp2-100 szatén + Grape 152 300
0pVd0100z1 bldp2-110 fehér + transparent

460 1070-1110

123 200
0pVd0100zG bldp2-110 fehér + Grape 141 000
0pVd0C00z1 bldp2-110 krómhatású + transparent 123 200
0pVd0C00zG bldp2-110 krómhatású + Grape 141 000
0pVd0U00z1 bldp2-110 szatén + transparent 138 800
0pVd0U00zG bldp2-110 szatén + Grafit 160 100
0pVG0100z1 bldp2-120 fehér + transparent

510 1170-1210

129 800
0pVG0100zG bldp2-120 fehér + Grape 151 100
0pVG0C00z1 bldp2-120 krómhatású + transparent 129 800
0pVG0C00zG bldp2-120 krómhatású + Grape 151 100
0pVG0U00z1 bldp2-120 szatén + transparent 144 500
0pVG0U00zG bldp2-120 szatén + Grape 165 700

zuhanykabin

BLDP2

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése 
közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

Figyelem: a fent jelölt belépő két termék összeépítése esetén értendő!
Minden blrV2K zuhanykabin elemet külön csomagolunk!

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású
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silentRun

halK MŰKÖdés
hibátlan és halk működést biztosító 
mechanika

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ szerelés
Csupán néhány csavarra van szükség 
a termék beépítéséhez.

BLDP4
Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár

0YVG0100z1 bldp4-120 fehér + transparent

493 1170-1210

156 700
0YVG0100zG bldp4-120 fehér + Grape 175 800
0YVG0C00z1 bldp4-120 krómhatású + transparent 156 700
0YVG0C00zG bldp4-120 krómhatású + Grape 175 800
0YVG0U00z1 bldp4-120 szatén + transparent 175 800
0YVG0U00zG bldp4-120 szatén + Grape 198 200
0YVj0100z1 bldp4-130 fehér + transparent

543 1270-1310

167 900
0YVj0100zG bldp4-130 fehér + Grape 198 200
0YVj0C00z1 bldp4-130 krómhatású + transparent 167 900
0YVj0C00zG bldp4-130 krómhatású + Grape 198 200
0YVj0U00z1 bldp4-130 szatén + transparent 190 300
0YVj0U00zG bldp4-130 szatén + Grape 221 600
0YVM0100z1 bldp4-140 fehér + transparent

593 1370-1410

172 400
0YVM0100zG bldp4-140 fehér + Grape 206 000
0YVM0C00z1 bldp4-140 krómhatású + transparent 172 400
0YVM0C00zG bldp4-140 krómhatású + Grape 206 000
0YVM0U00z1 bldp4-140 szatén + transparent 194 800
0YVM0U00zG bldp4-140 szatén + Grape 227 300
0YVp0100z1 bldp4-150 fehér + transparent

643 1470-1510 

174 700
0YVp0100zG bldp4-150 fehér + Grape 211 600
0YVp0C00z1 bldp4-150 krómhatású + transparent 174 700
0YVp0C00zG bldp4-150 krómhatású + Grape 211 600
0YVp0U00z1 bldp4-150 szatén + transparent 199 200
0YVp0U00zG bldp4-150 szatén + Grape 236 200
0YVs0100z1 bldp4-160 fehér + transparent

693 1570-1610

181 300
0YVs0100zG bldp4-160 fehér + Grape 217 200
0YVs0C00z1 bldp4-160 krómhatású + transparent 181 300
0YVs0C00zG bldp4-160 krómhatású + Grape 217 200
0YVs0U00z1 bldp4-160 szatén + transparent 206 000
0YVs0U00zG bldp4-160 szatén + Grape 241 700
0YVV0100z1 bldp4-170 fehér + transparent

743 1670-1710

187 000
0YVV0100zG bldp4-170 fehér + Grape 227 300
0YVV0C00z1 bldp4-170 krómhatású + transparent 187 000
0YVV0C00zG bldp4-170 krómhatású + Grape 227 300
0YVV0U00z1 bldp4-170 szatén + transparent 209 400
0YVV0U00zG bldp4-170 szatén + Grape 249 600
0YVY0100z1 bldp4-180 fehér + transparent

793 1770-1810

190 300
0YVY0100zG bldp4-180 fehér + Grape 234 000
0YVY0C00z1 bldp4-180 krómhatású + transparent 190 300
0YVY0C00zG bldp4-180 krómhatású + Grape 234 000
0YVY0U00z1 bldp4-180 szatén + transparent 212 700
0YVY0U00zG bldp4-180 szatén + Grape 254 200
0YVl0100z1 bldp4-190 fehér + transparent

843 1870-1910

196 000
0YVl0100zG bldp4-190 fehér + Grape 241 700
0YVl0C00z1 bldp4-190 krómhatású + transparent 196 000
0YVl0C00zG bldp4-190 krómhatású + Grape 241 700
0YVl0U00z1 bldp4-190 szatén + transparent 221 600
0YVl0U00zG bldp4-190 szatén + Grape 266 400
0YVK0100z1 bldp4-200 fehér + transparent

893 1970-2010

200 400
0YVK0100zG bldp4-200 fehér + Grape 248 500
0YVK0C00z1 bldp4-200 krómhatású + transparent 200 400
0YVK0C00zG bldp4-200 krómhatású + Grape 248 500
0YVK0U00z1 bldp4-200 szatén+ transparent 225 100
0YVK0U00zG bldp4-200 szatén + Grape 272 000

ajánlott zuhanytálcák: Gigant, Gigant Pro,  
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat 6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

bldp2 + blps

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9bh40100z1 blps-80 fehér + transparent

770-790

57 200
9bh40100zG blps-80 fehér + Grape 71 700
9bh40C00z1 blps-80 krómhatású + transparent 57 200
9bh40C00zG blps-80 krómhatású + Grape 71 700
9bh40U00z1 blps-80 szatén + transparent 66 200
9bh40U00zG blps-80 szatén + Grape 81 900
9bh70100z1 blps-90 fehér + transparent

870-890

60 500
9bh70100zG blps-90 fehér + Grape 78 400
9bh70C00z1 blps-90 krómhatású + transparent 60 500
9bh70C00zG blps-90 krómhatású + Grape 78 400
9bh70U00z1 blps-90 szatén + transparent 70 600
9bh70U00zG blps-90 szatén + Grape 88 500
9bha0100z1 blps-100 fehér + transparent

970-990

65 000
9bha0100zG blps-100 fehér + Grape 84 100
9bha0C00z1 blps-100 krómhatású + transparent 65 000
9bha0C00zG blps-100 krómhatású + Grape 84 100
9bha0U00z1 blps-100 szatén + transparent 74 000
9bha0U00zG blps-100 szatén + Grape 96 300

zuhanyajtó (két fal közé vagy blps fix oldalfal elemmel kombinálva) BLPS

a termék magassága 1900 mm.

bldp2/bldp4

a termék magassága 1900 mm.
a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

KrÓM-
hatású

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

toldÓproFIl

Blix

silentRun

halK MŰKÖdés
hibátlan és halk működést biztosító 
mechanika

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

ajánlott zuhanytálcák: Gigant, Gigant Pro,  
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa
üVeGlapoK 
KIbIlleNtése

Fix oldalfal

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

ajánlott zuhanytálcák: perseus, perseus pro, 
perseus pro Flat, perseus pro Chrome, Gigant,Gigant pro, 
Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

alkalmazási lehetőségek: a bldp2 zuhanyajtó és blps 
fix oldalfal kombinálásával tetszőleges alapméretű 
zuhanysarok alakítható ki. a fenti kombinációkból 
választhatunk.

a zuhanykabin befejezéséhez legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a teljes 
zuhanykabin árat. a blps fix oldalfal nem használható 
önálló térelválasztófalként.

bldp2 + blps bldp4 + blps blps + bldp4 + blpsblps + bldp2 + blps

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

9bh40100z1 blps-80 fehér + transparent

770-790

57 200
9bh40100zG blps-80 fehér + Grape 71 700
9bh40C00z1 blps-80 krómhatású + transparent 57 200
9bh40C00zG blps-80 krómhatású + Grape 71 700
9bh40U00z1 blps-80 szatén + transparent 66 200
9bh40U00zG blps-80 szatén + Grape 81 900
9bh70100z1 blps-90 fehér + transparent

870-890

60 500
9bh70100zG blps-90 fehér + Grape 78 400
9bh70C00z1 blps-90 krómhatású + transparent 60 500
9bh70C00zG blps-90 krómhatású + Grape 78 400
9bh70U00z1 blps-90 szatén + transparent 70 600
9bh70U00zG blps-90 szatén + Grape 88 500
9bha0100z1 blps-100 fehér + transparent

970-990

65 000
9bha0100zG blps-100 fehér + Grape 84 100
9bha0C00z1 blps-100 krómhatású + transparent 65 000
9bha0C00zG blps-100 krómhatású + Grape 84 100
9bha0U00z1 blps-100 szatén + transparent 74 000
9bha0U00zG blps-100 szatén + Grape 96 300

BLPS

a termék magassága 1900 mm.

bldp2/bldp4 blps zuhanykabin

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

KrÓM-
hatású
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halK MŰKÖdés
hibátlan és halk működést biztosító 
mechanika

zuhanyajtó (két fal közé vagy blps fix oldalfal elemmel kombinálva)

bal / jobb 
Változat

180°
j

Bszínváltozat

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus, 
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome, 
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

X01h10C00z1 bldz2-70 krómhatású + transparent 453 670-710  131 000
X01h40C00z1 bldz2-80 krómhatású + transparent 553 770-810 137 800
X01h70C00z1 bldz2-90 krómhatású + transparent 654 870-910 143 300

Fix oldalfal (bldz2 kombinációhoz) színváltozat

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
az üVeG 

VastaGsáGa

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) Méretek (mm) ár

X93h40C00z1 blpsz-80 krómhatású + transparent 780-800 60 500
X93h70C00z1 blpsz-90 krómhatású + transparent 880-900 66 200

a zuhanykabin kialakításához legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a 
teljes zuhanykabin árat. 

a blpsz fix oldalfal nem használható önálló 
térelválasztófalként.

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

eGYszerŰ szerelés
Csupán néhány csavarra van szükség 
a termék beépítéséhez.

BLDZ2

BLPSZ

a termék magassága 1900 mm.

a termék magassága 1900 mm.

Cikkszám típUs Méretek 
(mm) ár

e77880111900b toldóprofil blNps fehér
1900

4 100
e778801C1900b toldóprofil blNps krómhatású 6 000
e778801U1900b toldóprofil blNps szatén 6 000

BLNPS

bldz2  blpsz zuhanykabin

rögzítő- 
és toldóprofilok

toldÓproFIl

a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofilok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál:

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

toldóprofil 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét 
oldalán a 2 cm-es toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profil 
rakható! a toldóprofilokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók következő 
termékcsaládjaihoz gyártjuk: Chrome (saját speciális), pivot, 10° 
(kivéve 10AP4), Blix (kivéve BLDP4, BLDZ2, BLPS, BLPSZ), Supernova 
és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fix oldalfalhoz.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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 halK MŰKÖdés 
 hibátlan és halk működést biztosító 
mechanika 

 bal / jobb 
Változat 

180°
j

B

 ajánlott zuhanytálcák:  aneta, angela, perseus, 
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome, 
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 

 bal / jobb 
Változat 

180°
j

B

 ajánlott zuhanytálcák:  aneta, angela, perseus, 
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome, 
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

6
mm
 az üVeG 

VastaGsáGa 

 a zuhanykabin kialakításához legalább 2 darab 
terméket kell megrendelni, és így kapja meg a 
teljes zuhanykabin árat.  

a blpsz fi x oldalfal nem használható önálló 
térelválasztófalként.

 az üVeG VédelMe 
 az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja. 

 alkalmazási lehetőségek:   bármilyen blix termékhez 
használható (a bldp4, bldp3, bldz2, blpsz 
kivételével)! 

 toldóprofi l  színváltozat 

 Cikkszám  típUs Méretek
(mm) ár

 e77880111900b  toldóprofi l blNps fehér 
1900

 4 100 
 e778801C1900b  toldóprofi l blNps krómhatású  6 000 
 e778801U1900b  toldóprofi l blNps szatén  6 000 

 Fehér  szatéN 

BLNPS

 rö
gz

ítő
pr

of
il 

 To
ld

óp
ro

fil
 

 To
ld

óp
ro

fil
 

20 mm 0

-10 +10

 a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet. 

20 mm

 zuhanykabin  a supernova zuhanyfülke használatának grafi kus ábrázolása 

 rögzítő- 
és toldóprofi lok 

 toldÓproFIl 

 a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofi lok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál: 

 a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfi gurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.  Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető.  amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca 
nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

 rögzítőprofi l   
 a fal és a zuhanykabin vagy zuhanyajtó 
egymáshoz rögzítésére szolgál.  
Minden esetben tartozéka a 
terméknek, kivéve: supernova pss és 
APSS, Blix BLPS, 10° 10PS, Pivot PPS

 toldóprofi l 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét 
oldalán a 2 cm-es toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profi l 
rakható! a toldóprofi lokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók következő 
termékcsaládjaihoz gyártjuk: Chrome (saját speciális), pivot, 10° 
(kivéve 10AP4), Blix (kivéve BLDP4, BLDZ2, BLPS, BLPSZ), Supernova 
és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fi x oldalfalhoz.

KrÓM-
hatású 
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supernova 
zuhanykabinok

új, 10 cm-rel magasabb, 
fekete kivitelben is
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Supernova
tökéletes megbízhatóság

új, 10 cm-rel magasabb kivitelben
a prémium magasságú modellek jobban mutatnak a 
fürdőszobában, valamint könnyítik a zuhanyzóba való 

belépést.

antiblock
az antiblock rendszer garantálja a zuhanykabin 

akadálymentes és halk működését, meggátolja az 
egymáson csúszó elemek összeakadását. Az AntiBlock 

műszaki megoldásra 10 év jótállást biztosítunk.

5 ÉV KItErjEsztEtt, tELjEs KÖrű 
jÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN 

ZUhANyKABINRA éS ZUhANyAjTÓRA

5 
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SKCP4 - négyrészes, negyedköríves, 
elcsúsztatható zuhanykabin

a legnépszerűbb termék a supernova 
termékcsaládban. Örök életű profilok 
és magas minőségű kivitel. 
ár 98 300 Ft-tól.

SKCP4 Sabina - négyrészes, 
negyedköríves, elcsúsztatható, 
alacsonyított zuhanykabin

speciális, alacsonyított sKCp4 zuhanykabin 
sabina ülőkáddal való összeszerelésre. 
a zuhanykabin sabina minikáddal 
kombinálható. egyesíti a fürdőkád 
és a zuhanykabin előnyeit. 
ár 102 400 Ft-tól.

Negyedköríves zuhanykabinok

SKKP6 - hatrészes, negyedköríves, elcsúsztatható 
zuhanykabin

a raVaK legkedvezőbb árú negyedköríves zuhanykabinja. 
ez a termék képviseli a legkedvezőbb ár-érték arányt. Két 
fix részből és két darab két részes tolóajtóból áll. hosszú 
élettartam, maximális merevség és törhetetlenség jellemzi.
ár 103 100 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 121-126. oldalon.

Lapozzon a 146. oldalra!

Negyedköríves zuhanykabinok

gyermekei imádnak fürdeni? Kis 
fürdőszobában is megadhatja nekik 
ezt az élményt köszönhetően az ülőkés 
zuhanytálcának.

Nagyon könnyen telepíthető.
a supernova termékeket összeszerelve szállítjuk. 
Egyszerűen csak fel kell őket csavarozni majd szakszerűen 
szigetelni.
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SKCP4 - négyrészes, negyedköríves, 
elcsúsztatható zuhanykabin

a legnépszerűbb termék a supernova 
termékcsaládban. Örök életű profilok 
és magas minőségű kivitel. 
ár 98 300 Ft-tól.

SKCP4 Sabina - négyrészes, 
negyedköríves, elcsúsztatható, 
alacsonyított zuhanykabin

speciális, alacsonyított sKCp4 zuhanykabin 
sabina ülőkáddal való összeszerelésre. 
a zuhanykabin sabina minikáddal 
kombinálható. egyesíti a fürdőkád 
és a zuhanykabin előnyeit. 
ár 102 400 Ft-tól.

Negyedköríves zuhanykabinok

SKKP6 - hatrészes, negyedköríves, elcsúsztatható 
zuhanykabin

a raVaK legkedvezőbb árú negyedköríves zuhanykabinja. 
ez a termék képviseli a legkedvezőbb ár-érték arányt. Két 
fix részből és két darab két részes tolóajtóból áll. hosszú 
élettartam, maximális merevség és törhetetlenség jellemzi.
ár 103 100 Ft-tól.

Supernova

Változatok és árak bővebben: 121-126. oldalon.

Lapozzon a 146. oldalra!

SRV2-S + SRV2-S - elcsúsztatható, négyrészes 
zuhanykabin sarok belépővel

a legkedvezőbb áru supernova zuhanykabin. a különböző 
méretű srV2-s termék lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap 
alakú zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.  
ár 46 100 + 46 100 Ft-tól.

Kényelmes zuhanyzás ülőkével. Lapozzon a 130. oldalra!

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok

gyermekei imádnak fürdeni? Kis 
fürdőszobában is megadhatja nekik 
ezt az élményt köszönhetően az ülőkés 
zuhanytálcának.

Nagyon könnyen telepíthető.
a supernova termékeket összeszerelve szállítjuk. 
Egyszerűen csak fel kell őket csavarozni majd szakszerűen 
szigetelni.
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ASRV3 + ASRV3 - hatrészes, 
elcsúsztatható zuhanykabin sarok 
belépővel

a legszélesebb belépőjű supernova 
zuhanykabin. a különböző méretű asrV3 
termék lehetővé teszi a négyzet vagy 
téglalap alakú zuhanykabin kialakítását 
sarok belépővel.  
ár 51 300 + 51 300 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

ASDP3 + APSS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint. 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
akár 120 x 90 cm-es zuhanysarkot állíthat 
össze. ár 73 900 + 33 400 Ft-tól.

tökéletes szigetelés: a supernova 
termékcsalád konstrukciós megoldásai 
és a betétlemez rögzítésének módja 
garantálja a zuhanykabin maximális 
szigetelését.

a zuhanyajtó és a fix oldalfal össze-
kapcsolásával a mosógép is elférhet 
a zuhanyzó mellett a fürdőszobában.

SDZ2 - kétrészes harmonikarendszerű 
zuhanyajtó

alkalmazható a legkisebb, akár 67-
71 cm-es falnyílásokban is. a modern 
harmonikarendszernek köszönhetően 
maximális belépőt tesz lehetővé.  
ár 69 000 Ft-tól.

ASDP3 - háromrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

rendkívül tartós, extrém terhelést is kibíró, 
szinte törhetetlen zuhanyajtó. Nyilvános 
zuhanyzókhoz illetve szálláshelyeken is 
kifejezetten ajánljuk.  
ár 73 900 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 120-126. oldalon.
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ASRV3 + ASRV3 - hatrészes, 
elcsúsztatható zuhanykabin sarok 
belépővel

a legszélesebb belépőjű supernova 
zuhanykabin. a különböző méretű asrV3 
termék lehetővé teszi a négyzet vagy 
téglalap alakú zuhanykabin kialakítását 
sarok belépővel.  
ár 51 300 + 51 300 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

ASDP3 + APSS - zuhanyajtó + fix 
oldalfal - szemből belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint. 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
akár 120 x 90 cm-es zuhanysarkot állíthat 
össze. ár 73 900 + 33 400 Ft-tól.

Supernova

tökéletes szigetelés: a supernova 
termékcsalád konstrukciós megoldásai 
és a betétlemez rögzítésének módja 
garantálja a zuhanykabin maximális 
szigetelését.

a zuhanyajtó és a fix oldalfal össze-
kapcsolásával a mosógép is elférhet 
a zuhanyzó mellett a fürdőszobában.

SDZ2 - kétrészes harmonikarendszerű 
zuhanyajtó

alkalmazható a legkisebb, akár 67-
71 cm-es falnyílásokban is. a modern 
harmonikarendszernek köszönhetően 
maximális belépőt tesz lehetővé.  
ár 69 000 Ft-tól.

ASDP3 - háromrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

rendkívül tartós, extrém terhelést is kibíró, 
szinte törhetetlen zuhanyajtó. Nyilvános 
zuhanyzókhoz illetve szálláshelyeken is 
kifejezetten ajánljuk.  
ár 73 900 Ft-tól.

Zuhanyajtók

Változatok és árak bővebben: 120-126. oldalon.
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Zuhanyajtók

SDZ3 - háromrészes, befelé nyíló 
zuhanyajtó

az sdz2 modell szélesebb változata. alkal-
mas a 77-101 cm szélességű falnyílásokba.  
ár 76 400 Ft-tól.

az sdz2, sdz3 és sdop zuhanyajtók 
csak pss fix oldalfallal kombinálhatóak. 
az asdp3 zuhanyajtó csak apss fix 
oldalfallal kombinálható.

SDOP - kifelé nyíló zuhanyajtó

az sdop zuhanyajtó műszaki 
megoldása a legegyszerűbb és 
ezért árban a legkedvezőbb is. 
ár 70 300 Ft-tól.

Változatok és árak bővebben: 120-126. oldalon.
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Supernova
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ASRV3 black + ASRV3 black - hatrészes, 
elcsúsztatható zuhanykabin sarok belépővel

a legszélesebb belépőjű supernova zuhanykabin. 
a különböző méretű asrV3 termék lehetővé teszi a négyzet 
vagy téglalap alakú zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.  
ár 56 000 + 56 000 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

SKKP6 black - hatrészes, 
negyedköríves, elcsúsztatható zuhanykabin

a raVaK legkedvezőbb árú negyedköríves 
zuhanykabinja. ez a termék képviseli 
a legkedvezőbb ár-érték arányt. Két fix 
részből és két darab két részes tolóajtóból 
áll. hosszú élettartam, maximális merevség 
és törhetetlenség jellemzi.  
ár 124 800 Ft-tól.

SRV2-S black + SRV2-S black 
 - elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin sarok belépővel

a legkedvezőbb áru supernova zuhanykabin. a különböző 
méretű srV2-s termék lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap 
alakú zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.   
ár 53 500 + 53 500 Ft-tól.

Negyedköríves zuhanykabinok Sarokbelépős zuhanykabinok

Változatok és árak bővebben: 120-126. oldalon.

SKCP4 black - négyrészes, negyedköríves, 
elcsúsztatható zuhanykabin

a legnépszerűbb termék a supernova termékcsaládban. Örök 
életű profilok és magas minőségű kivitel. 
ár 119 800 Ft-tól.

újdonság
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ASRV3 black + ASRV3 black - hatrészes, 
elcsúsztatható zuhanykabin sarok belépővel

a legszélesebb belépőjű supernova zuhanykabin. 
a különböző méretű asrV3 termék lehetővé teszi a négyzet 
vagy téglalap alakú zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.  
ár 56 000 + 56 000 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

ASDP3 black + APSS black 
- zuhanyajtó + fix oldalfal - szemből 
belépős zuhanysarok

zuhanysarok az Ön elképzelései szerint. 
a zuhanyajtó és fix oldalfal összeszerelésével 
akár 120 x 90 cm-es zuhanysarkot állíthat 
össze. ár 80 000 + 36 300 Ft-tól.

SRV2-S black + SRV2-S black 
 - elcsúsztatható, négyrészes zuhanykabin sarok belépővel

a legkedvezőbb áru supernova zuhanykabin. a különböző 
méretű srV2-s termék lehetővé teszi a négyzet vagy téglalap 
alakú zuhanykabin kialakítását sarok belépővel.   
ár 53 500 + 53 500 Ft-tól.

Sarokbelépős zuhanykabinok

Változatok és árak bővebben: 120-126. oldalon.

Supernova

Zuhanyajtók

ASDP3 black - háromrészes, elcsúsztatható 
zuhanyajtó

rendkívül tartós, extrém terhelést is kibíró, szinte törhetetlen 
zuhanyajtó. Nyilvános zuhanyzókhoz illetve szálláshelyeken is 
kifejezetten ajánljuk.  
ár 80 000 Ft-tól.
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a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos 
hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

a termék magassága 1700 mm.

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso, elipso pro,  
elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

zuhanykabin

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso, elipso pro,  
elipso pro Flat, elipso pro Chrome, sabina vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozat

SKCP4 Sabina
FehérszatéN

színváltozat

SKKP6
Fehér

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: sabina.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

31144V10011 sKCp4-80 sabINa fehér + pearl műanyag
500 775-795x775-795

102 400
31144VU0011 sKCp4-80 sabINa szatén + pearl 102 400
31177V10011 sKCp4-90 sabINa fehér + pearl műanyag

550 875-895x875-895
109 300

31177VU0011 sKCp4-90 sabINa szatén + pearl 104 100

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

3204o10211 sKKp6-80 195 fehér + pearl műanyag

460 775-795x775-795

103 100
3204o102z1 sKKp6-80 195 fehér + transparent 118 100
3204o102zG sKKp6-80 195 fehér + Grape 118 100
3204o30211 sKKp6-80 195 black + pearl műanyag 124 800
3204o302z1 sKKp6-80 195 black + transparent 143 000
3204o302zG sKKp6-80 195 black + Grape 143 000
3207o10211 sKKp6-90 195 fehér + pearl műanyag

550 875-895x875-895

105 900
3207o102z1 sKKp6-90 195 fehér + transparent 124 000
3207o102zG sKKp6-90 195 fehér + Grape 123 900
3207o30211 sKKp6-90 195 black + pearl műanyag 127 900
3207o302z1 sKKp6-90 195 black + transparent 149 900
3207o302zG sKKp6-90 195 black + Grape 149 900

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

halK MŰKÖdés

10 
10 éV jÓtállás az aNtIbloCKra
az antiblock műszaki megoldásra 10 
év jótállást biztosítunk.

toldÓproFIl

toldÓproFIl

toldÓproFIl

SKCP4

zuhanykabin

zuhanykabin

a termék magassága 1950 mm. 
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

raVaK 
aNtICalC® 

teChNolÓGIa

raVaK 
aNtICalC® 

teChNolÓGIa

raVaK 
aNtICalC® 

teChNolÓGIa

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

3114o10211 sKCp4-80 195 fehér + pearl műanyag

500 775-795x775-795

98 300
3114o102z1 sKCp4-80 195 fehér + transparent 156 400
3114o102zG sKCp4-80 195 fehér + Grape 160 200
3114oU0211 sKCp4-80 195 szatén + pearl műanyag 106 100
3114oU02z1 sKCp4-80 195 szatén + transparent 169 100
3114oU02zG sKCp4-80 195 szatén + Grape 172 800
3114o30211 sKCp4-80 195 black + pearl műanyag 119 800
3114o302z1 sKCp4-80 195 black + transparent 195 300
3114o302zG sKCp4-80 195 black + Grape 199 900
3117o10211 sKCp4-90 195 fehér + pearl műanyag

550 875-895x875-895

105 000
3117o102z1 sKCp4-90 195 fehér + transparent 154 300
3117o102zG sKCp4-90 195 fehér + Grape 168 300
3117oU0211 sKCp4-90 195 szatén + pearl műanyag 115 200
3117oU02z1 sKCp4-90 195 szatén + transparent 174 600
3117oU02zG sKCp4-90 195 szatén + Grape 179 600
3117o30211 sKCp4-90 195 black + pearl műanyag 127 900
3117o302z1 sKCp4-90 195 black + transparent 182 100
3117o302zG sKCp4-90 195 black + Grape 201 700

a termék magassága 1950 mm. 
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

14V301o211 srV2-75 195 s fehér + pearl műanyag

396 720 -740

46 100
14V301o2z1 srV2-75 195 s fehér + transparent 53 700
14V301o2zG srV2-75 195 s fehér + Grape 53 700
14V30Uo2z1 srV2-75 195 s szatén + transparent 66 800
14V30Uo211 srV2-75 195 s szatén + pearl műanyag 60 600
14V30Uo2zG srV2-75 195 s szatén + Grape 66 800
14V303o211 srV2-75 195 s black + pearl műanyag 53 500
14V303o2z1 srV2-75 195 s black + transparent 59 600
14V303o2zG srV2-75 195 s black + Grape 59 600
14V401o211 srV2-80 195 s fehér + pearl műanyag

431 770 - 790

47 700
14V401o2z1 srV2-80 195 s fehér + transparent 55 600
14V401o2zG srV2-80 195 s fehér + Grape 55 600
14V40Uo2z1 srV2-80 195 s szatén + transparent 68 300
14V40Uo211 srV2-80 195 s szatén + pearl műanyag 60 400
14V40Uo2zG srV2-80 195 s szatén + Grape 68 300
14V403o211 srV2-80 195 s black + pearl műanyag 55 200
14V403o2z1 srV2-80 195 s black + transparent 62 900
14V403o2zG srV2-80 195 s black + Grape 62 900
14V701o211 srV2-90 195 s fehér + pearl műanyag

504 870 - 890

49 700
14V701o2z1 srV2-90 195 s fehér + transparent 59 100
14V701o2zG srV2-90 195 s fehér + Grape 59 100
14V70Uo211 srV2-90 195 s szatén + pearl műanyag 49 700
14V70Uo2z1 srV2-90 195 s szatén + transparent 59 100
14V70Uo2zG srV2-90 195 s szatén + Grape 59 100
14V703o211 srV2-90 195 s black + pearl műanyag 55 300
14V703o2z1 srV2-90 195 s black + transparent 66 800
14V703o2zG srV2-90 195 s black + Grape 66 800
14Va01o211 srV2-100 195 s fehér + pearl műanyag

530 970 - 990

56 500
14Va01o2z1 srV2-100 195 s fehér + transparent 70 300
14Va01o2zG srV2-100 195 s fehér + Grape 70 300
14Va0Uo2z1 srV2-100 195 s szatén + transparent 73 600
14Va0Uo211 srV2-100 195 s szatén + pearl műanyag 63 300
14Va0Uo2zG srV2-100 195 s szatén + Grape 73 600
14Va03o211 srV2-100 195 s black + pearl műanyag 62 700
14Va03o2z1 srV2-100 195 s black + transparent 78 000
14Va03o2zG srV2-100 195 s black + Grape 78 000

SRV2-S + SRV2-S

a termék magassága 1950 mm.
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

supernova
az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

FeKete

FeKete

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

az sKCp4 zuhanykabinhoz alkalmazható pss fix oldalfal. 
ezáltal nem csak sarokba építhető hanem egyenes 
falszakaszra is.

az sKKp6 zuhanykabinhoz alkalmazható pss fix 
oldalfal. ezáltal nem csak sarokba építhető hanem 
egyenes falszakaszra is.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése 
közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra



www.ravak.hu 121

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos 
hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso, elipso pro,  
elipso pro Flat, elipso pro Chrome vagy zuhanyfolyóka 
vagy padlóösszefolyó.

ajánlott zuhanytálcák: ronda, elipso, elipso pro,  
elipso pro Flat, elipso pro Chrome, sabina vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

ajánlott zuhanytálcák: sabina.

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

halK MŰKÖdés

toldÓproFIl

toldÓproFIl

raVaK 
aNtICalC® 

teChNolÓGIa

raVaK 
aNtICalC® 

teChNolÓGIa

raVaK 
aNtICalC® 

teChNolÓGIa

a

b

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

14V301o211 srV2-75 195 s fehér + pearl műanyag

396 720 -740

46 100
14V301o2z1 srV2-75 195 s fehér + transparent 53 700
14V301o2zG srV2-75 195 s fehér + Grape 53 700
14V30Uo2z1 srV2-75 195 s szatén + transparent 66 800
14V30Uo211 srV2-75 195 s szatén + pearl műanyag 60 600
14V30Uo2zG srV2-75 195 s szatén + Grape 66 800
14V303o211 srV2-75 195 s black + pearl műanyag 53 500
14V303o2z1 srV2-75 195 s black + transparent 59 600
14V303o2zG srV2-75 195 s black + Grape 59 600
14V401o211 srV2-80 195 s fehér + pearl műanyag

431 770 - 790

47 700
14V401o2z1 srV2-80 195 s fehér + transparent 55 600
14V401o2zG srV2-80 195 s fehér + Grape 55 600
14V40Uo2z1 srV2-80 195 s szatén + transparent 68 300
14V40Uo211 srV2-80 195 s szatén + pearl műanyag 60 400
14V40Uo2zG srV2-80 195 s szatén + Grape 68 300
14V403o211 srV2-80 195 s black + pearl műanyag 55 200
14V403o2z1 srV2-80 195 s black + transparent 62 900
14V403o2zG srV2-80 195 s black + Grape 62 900
14V701o211 srV2-90 195 s fehér + pearl műanyag

504 870 - 890

49 700
14V701o2z1 srV2-90 195 s fehér + transparent 59 100
14V701o2zG srV2-90 195 s fehér + Grape 59 100
14V70Uo211 srV2-90 195 s szatén + pearl műanyag 49 700
14V70Uo2z1 srV2-90 195 s szatén + transparent 59 100
14V70Uo2zG srV2-90 195 s szatén + Grape 59 100
14V703o211 srV2-90 195 s black + pearl műanyag 55 300
14V703o2z1 srV2-90 195 s black + transparent 66 800
14V703o2zG srV2-90 195 s black + Grape 66 800
14Va01o211 srV2-100 195 s fehér + pearl műanyag

530 970 - 990

56 500
14Va01o2z1 srV2-100 195 s fehér + transparent 70 300
14Va01o2zG srV2-100 195 s fehér + Grape 70 300
14Va0Uo2z1 srV2-100 195 s szatén + transparent 73 600
14Va0Uo211 srV2-100 195 s szatén + pearl műanyag 63 300
14Va0Uo2zG srV2-100 195 s szatén + Grape 73 600
14Va03o211 srV2-100 195 s black + pearl műanyag 62 700
14Va03o2z1 srV2-100 195 s black + transparent 78 000
14Va03o2zG srV2-100 195 s black + Grape 78 000

SRV2-S + SRV2-S

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

színváltozat

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

FehérszatéN

toldÓproFIl

zuhanykabin

srV2-s

srV2-s

pss

a termék magassága 1950 mm.
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

Supernova

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

FeKete

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

az sKCp4 zuhanykabinhoz alkalmazható pss fix oldalfal. 
ezáltal nem csak sarokba építhető hanem egyenes 
falszakaszra is.

az sKKp6 zuhanykabinhoz alkalmazható pss fix 
oldalfal. ezáltal nem csak sarokba építhető hanem 
egyenes falszakaszra is.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a negyedkör alakú zuhany sugara r500. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése 
közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

Lehetséges termék kombinációk: 
a - srV2-s - választható méretek: 75, 80, 90 és 100  cm  
b - srV2-s - választható méretek: 75, 80, 90 és 100 cm

a zuhanykabin megrendelésekor mindig 2 darab srV2 
terméket kell megrendelni.

az srV2 + srV2 zuhanykabin összeállítható "U" 
alakban amennyiben kiegészítjük pss fix oldalfallal. 
ezáltal a zuhanykabin nem csak sarokba építhető 
hanem egyenes falszakaszra is.  

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.
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a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható.. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

a termék magassága 1980 mm.
előreláthatólag a 198 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1880 mm magassággal gyártjuk.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.
a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét. 

a

b

ASRV3 + ASRV3 színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

15V301r211 asrV3-75 198 fehér + pearl műanyag

495 720 - 740

51 300
15V301r2z1 asrV3-75 198 fehér + transparent 64 700
15V301r2zG asrV3-75 198 fehér + Grape 64 700
15V30Ur2z1 asrV3-75 198 szatén + transparent 85 000
15V30Ur211 asrV3-75 198 szatén + pearl műanyag 76 300
15V30Ur2zG asrV3-75 198 szatén + Grape 85 000
15V303r211 asrV3-75-198 black + pearl műanyag 56 000
15V303r2z1 asrV3-75-198 black + transparent 70 900
15V303r2zG asrV3-75-198 black + Grape 70 900
15V401r211 asrV3-80 198 fehér + pearl műanyag

543 770 - 790

53 500
15V401r2z1 asrV3-80 198 fehér + transparent 68 300
15V401r2zG asrV3-80 198 fehér + Grape 68 300
15V40Ur211 asrV3-80 198 szatén + pearl műanyag 78 600
15V40Ur2z1 asrV3-80 198 szatén + transparent 85 800
15V40Ur2zG asrV3-80 198 szatén + Grape 85 800
15V403r211 asrV3-80-198 black + pearl műanyag 58 500
15V403r2z1 asrV3-80-198 black + transparent 74 800
15V403r2zG asrV3-80-198 black + Grape 74 800
15V701r211 asrV3-90 198 fehér + pearl műanyag

635 870 - 890

56 200
15V701r2z1 asrV3-90 198 fehér + transparent 72 100
15V701r2zG asrV3-90 198 fehér + Grape 72 300
15V70Ur211 asrV3-90 198 szatén + pearl műanyag 80 400
15V70Ur2z1 asrV3-90 198 szatén + transparent 89 700
15V70Ur2zG asrV3-90 198 szatén + Grape 89 700
15V703r211 asrV3-90-198 black + pearl műanyag 61 300
15V703r2z1 asrV3-90-198 black + transparent 78 900
15V703r2zG asrV3-90-198 black + Grape 78 900

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdéstoldÓproFIl

zuhanykabin

asrV3

asrV3

apss

FehérszatéN

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

00V401r211 asdp3-80 198 fehér + pearl műanyag

395 770 - 810

73 900
00V401r2z1 asdp3-80 198 fehér + transparent 86 000
00V401r2zG asdp3-80 198 fehér + Grape 86 000
00V40Ur211 asdp3-80 198 szatén + pearl műanyag 74 800
00V40Ur2z1 asdp3-80 198 szatén + transparent 86 000
00V40Ur2zG asdp3-80 198 szatén + Grape 86 000
00V403r211 asdp3-80 198 black + pearl műanyag 80 000
00V403r2z1 asdp3-80 198 black + transparent 93 200
00V403r2zG asdp3-80 198 black + Grape 93 200
00V701r211 asdp3-90 198 fehér + pearl műanyag

461 870 - 910

76 200
00V701r2z1 asdp3-90 198 fehér + transparent 91 100
00V701r2zG asdp3-90 198 fehér + Grape 91 100
00V70Ur211 asdp3-90 198 szatén + pearl műanyag 77 800
00V70Ur2z1 asdp3-90 198 szatén + transparent 91 100
00V70Ur2zG asdp3-90 198 szatén + Grape 91 100
00V703r211 asdp3-90 198 black + pearl műanyag 82 600
00V703r2z1 asdp3-90 198 black + transparent 98 800
00V703r2zG asdp3-90 198 black + Grape 98 800
00Va01r211 asdp3-100 198 fehér + pearl műanyag

528 970 - 1010

81 000
00Va01r2z1 asdp3-100 198 fehér + transparent 98 500
00Va01r2zG asdp3-100 198 fehér + Grape 98 500
00Va0Ur211 asdp3-100 198 szatén + pearl műanyag 81 000
00Va0Ur2z1 asdp3-100 198 szatén + transparent 98 500
00Va0Ur2zG asdp3-100 198 szatén + Grape 98 500
00Va03r211 asdp3-100 198 black + pearl műanyag 85 400
00Va03r2z1 asdp3-100 198 black + transparent 104 000
00Va03r2zG asdp3-100 198 black + Grape 104 000
00Vd01r211 asdp3-110 198 fehér + pearl műanyag

595 1070 - 1110

83 900
00Vd01r2z1 asdp3-110 198 fehér + transparent 104 100
00Vd01r2zG asdp3-110 198 fehér + Grape 104 100
00Vd0Ur2z1 asdp3-110 198 szatén + transparent 110 900
00Vd0Ur211 asdp3-110 198 szatén + pearl műanyag 92 700
00Vd0Ur2zG asdp3-110 198 szatén + Grape 110 900
00Vd03r211 asdp3-110 198 black + pearl műanyag 88 400
00Vd03r2z1 asdp3-110 198 black + transparent 109 800
00Vd03r2zG asdp3-110 198 black + Grape 109 800
00VG01r211 asdp3-120 198 fehér + pearl műanyag

661 1170 - 1210

86 400
00VG01r2z1 asdp3-120 198 fehér + transparent 109 600
00VG01r2zG asdp3-120 198 fehér + Grape 109 600
00VG0Ur211 asdp3-120 198 szatén + pearl műanyag 97 500
00VG0Ur2z1 asdp3-120 198 szatén + transparent 115 600
00VG0Ur2zG asdp3-120 198 szatén + Grape 115 600
00VG03r211 asdp3-120 198 black + pearl műanyag 91 200
00VG03r2z1 asdp3-120 198 black + transparent 115 800
00VG03r2zG asdp3-120 198 black + Grape 115 800
00Vj01r211 asdp3-130 198 fehér + pearl műanyag

728 1270 - 1310

91 100
00Vj01r2z1 asdp3-130 198 fehér + transparent 115 100
00Vj01r2zG asdp3-130 198 fehér + Grape 115 100
00Vj0Ur211 asdp3-130 198 szatén + pearl műanyag 99 800
00Vj0Ur2z1 asdp3-130 198 szatén + transparent 121 000
00Vj0Ur2zG asdp3-130 198 szatén + Grape 121 000
00Vj03r211 asdp3-130 198 black + pearl műanyag 96 200
00Vj03r2z1 asdp3-130 198 black + transparent 121 500
00Vj03r2zG asdp3-130 198 black + Grape 121 500

ASDP3

a termék magassága 1980 mm.
előreláthatólag a 198 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1880 mm magassággal gyártjuk.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

10 
10 éV jÓtállás az aNtIbloCKra
az antiblock műszaki megoldásra 10 
év jótállást biztosítunk.

FeKete

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

5
5 éV GYártÓI GaraNCIát VállalUNK 
MINdeN zUhaNYKabINra és 
zUhaNYajtÓra

Lehetséges termék kombinációk: 
a - asrV3 - választható méretek: 75, 80 és 90  cm  
b - asrV3 - választható méretek: 75, 80 és 90 cm

a zuhanykabin megrendelésekor mindig 2 darab 
asrV3 terméket kell megrendelni.

az asrV3 + asrV3 zuhanykabin összeállítható "U" 
alakban amennyiben kiegészítjük apss fix oldalfallal. 
ezáltal a zuhanykabin nem csak sarokba építhető 
hanem egyenes falszakaszra is.  

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható.. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét. 

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome.

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

toldÓproFIl

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

00V401r211 asdp3-80 198 fehér + pearl műanyag

395 770 - 810

73 900
00V401r2z1 asdp3-80 198 fehér + transparent 86 000
00V401r2zG asdp3-80 198 fehér + Grape 86 000
00V40Ur211 asdp3-80 198 szatén + pearl műanyag 74 800
00V40Ur2z1 asdp3-80 198 szatén + transparent 86 000
00V40Ur2zG asdp3-80 198 szatén + Grape 86 000
00V403r211 asdp3-80 198 black + pearl műanyag 80 000
00V403r2z1 asdp3-80 198 black + transparent 93 200
00V403r2zG asdp3-80 198 black + Grape 93 200
00V701r211 asdp3-90 198 fehér + pearl műanyag

461 870 - 910

76 200
00V701r2z1 asdp3-90 198 fehér + transparent 91 100
00V701r2zG asdp3-90 198 fehér + Grape 91 100
00V70Ur211 asdp3-90 198 szatén + pearl műanyag 77 800
00V70Ur2z1 asdp3-90 198 szatén + transparent 91 100
00V70Ur2zG asdp3-90 198 szatén + Grape 91 100
00V703r211 asdp3-90 198 black + pearl műanyag 82 600
00V703r2z1 asdp3-90 198 black + transparent 98 800
00V703r2zG asdp3-90 198 black + Grape 98 800
00Va01r211 asdp3-100 198 fehér + pearl műanyag

528 970 - 1010

81 000
00Va01r2z1 asdp3-100 198 fehér + transparent 98 500
00Va01r2zG asdp3-100 198 fehér + Grape 98 500
00Va0Ur211 asdp3-100 198 szatén + pearl műanyag 81 000
00Va0Ur2z1 asdp3-100 198 szatén + transparent 98 500
00Va0Ur2zG asdp3-100 198 szatén + Grape 98 500
00Va03r211 asdp3-100 198 black + pearl műanyag 85 400
00Va03r2z1 asdp3-100 198 black + transparent 104 000
00Va03r2zG asdp3-100 198 black + Grape 104 000
00Vd01r211 asdp3-110 198 fehér + pearl műanyag

595 1070 - 1110

83 900
00Vd01r2z1 asdp3-110 198 fehér + transparent 104 100
00Vd01r2zG asdp3-110 198 fehér + Grape 104 100
00Vd0Ur2z1 asdp3-110 198 szatén + transparent 110 900
00Vd0Ur211 asdp3-110 198 szatén + pearl műanyag 92 700
00Vd0Ur2zG asdp3-110 198 szatén + Grape 110 900
00Vd03r211 asdp3-110 198 black + pearl műanyag 88 400
00Vd03r2z1 asdp3-110 198 black + transparent 109 800
00Vd03r2zG asdp3-110 198 black + Grape 109 800
00VG01r211 asdp3-120 198 fehér + pearl műanyag

661 1170 - 1210

86 400
00VG01r2z1 asdp3-120 198 fehér + transparent 109 600
00VG01r2zG asdp3-120 198 fehér + Grape 109 600
00VG0Ur211 asdp3-120 198 szatén + pearl műanyag 97 500
00VG0Ur2z1 asdp3-120 198 szatén + transparent 115 600
00VG0Ur2zG asdp3-120 198 szatén + Grape 115 600
00VG03r211 asdp3-120 198 black + pearl műanyag 91 200
00VG03r2z1 asdp3-120 198 black + transparent 115 800
00VG03r2zG asdp3-120 198 black + Grape 115 800
00Vj01r211 asdp3-130 198 fehér + pearl műanyag

728 1270 - 1310

91 100
00Vj01r2z1 asdp3-130 198 fehér + transparent 115 100
00Vj01r2zG asdp3-130 198 fehér + Grape 115 100
00Vj0Ur211 asdp3-130 198 szatén + pearl műanyag 99 800
00Vj0Ur2z1 asdp3-130 198 szatén + transparent 121 000
00Vj0Ur2zG asdp3-130 198 szatén + Grape 121 000
00Vj03r211 asdp3-130 198 black + pearl műanyag 96 200
00Vj03r2z1 asdp3-130 198 black + transparent 121 500
00Vj03r2zG asdp3-130 198 black + Grape 121 500

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

halK MŰKÖdés

zuhanyajtó (falfülkébe vagy apss elemmel kombinálva)

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

FehérszatéN

színváltozatASDP3

a termék magassága 1980 mm.
előreláthatólag a 198 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1880 mm magassággal gyártjuk.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

Supernova

FeKete

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

Lehetséges termék kombinációk: 
a - asrV3 - választható méretek: 75, 80 és 90  cm  
b - asrV3 - választható méretek: 75, 80 és 90 cm

a zuhanykabin megrendelésekor mindig 2 darab 
asrV3 terméket kell megrendelni.

az asrV3 + asrV3 zuhanykabin összeállítható "U" 
alakban amennyiben kiegészítjük apss fix oldalfallal. 
ezáltal a zuhanykabin nem csak sarokba építhető 
hanem egyenes falszakaszra is.  

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 
(mm) Méretek (mm) ár

01V101o211 sdz2-70 195 fehér + pearl műanyag
492 670 - 710

69 000
01V101o2z1 sdz2-70 195 fehér + transparent 79 700
01V101o2zG sdz2-70 195 fehér + Grape 79 700

zuhanyajtó (Két fal közé vagy pss elemmel kombinálva)

javaslat: telepítse közvetlenül a leburkolt padlóra 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó beépítésével.

színváltozat
Fehér

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

toldÓproFIl

SDZ2

a termék magassága 1950 mm.
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus, 
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

Fehér

SDOP
Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár

03V401o211 sdop-80 195 fehér + pearl műanyag
485 773 - 810

70 300
03V401o2z1 sdop-80 195 fehér + transparent 79 800
03V401o2zG sdop-80 195 fehér + Grape 79 800
03V701o211 sdop-90 195 fehér + pearl műanyag

485 873 - 910
72 600

03V701o2z1 sdop-90 195 fehér + transparent 84 300
03V701o2zG sdop-90 195 fehér + Grape 84 300

toldÓproFIl

zuhanyajtó (Két fal közé vagy pss elemmel kombinálva)

a termék magassága 1950 mm.
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

színváltozat

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

Fehér

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

toldÓproFIl

SDZ3
Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő 

(mm) Méretek (mm) ár

02V401o211 sdz3-80 195 fehér + pearl műanyag
510 770 - 810

76 400
02V401o2z1 sdz3-80 195 fehér + transparent 88 500
02V401o2zG sdz3-80 195 fehér + Grape 88 500
02V701o211 sdz3-90 195 fehér + pearl műanyag

610 870 - 910
79 200

02V701o2z1 sdz3-90 195 fehér + transparent 92 300
02V701o2zG sdz3-90 195 fehér + Grape 92 300
02Va01o211 sdz3-100 195 fehér + pearl műanyag

610 970 - 1010
82 000

02Va01o2z1 sdz3-100 195 fehér + transparent 98 800
02Va01o2zG sdz3-100 195 fehér + Grape 98 800

zuhanyajtó (Két fal közé vagy pss elemmel kombinálva)

a termék magassága 1950 mm.
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.
a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk.

10 
eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

10 éV jÓtállás az aNtIbloCKra
az antiblock műszaki megoldásra 10 
év jótállást biztosítunk.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) Méretek (mm) ár

940301R211 apss-75 198 fehér + pearl műanyag

720 - 755

33 400
940301r2z1 apss-75 198 fehér + transparent 45 500
940301r2zG apss-75 198 fehér + Grape 45 500
94030UR211 apss-75 198 szatén + pearl műanyag 39 400
94030Ur2z1 apss-75 198 szatén + transparent 45 500
94030Ur2zG apss-75 198 szatén + Grape 46 500
940303R211 apss-75 198 black + pearl műanyag 36 300
940303r2z1 apss-75 198 black + transparent 47 800
940303r2zG apss-75 198 black + Grape 50 200
940401R211 apss-80 198 fehér + pearl műanyag

770 - 805

34 400
940401r2z1 apss-80 198 fehér + transparent 46 100
940401r2zG apss-80 198 fehér + Grape 47 100
94040UR211 apss-80 198 szatén + pearl műanyag 41 500
94040Ur2z1 apss-80 198 szatén + transparent 46 100
94040Ur2zG apss-80 198 szatén + Grape 47 500
940403R211 apss-80 198 black + pearl műanyag 37 500
940403r2z1 apss-80 198 black + transparent 48 700
940403r2zG apss-80 198 black + Grape 52 600
940701R211 apss-90 198 fehér + pearl műanyag

870 - 905

36 400
940701r2z1 apss-90 198 fehér + transparent 50 800
940701r2zG apss-90 198 fehér + Grape 50 800
94070UR211 apss-90 198 szatén + pearl műanyag 35 800
94070Ur2z1 apss-90 198 szatén + transparent 50 800
94070Ur2zG apss-90 198 szatén + Grape 53 600
940703R211 apss-90 198 black + pearl műanyag 40 800
940703r2z1 apss-90 198 black + transparent 54 300
940703r2zG apss-90 198 black + Grape 57 700
940301o211 pss-75 195 fehér + pearl műanyag

720 - 755
33 400

940301o2z1 pss-75 195 fehér + transparent 45 500
940301o2zG pss-75 195 fehér + Grape 45 500
940401o211 pss-80 195 fehér + pearl műanyag

770 - 805
34 400

940401o2z1 pss-80 195 fehér + transparent 45 500
940401o2zG pss-80 195 fehér + Grape 45 500
940701o211 pss-90 195 fehér + pearl műanyag

870 - 905
36 400

940701o2z1 pss-90 195 fehér + transparent 50 800
940701o2zG pss-90 195 fehér + Grape 50 800

zuhanyajtó

sdz2 + pss

APSS / PSS

ha kombinálja a termékeket, ügyeljen a kiválasztott termékek azonos magasságára!

a termék magassága 1950 mm. a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk. 
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.
a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

a termék magassága 1980 mm. a készlet erejéig a terméket 1880 mm magassággal gyártjuk. 
előreláthatólag a 198 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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a keretekről és a betétlemezekről kapcsolatos részletekért lásd: p. 50. Egyéb beállítások a konfigurátorban személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a terméknévben szereplő számjegyek nem pontosak, a pontos méretekről tájékozódjon a www.ravak.hu oldalon. 
a zuhanykabin közvetlenül a padlóra szerelésénél (zuhanytálca nélkül) olvassa el

az üVeG VédelMe
az üveg védelmét a láthatatlan raVaK 
antiCalc® felületkezelés biztosítja.

javaslat: telepítse közvetlenül a leburkolt padlóra 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó beépítésével.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus, 
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome vagy 
zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

az üVeG 
VastaGsáGa

3
mm

halK MŰKÖdés

ajánlott zuhanytálcák: aneta, angela, perseus,  
perseus pro, perseus pro Flat, perseus pro Chrome,  
Gigant, Gigant pro, Gigant pro Flat, Gigant pro Chrome 
vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

Fix oldalfalak (különböző kombinációkhoz) színváltozat

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) Méretek (mm) ár

940301R211 apss-75 198 fehér + pearl műanyag

720 - 755

33 400
940301r2z1 apss-75 198 fehér + transparent 45 500
940301r2zG apss-75 198 fehér + Grape 45 500
94030UR211 apss-75 198 szatén + pearl műanyag 39 400
94030Ur2z1 apss-75 198 szatén + transparent 45 500
94030Ur2zG apss-75 198 szatén + Grape 46 500
940303R211 apss-75 198 black + pearl műanyag 36 300
940303r2z1 apss-75 198 black + transparent 47 800
940303r2zG apss-75 198 black + Grape 50 200
940401R211 apss-80 198 fehér + pearl műanyag

770 - 805

34 400
940401r2z1 apss-80 198 fehér + transparent 46 100
940401r2zG apss-80 198 fehér + Grape 47 100
94040UR211 apss-80 198 szatén + pearl műanyag 41 500
94040Ur2z1 apss-80 198 szatén + transparent 46 100
94040Ur2zG apss-80 198 szatén + Grape 47 500
940403R211 apss-80 198 black + pearl műanyag 37 500
940403r2z1 apss-80 198 black + transparent 48 700
940403r2zG apss-80 198 black + Grape 52 600
940701R211 apss-90 198 fehér + pearl műanyag

870 - 905

36 400
940701r2z1 apss-90 198 fehér + transparent 50 800
940701r2zG apss-90 198 fehér + Grape 50 800
94070UR211 apss-90 198 szatén + pearl műanyag 35 800
94070Ur2z1 apss-90 198 szatén + transparent 50 800
94070Ur2zG apss-90 198 szatén + Grape 53 600
940703R211 apss-90 198 black + pearl műanyag 40 800
940703r2z1 apss-90 198 black + transparent 54 300
940703r2zG apss-90 198 black + Grape 57 700
940301o211 pss-75 195 fehér + pearl műanyag

720 - 755
33 400

940301o2z1 pss-75 195 fehér + transparent 45 500
940301o2zG pss-75 195 fehér + Grape 45 500
940401o211 pss-80 195 fehér + pearl műanyag

770 - 805
34 400

940401o2z1 pss-80 195 fehér + transparent 45 500
940401o2zG pss-80 195 fehér + Grape 45 500
940701o211 pss-90 195 fehér + pearl műanyag

870 - 905
36 400

940701o2z1 pss-90 195 fehér + transparent 50 800
940701o2zG pss-90 195 fehér + Grape 50 800

FehérszatéN

zuhanyajtó fix oldalfal zuhanykabin

sdz2 + pss sdz3 + pss apss + asdp3 + apsssdop + pss asdp3 + apss

toldÓproFIl

APSS / PSS

ha kombinálja a termékeket, ügyeljen a kiválasztott termékek azonos magasságára!

a termék magassága 1950 mm. a készlet erejéig a terméket 1850 mm magassággal gyártjuk. 
előreláthatólag a 195 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.
a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

a termék magassága 1980 mm. a készlet erejéig a terméket 1880 mm magassággal gyártjuk. 
előreláthatólag a 198 cm magas termékek 2021. április 20.-tól elérhetőek.

Supernova

FeKete

a fekete kivitel szállítási időtartama akár 5 hét is lehet.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

alkalmazási lehetőségek: az apss vagy pss fix 
oldalfalak és a zuhanyajtók kombinálásával tetszőleges 
alapméretű zuhanysarok alakítható ki. a fenti 
kombinációkból választhatunk.

zuhanykabin kialakításához az asdp3 zuhanyajtóhoz 
apss oldalfal alkalmazható.

zuhanykabin kialakításához az sdz2, sdz3, sdop 
zuhanyajtókhoz a pss fix oldalfal alkalmazható.



126

 t / at profi l   
 (fehér / szatén / fekete) több 
zuhanykabin, illetve zuhanyajtó 
soros összekapcsolását teszi 
lehetővé. használható nyilvános 
zuhanyzókban. 

 Cikkszám:  típUs  Magasság (mm)  ár 

 e7788011195021  toldóprofi l Nps 195 fehér 1950  3 700 
 e778801U195021  toldóprofi l Nps 195 szatén 1950  5 800 
 e7788013195021  toldóprofi l Nps 195 fekete 1950  4 000 
 e778801119802  toldóprofi l aNps 198 fehér 1980  3 700 
 e778801U19802  toldóprofi l aNps 198 szatén 1980  5 800 
 e778801319802  toldóprofi l aNps 198 fekete 1980  4 000 
 e119500021  t profi l 195 fehér 1950  12 900 
e11950002U t profi l 195 szatén 1950 18 200
 e119800021  at profi l 198 fehér 1980  12 900 
 e11980002U  at profi l 198 szatén 1980  19 200 
 e119800023  at profi l 198 fekete 1980  15 000 

 Nps/aNps/t profi l/at profi l 

 NPS és ANPS   
 alkalmazkodik az Ön igényeihez. használjon 
toldóprofi lokat (Nps és aNps) és a supernova terméket 
akár 4 cm-rel szélesítheti mindkét oldalon (1 db 
toldóprofi l szélessége 2 cm). az 1850 mm magasságú 
termékekhez az Nps, az 1880 mm magasságú 
termékekhez pedig aNps toldóprofi l használható.  

 t / at profi l  
 (fehér / szatén / fekete) több zuhanykabin, illetve 
zuhanyajtó soros összekapcsolását teszi lehetővé. 
használható nyilvános zuhanyzókban. 

 színváltozat 
 Fehér  szatéN 

 beállító és csatlakoztató profi lok 

20 mm 0

-10 +1020 mm

 rö
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 a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet. 

 zuhanykabin  a supernova zuhanyfülke használatának grafi kus ábrázolása 

 rögzítő- 
és toldóprofi lok 

 toldÓproFIl 

 a zuhanyajtók pontos beállításához, 
a rögzítő- és toldóprofi lok 
szereléséhez tanácsokat 
és segédleteket itt talál: 

10 
 eGYszerŰ szerelés 
 egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk. 

 10 éV jÓtállás az aNtIbloCKra 
 az antiblock műszaki megoldásra 10 
év jótállást biztosítunk. 

 a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfi gurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.  Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.

 FeKete 

 rögzítőprofi l   
 a fal és a zuhanykabin vagy zuhanyajtó 
egymáshoz rögzítésére szolgál.  
Minden esetben tartozéka a 
terméknek, kivéve: supernova pss és 
APSS, Blix BLPS, 10° 10PS, Pivot PPS

 toldóprofi l 
lehetővé teszi a zuhanykabinok, zuhanyajtók és a kádparaván mindkét 
oldalán a 2 cm-es toldást (bővítést). Egy termékre max. 3 db profi l 
rakható! a toldóprofi lokat a zuhanykabinok és zuhanyajtók 
következő termékcsaládjaihoz gyártjuk: Chrome (saját speciális), 
Pivot, 10° (kivéve 10AP4), Blix (kivéve BLDP4, BLDZ2, BLPS, BLPSZ), 
supernova és a supernova aVdp3 kádparaván és az apsV fi x 
oldalfalhoz.

 a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 8 hét.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
zUhaNYKabINra és zUhaNYajtÓra
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t / at profil  
(fehér / szatén / fekete) több 
zuhanykabin, illetve zuhanyajtó 
soros összekapcsolását teszi 
lehetővé. használható nyilvános 
zuhanyzókban.

NPS és ANPS
alkalmazkodik az Ön igényeihez. használjon 
toldóprofilokat (Nps és aNps) és a supernova terméket 
akár 4 cm-rel szélesítheti mindkét oldalon (1 db 
toldóprofil szélessége 2 cm). az 1850 mm magasságú 
termékekhez az Nps, az 1880 mm magasságú 
termékekhez pedig aNps toldóprofil használható.

t / at profil
(fehér / szatén / fekete) több zuhanykabin, illetve 
zuhanyajtó soros összekapcsolását teszi lehetővé. 
használható nyilvános zuhanyzókban.

a zuhanykabin elcsúsztatása mindkét irányba 10 mm lehet.

zuhanykabina supernova zuhanyfülke használatának grafikus ábrázolása

Supernova

eGYszerŰ szerelés
egyszerű szerelés. a termékeket 
összeszerelve szállítjuk.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. a termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. a zuhanykabin közvetlenül padlóra is szerelhető. amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik 
(zuhanytálca nélkül) olvassa el a zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.
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Ülőkék 
pihenés és a kényelem a fürdőszobában

ülőkék

Modern, esztétikus dizájn, tartós és erős konstrukció, nagy teherbírással. 
beltérre és kültérre egyaránt.

 10 év kiterjesztett, 
teljes körű jótállást 

vállalunk az ülőkékre
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Ülőkék 
pihenés és a kényelem a fürdőszobában

 10 év kiterjesztett, 
teljes körű jótállást 

vállalunk az ülőkékre
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Ár: 56 600

Ovo B II

ovo b II clear

Cikkszám Megnevezés (típus) szín Méretek (mm) ár

b8F0000048 oVo p II clear áttetsző 360x360 62 700
b8F0000049 oVo p II opal áttetsző fehér 360x360 62 700
b8F0000050 oVo p II orange áttetsző narancs 360x360 65 700
b8F0000051 oVo b II clear áttetsző 410x350 56 600
b8F0000052 oVo b II opal áttetsző fehér 410x350 56 600
b8F0000053 oVo b II orange áttetsző narancs 410x350 56 600

NOSAL design

Chrome

Chrome fehér acél vázszerkezettel  
(felhajtva)

Cikkszám Megnevezés (típus) szín Méretek (mm) ár

b8F0000028 Chrome Clear/fehér áttetsző fehér, teljesen fehér belső résszel 410x375 71 500
b8F0000029 Chrome Clear/rozsdamentes acél áttetsző fehér, teljesen fehér belső résszel 410x375 71 500

Chrome rozsdamentes acél 
vázszerkezettel (felhajtva)

Ár 71 500 Ár 71 500

NOSAL design

új forma a megszokott minőségben
a kedvelt raVaK ülőkék választékát kibővítettük a Chrome koncepcióhoz hasonló darabokkal 
 
• tökéletesen illenek a fürdőszoba Chrome koncepciójába, de bárhol megállják a helyüket.
• kiváló minőséget képviselnek
• kétféle színben készül 

az ülőkék kizárólag szilárd beton- 
vagy téglafalra szerelhetők.
gipszkartonra, valamint 
speciális dübellel ytong-falra 
előzetes merevítés kialakításával 
szerelhetők!

41
0

374

13
0

165

69

a termék méretei szélesség/mélység kombinációban vannak megadva. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a termék méretei szélesség/mélység kombinációban vannak megadva. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

•  dizájnos lekerekített rögzítőlap
•  helytakarékos - közvetlenül a falra billenthető, mindössze 10 cm helyet foglal el
•  Ellenálló - a rozsdamentes szerkezet beltérben és kültérben egyaránt használható
•  Robosztus - teherbírása 150kg
•  Kedvelt - több 10 000 elégedett vásárló
• Egyszerű szerelés
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Ülőkék

Ár: 56 600 Ár: 62 700

Ovo B II Ovo P II

ovo b II clear ovo b II orange 
(felhajtva)

ovo b II opal ovo p II clear ovo p II orange 
(felhajtva)

ovo p II opal

Cikkszám Megnevezés (típus) szín Méretek (mm) ár

b8F0000048 oVo p II clear áttetsző 360x360 62 700
b8F0000049 oVo p II opal áttetsző fehér 360x360 62 700
b8F0000050 oVo p II orange áttetsző narancs 360x360 65 700
b8F0000051 oVo b II clear áttetsző 410x350 56 600
b8F0000052 oVo b II opal áttetsző fehér 410x350 56 600
b8F0000053 oVo b II orange áttetsző narancs 410x350 56 600

NOSAL design

ovo b II

Cikkszám Megnevezés (típus) szín Méretek (mm) ár

b8F0000028 Chrome Clear/fehér áttetsző fehér, teljesen fehér belső résszel 410x375 71 500
b8F0000029 Chrome Clear/rozsdamentes acél áttetsző fehér, teljesen fehér belső résszel 410x375 71 500

ovo p II

új forma a megszokott minőségben
a kedvelt raVaK ülőkék választékát kibővítettük a Chrome koncepcióhoz hasonló darabokkal 
 
• tökéletesen illenek a fürdőszoba Chrome koncepciójába, de bárhol megállják a helyüket.
• kiváló minőséget képviselnek
• kétféle színben készül 

a termék méretei szélesség/mélység kombinációban vannak megadva. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a termék méretei szélesség/mélység kombinációban vannak megadva. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

•  dizájnos lekerekített rögzítőlap
•  helytakarékos - közvetlenül a falra billenthető, mindössze 10 cm helyet foglal el
•  Ellenálló - a rozsdamentes szerkezet beltérben és kültérben egyaránt használható
•  Robosztus - teherbírása 150kg
•  Kedvelt - több 10 000 elégedett vásárló
• Egyszerű szerelés
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Ár: 59 600 Ár: 67 700

Ovo B II Black Ovo P II Black

ovo b II black orange ovo b II black orange 
(felhajtva)

ovo b II black opal ovo p II black orange ovo p II black orange 
(felhajtva)

ovo p II black opal

Cikkszám Megnevezés (típus) szín Méretek (mm) ár

b8F0000056 oVo p II clear/fekete áttetsző 360x360 67 700
b8F0000057 oVo p II opal/fekete áttetsző fehér 360x360 67 700
b8F0000058 oVo p II orange/fekete áttetsző narancs 360x360 69 700
b8F0000059 oVo b II clear/fekete áttetsző 410x350 59 600
b8F0000060 oVo b II opal/fekete áttetsző fehér 410x350 59 600
b8F0000061 oVo b II orange/fekete áttetsző narancs 410x350 59 600

NOSAL design

ovo b II ovo p II

a termék méretei szélesség/mélység kombinációban vannak megadva. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

•  dizájnos lekerekített rögzítőlap
•  helytakarékos - közvetlenül a falra billenthető, mindössze 10 cm helyet foglal el
•  Ellenálló - a rozsdamentes szerkezet beltérben és kültérben egyaránt használható
•  Robosztus - teherbírása 150kg
•  Kedvelt - több 10 000 elégedett vásárló
• Egyszerű szerelés
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ovo p II black orange 
(felhajtva)

Cikkszám Megnevezés (típus) szín Méretek (mm) ár

b8F0000056 oVo p II clear/fekete áttetsző 360x360 67 700
b8F0000057 oVo p II opal/fekete áttetsző fehér 360x360 67 700
b8F0000058 oVo p II orange/fekete áttetsző narancs 360x360 69 700
b8F0000059 oVo b II clear/fekete áttetsző 410x350 59 600
b8F0000060 oVo b II opal/fekete áttetsző fehér 410x350 59 600
b8F0000061 oVo b II orange/fekete áttetsző narancs 410x350 59 600

a termék méretei szélesség/mélység kombinációban vannak megadva. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Zuhanytálcák, 
zuhanyfolyókák 
és padlóösszefolyók
Változatos megoldások a zuhanytálca nélküli 
zuhanykabinok részére
szeretné kihangsúlyozni a kerámia burkolat szépségét a padlón is vagy inkább a zuhanytálca dizájnját helyezi 
előtérbe? Válassza ki és élvezze mindennap a kényelmet. 

Műmárvány 
technológia
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Zuhanytálcák, 
zuhanyfolyókák 
és padlóösszefolyók
Változatos megoldások a zuhanytálca nélküli 
zuhanykabinok részére
szeretné kihangsúlyozni a kerámia burkolat szépségét a padlón is vagy inkább a zuhanytálca dizájnját helyezi 
előtérbe? Válassza ki és élvezze mindennap a kényelmet. 
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Kaskada  150. oldal
Megbízható zuhanytálca, kedvező áron.
anyag: akril (pMMa + abs szendvics) 
Merevítés: la - üvegszál és műgyanta eX, pU - poliuretán erősítésű üvegszál

Mélyülőkés zuhanytálca (minikád)  146. oldal
egy kád tulajdonságaival
anyag: akril (pMMa + abs szendvics) 
Merevítés: la - üvegszál és műgyanta

galaxy  148. oldal
Modern dizájn és extra lapos forma
anyag: akril (pMMa + abs szendvics) 
Merevítés: la - üvegszál és műgyanta eX, pp, paN - poliuretán erősítésű üvegszál

galaxy Pro 10°  138. oldal
a 10° koncepció dizájnját követő öntött műmárvány zuhanytálcák
anyag: őrölt dolomit és műgyanta öntött keveréke
Gyártási technológia: öntés

Perseus Pro 10° gigant Pro 10°Asymetric Pro 10°

a termékcsalád mind a hat tagjának megvannak a saját jellemzői. a divatos, 
lapos dizájnt vagy a jól bevált, klasszikus formát részesíti előnyben?

Zuhanytálcák RAVAK

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

15 mm
↓

a tálCa 
MélYséGe

32/38 
mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

5 

5 

5 

5 

5 éV jÓtállás 
az ÖNtÖtt 

zUhaNYtálCáKra

Perseus Pro Flat gigant Pro FlatElipso Pro Flat

galaxy Pro Flat  144. oldal
Öntött műmárvány zuhanytálcák
anyag: őrölt dolomit és műgyanta keveréke
Gyártási technológia: öntés

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

15 mm
↓

a tálCa 
MélYséGe

30 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

5 éV jÓtállás 
az ÖNtÖtt 

zUhaNYtálCáKra

galaxy Pro  142. oldal
Öntött műmárvány zuhanytálcák csúszásgátló felülettel
anyag: őrölt dolomit és műgyanta öntött keveréke
Gyártási technológia: öntés

Perseus Pro gigant ProElipso Pro

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

15 mm
↓

a tálCa 
MélYséGe

30 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

5 éV jÓtállás 
az ÖNtÖtt 

zUhaNYtálCáKra

galaxy Pro Chrome  140. oldal
Öntött műmárványból, lekerekített sarkokkal, a Chrome termékcsaládból
anyag: őrölt dolomit és műgyanta öntött keveréke
Gyártási technológia: öntés

Ø
90 mm15 mm

↓ 30 mm

↓

Perseus Pro Chrome gigant Pro ChromeElipso Pro Chrome

KoNCepCIÓ

KoNCepCIÓ a szIFoN 
átMérője

a tálCa 
MélYséGe

szerelésI 
MaGassáG

5 éV jÓtállás 
az ÖNtÖtt 

zUhaNYtálCáKra

a raVaK öntött műmárvány mosdói és zuhanytálcái a magyarországi, míg a kerámia mosdók, 
WC és bidék a lengyelországi gyáregységben készülnek
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Kaskada  150. oldal
Megbízható zuhanytálca, kedvező áron.
anyag: akril (pMMa + abs szendvics) 
Merevítés: la - üvegszál és műgyanta eX, pU - poliuretán erősítésű üvegszál

AnetaRonda Angela

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

90 mm
↓

a tálCa 
MélYséGe

185 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

a padlóra, tartólábakra 
szerelhető vagy önhordó 

zuhanytálcák telepítéséről 
bővebben

Sabina

Mélyülőkés zuhanytálca (minikád)  146. oldal
egy kád tulajdonságaival
anyag: akril (pMMa + abs szendvics) 
Merevítés: la - üvegszál és műgyanta

Ø
52 mm

a szIFoN 
átMérője

270 mm
↓

a tálCa 
MélYséGe

420 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

Elipso Perseus gigant

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

50 mm
↓

a tálCa 
MélYséGe

175 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

galaxy  148. oldal
Modern dizájn és extra lapos forma
anyag: akril (pMMa + abs szendvics) 
Merevítés: la - üvegszál és műgyanta eX, pp, paN - poliuretán erősítésű üvegszál

a termékcsalád mind a hat tagjának megvannak a saját jellemzői. a divatos, 
lapos dizájnt vagy a jól bevált, klasszikus formát részesíti előnyben?

Zuhanytálcák RAVAK

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

32/38 
mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

30 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

Ø
90 mm

a szIFoN 
átMérője

30 mm

↓

szerelésI 
MaGassáG

Ø
90 mm

30 mm

↓

a szIFoN 
átMérője

szerelésI 
MaGassáG

2 

2 

2 

2 éV jÓtállás 
az aKrIl 

zUhaNYtálCáKra

2 éV jÓtállás 
az aKrIl 

zUhaNYtálCáKra

2 éV jÓtállás 
az aKrIl 

zUhaNYtálCáKra

a raVaK öntött műmárvány mosdói és zuhanytálcái a magyarországi, míg a kerámia mosdók, 
WC és bidék a lengyelországi gyáregységben készülnek
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Asymetric Pro 10°  
120 x 90/70

Cikkszám a tálca típusa  
Galaxy pro 10° ár

Xa25G70101l asymetric Pro 10° 120x90/70 b 112 000
Xa25G70101p asymetric Pro 10° 120x90/70 j 112 000

Cikkszám set (előlap+kit) ár

Xa95G70101l asymetric Pro 10° 120x90 set b 21 900
Xa95G70101p asymetric Pro 10° 120x90 set j 21 900

Cikkszám base (tartóláb) ár

Xb2j000000N base Galaxy pro 4 500

Koncepcióhoz kapcsolódás
a zuhanytálca tökéletesen harmonizál 10° koncepció további 
elemeivel. 

Extra lapos dizájn
a zuhanytálca sekély és sima felülete egyszerű tisztítást tesz 
lehetővé. 

Megfizethető aszimmetria 
hozzon létre egy aszimmetrikus zuhanykabint a 10° koncepció 
és a kivételes megoldású zuhanytálca segítségével. a zuhanykabin 
levágott sarka megkönnyíti a mozgást a fürdőszobában, emellett 
a zuhanytálca nagy rakodófelületet biztosít.

alacsony és sima felületű zuhanytálcák öntött műmárványból 

zuhanytálcák 
Galaxy Pro 10°

süllyesztett beépítés Közvetlenül a burkolatra ragasztva

sima felülete egyszerű tisztítást 
tesz lehetővé.

sIMa Felület

NOSAL design

10° zuhanytálcák
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
a Galaxy pro 10° termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro 10° zuhanytálcához.



 www.ravak.hu  139

gigant Pro 10°
100 x 80, 120 x 90

Asymetric Pro 10° 
120 x 90/70

Perseus Pro 10°
80, 90, 100

 galaxy Pro 10° zuhanytálcák 

 b (bal) - a termék bal oldali változata. j (jobb) - a termék 
jobb oldali változata. 

j b

 az előlapok orientációja: 

 Cikkszám  a tálca típusa   
Galaxy pro 10°  ár 

 Xa25G70101l  asymetric Pro 10° 120x90/70 b  112 000 
 Xa25G70101p  asymetric Pro 10° 120x90/70 j  112 000 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa95G70101l asymetric Pro 10° 120x90 set b  21 900 
 Xa95G70101p  asymetric Pro 10° 120x90 set j  21 900 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa   
Galaxy pro 10°  ár 

 Xa054401010  perseus pro 10° 80  58 700 
 Xa057701010 perseus pro 10° 90  71 500 
 Xa05aa01010  perseus pro 10° 100  116 200 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa834001010  perseus pro 80 set  18 600 
 Xa837001010 perseus pro 90 set  18 600 
 Xa83a001010  perseus pro 100 set  18 000 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa   
Galaxy pro 10°  ár 

 Xa05a40101l  Gigant pro 10° 100x80 b  87 500 
 Xa05a40101p Gigant pro 10° 100x80 j  87 500 
 Xa05G70101l  Gigant pro 10° 120x90 b  112 000 
 Xa05G70101p  Gigant pro 10° 120x90 j  112 000 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa83al01010 Gigant pro 100x80 set b  18 600 
 Xa83ap01010  Gigant pro 100x80 set j  18 600 
 Xa83Gl71010  Gigant pro 120x90 set b  20 200 
 Xa83Gp71010  Gigant pro 120x90 set j  20 200 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro  4 500 

Megfizethető aszimmetria 
  hozzon létre egy aszimmetrikus zuhanykabint a 10° koncepció 
és a kivételes megoldású zuhanytálca segítségével. a zuhanykabin 
levágott sarka megkönnyíti a mozgást a fürdőszobában, emellett 
a zuhanytálca nagy rakodófelületet biztosít.

 alacsony és sima felületű zuhanytálcák öntött műmárványból  

 zuhanytálcák   
Galaxy Pro 10°

 Közvetlenül a burkolatra ragasztva 

 NOSAL design 

 a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését. 

 Lapozzon a  155. oldalra!

Figyelem! zuhanytálcák építési magasságai:

asymetric pro 10° 120/90/70        
Gigant Pro 10° 100/80, 120/90     
perseus pro 10° 100/100                
Galaxy pro, perseus pro, perseus pro 10° 80/80, 90/90               

38 mm
38 mm
38 mm 
32 mm

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
 a Galaxy pro 10° termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro 10° zuhanytálcához. 
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Elipso Pro Chrome  
80, 90

Cikkszám a tálca típusa  
Galaxy pro Chrome ár

Xa244401010 elipso pro Chrome 80 58 700
Xa247701010 elipso pro Chrome 90 65 100

Cikkszám set (előlap+kit) ár

Xa934001010 elipso pro 80 set 16 300
Xa937001010 elipso pro 90 set 16 300

Cikkszám base (tartóláb) ár

Xb2j000000N base Galaxy pro 4 500

Koncepcióhoz kapcsolódás
a zuhanytálcák belső részén megtalálható a Chrome koncepció 
jellegzetes dizájn eleme az oválisan lekerekített sarok. 

Extra lapos dizájn
a zuhanytálca sekély és sima felülete egyszerű tisztítást tesz 
lehetővé. 

Akadálymentes zuhanyozás 
3 cm-es magasságának köszönhetően könnyen padlóba 
süllyeszthető, így egyszerűen alkalmazható akadálymentes 
megoldásokhoz.

alacsony és sima felületű zuhanytálcák öntött műmárványból 

zuhanytálcák 
Galaxy Pro Chrome

süllyesztett beépítés Közvetlenül a burkolatra ragasztvaGalaxy pro Chrome 
zuhanytálcák

sima felülete egyszerű tisztítást 
tesz lehetővé.

sIMa Felület

NOSAL design

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
a Galaxy pro Chrome termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro Chrome zuhanytálcához.
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.
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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

galaxy Pro Chrome zuhanytálcák

 b (bal) - a termék bal oldali változata. j (jobb) - a termék 
jobb oldali változata. 

j b

 az előlapok orientációja: 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro Chrome  ár 

 Xa244401010  elipso pro Chrome 80  58 700 
 Xa247701010  elipso pro Chrome 90  65 100 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa934001010 elipso pro 80 set  16 300 
 Xa937001010 elipso pro 90 set  16 300 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro   4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro Chrome  ár 

 Xa044401010 perseus pro Chrome 80  58 700 
 Xa047701010 perseus pro Chrome 90  71 500 
 Xa04aa01010  perseus pro Chrome 100  105 600 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa834001010  perseus pro 80 set  18 600 
 Xa837001010  perseus pro 90 set  18 600 
 Xa83a001010  perseus pro100 set  18 000 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro Chrome  ár 

 Xa04a401010 Gigant pro Chrome 100x80  87 500 
 Xa04d401010  Gigant pro Chrome 110x80  94 900 
 Xa04G401010 Gigant pro Chrome 120x80  103 500 
 Xa04G701010 Gigant pro Chrome 120x90  112 000 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa83al01010 Gigant pro 100x80 set b  18 600 
 Xa83ap01010  Gigant pro 100x80 set j  18 600 
 Xa83dl01010  Gigant pro 110x80 set b  19 100 
 Xa83dp01010 Gigant pro 110x80 set j  19 100 
 Xa83Gl01010 Gigant pro 120x80 set b  20 200 
 Xa83Gp01010  Gigant pro 120x80 set j  20 200 
 Xa83Gl71010  Gigant pro 120x90 set b  20 200 
 Xa83Gp71010  Gigant pro 120x90 set j  20 200 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro  4 500 

Akadálymentes zuhanyozás 
 3 cm-es magasságának köszönhetően könnyen padlóba 
süllyeszthető, így egyszerűen alkalmazható akadálymentes 
megoldásokhoz. 

 alacsony és sima felületű zuhanytálcák öntött műmárványból 

 zuhanytálcák  
Galaxy Pro Chrome

 Közvetlenül a burkolatra ragasztva 

 NOSAL design 

 a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését. 

 Lapozzon a  155. oldalra!

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
 a Galaxy pro Chrome termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro Chrome zuhanytálcához.
az íves  zuhanytálcák rádiusza r500.
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Elipso Pro  
80, 90, 100

Cikkszám a tálca típusa  
Galaxy pro ár

Xa234401010 elipso pro 80 57 600
Xa237701010 elipso pro 90 63 000
Xa23aa01010 elipso pro 100 96 000

Cikkszám set (előlap+kit) ár

Xa934001010 elipso pro 80 set 16 300
Xa937001010 elipso pro 90 set 16 300
Xa93a001010 elipso pro 100 set 18 600

Cikkszám base (tartóláb) ár

Xb2j000000N base Galaxy pro 4 500

Csúszásgátló felületkiképzés
a speciális felületkezelés csökkenti az elcsúszás veszélyét, így 
növeli a zuhanyozás biztonságát. 

Extra lapos dizájn
ezek a zuhanytálcák őrölt dolomit és műgyanta keverékéből,  
extra lapos kivitelben készülnek. 

Akadálymentes zuhanyozás 
3 cm-es magasságának köszönhetően könnyen padlóba 
süllyeszthető, így egyszerűen alkalmazható akadálymentes 
megoldásokhoz.

Öntött műmárvány zuhanytálcák csúszásgátló felülettel

zuhanytálcák 
Galaxy Pro

a zuhanytálca a csúszásgátló 
felületkiképzésének köszönhetően 
nagyobb biztonságot nyújt 
zuhanyozás közben.

süllyesztett beépítés Közvetlenül a burkolatra ragasztvaGalaxy pro 
zuhanytálcák

CsúszásGátlÓ

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
a Galaxy pro termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro zuhanytálcához.
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.
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gigant Pro 100 x 80, 
110 x 80, 120 x 80, 120 x 90

Elipso Pro 
80, 90, 100

Perseus Pro 
80, 90, 100

j b

 az előlapok orientációja: 

 galaxy Pro zuhanytálcák

 b (bal) - a termék bal oldali változata. j (jobb) - a termék 
jobb oldali változata. 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro  ár 

 Xa034401010  perseus pro 80  57 600 
 Xa037701010  perseus pro 90  63 000 
 Xa03aa01010  perseus pro 100  104 500 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa834001010  perseus pro 80 set  18 600 
 Xa837001010  perseus pro 90 set  18 600 
 Xa83a001010  perseus pro 100 set  18 000 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro  ár 

 Xa03a401010  Gigant pro 100x80  88 900 
 Xa03d401010  Gigant pro 110x80  95 000 
 Xa03G401010  Gigant pro 120x80  100 200 
 Xa03G701010  Gigant pro 120x90  115 200 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa83al01010  Gigant pro 100x80 set b  18 600 
 Xa83ap01010 Gigant pro 100x80 set j  18 600 
 Xa83dl01010 Gigant pro 110x80 set b  19 100 
 Xa83dp01010  Gigant pro 110x80 set j  19 100 
 Xa83Gl01010 Gigant pro 120x80 set b  20 200 
 Xa83Gp01010  Gigant pro 120x80 set j  20 200 
 Xa83Gl71010  Gigant pro 120x90 set b  20 200 
 Xa83Gp71010  Gigant pro 120x90 set j  20 200 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro  ár 

 Xa234401010  elipso pro 80  57 600 
 Xa237701010  elipso pro 90  63 000 
 Xa23aa01010  elipso pro 100  96 000 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa934001010  elipso pro 80 set  16 300 
 Xa937001010  elipso pro 90 set  16 300 
 Xa93a001010  elipso pro 100 set  18 600 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro  4 500 

 Akadálymentes zuhanyozás 
 3 cm-es magasságának köszönhetően könnyen padlóba 
süllyeszthető, így egyszerűen alkalmazható akadálymentes 
megoldásokhoz. 

 Öntött műmárvány zuhanytálcák csúszásgátló felülettel 

 zuhanytálcák  
Galaxy Pro

 Közvetlenül a burkolatra ragasztva 

 a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését. 

 Lapozzon a  155. oldalra!

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
 a Galaxy pro termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro zuhanytálcához. 
az íves  zuhanytálcák rádiusza r500.
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Elipso Pro Flat  
80, 90

Cikkszám a tálca típusa  
Galaxy pro Flat ár

Xa234411010 elipso pro Flat 80 53 400
Xa237711010b elipso pro Flat 90 58 700

Cikkszám set (előlap+kit) ár

Xa934001010 elipso pro 80 set 16 300
Xa937001010b elipso pro 90 set 16 300

Cikkszám base (tartóláb) ár

Xb2j000000N base Galaxy pro 4 500

sima felülete egyszerű tisztítást 
tesz lehetővé.

süllyesztett beépítés Közvetlenül a burkolatra ragasztva

teljesen lapos
a teljesen lapos kialakítás egyszerűvé teszi a tisztítást.  

Extra lapos dizájn
ezek a zuhanytálcák őrölt dolomit és műgyanta keverékéből,  
extra lapos kivitelben készülnek. 

Akadálymentes zuhanyozás 
3 cm-es magasságának köszönhetően könnyen padlóba 
süllyeszthető, így egyszerűen alkalmazható akadálymentes 
megoldásokhoz.

alacsony és modern zuhanytálca öntött műmárványból

zuhanytálcák 
Galaxy Pro Flat

sIMa Felület

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
a Galaxy pro Flat termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro Flat zuhanytálcához.
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.

a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.
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gigant Pro Flat 
100x80, 120x80, 120x90

Elipso Pro Flat 
80, 90

Perseus Pro Flat 
80, 90

 galaxy Pro Flat zuhanytálcák

j b

 az előlapok orientációja: 

 b (bal) - a termék bal oldali változata. j (jobb) - a termék 
jobb oldali változata. 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro Flat  ár 

 Xa234411010  elipso pro Flat 80  53 400 
 Xa237711010b  elipso pro Flat 90   58 700 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa934001010  elipso pro 80 set  16 300 
 Xa937001010b  elipso pro 90 set  16 300 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro Flat  ár 

 Xa03a411010  Gigant pro Flat 100x80  80 000 
 Xa03G411010  Gigant pro Flat 120x80  96 000 
 Xa03G711010  Gigant pro Flat 120x90  103 500 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa83al01010  Gigant pro 100x80 set b  18 600 
 Xa83ap01010  Gigant pro 100x80 set j  18 600 
 Xa83Gl01010  Gigant pro 120x80 set b  20 200 
 Xa83Gp01010  Gigant pro 120x80 set j  20 200 
 Xa83Gl71010  Gigant pro 120x90 set b  20 200 
 Xa83Gp71010  Gigant pro 120x90 set j  20 200 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N base Galaxy pro  4 500 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy pro Flat  ár 

 Xa034411010  perseus pro Flat 80  53 400 
 Xa037711010  perseus pro Flat 90  58 700 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 Xa834001010  perseus pro 80 set  18 600 
 Xa837001010  perseus pro 90 set  18 600 

 Cikkszám  base (tartóláb)  ár 

 Xb2j000000N  base Galaxy pro  4 500 

 Közvetlenül a burkolatra ragasztva 

 Akadálymentes zuhanyozás 
 3 cm-es magasságának köszönhetően könnyen padlóba 
süllyeszthető, így egyszerűen alkalmazható akadálymentes 
megoldásokhoz. 

 zuhanytálcák  
Galaxy Pro Flat

 a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését. 

 Lapozzon a  155. oldalra!

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.   az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
 a Galaxy pro Flat termékeket tartólábak és előlap nélkül szállítjuk. a base Galaxy pro készlet 5 db tartólábból áll és felhasználható az összes Galaxy pro Flat zuhanytálcához. 
az íves  zuhanytálcák rádiusza r500.

 a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét. 
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Sabina  
80, 90

PAN TÍPUS LA 
tartólábakra szerelhető, körbefalazható

PAN TÍPUS LA + BASE LA 
zuhanytálca tartólábakkal

PAN TÍPUS LA + BASE + SET LA 
zuhanytálca tartólábakkal és előlappal

Nem fér el egy kád a fürdőszobájában?
pedig a gyermekei imádnak fürdeni. a mélyülőkés sabina 
zuhanytálcák olyan kis méretű fürdőszobákba szerelhetőek, 
amelyekben biztosítani szeretnénk a fürdést vagy a kényelmes 
zuhanyozást. a zuhanytálca 27 cm-es mélysége egyesíti 
a fürdőkádak és zuhanykabinok előnyeit. 

 

ha a normál méretű kád nem fér el

Mélyülőkés zuhanytálcák és 
minikádak 

Mélyülőkés zuhanytálca
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.
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Sabina  
80, 90

PAN TÍPUS LA 
tartólábakra szerelhető, körbefalazható

PAN TÍPUS LA + BASE LA 
zuhanytálca tartólábakkal

PAN TÍPUS LA + BASE + SET LA 
zuhanytálca tartólábakkal és előlappal

Mélyülőkés zuhanytálcák és minikádak

Cikkszám a tálca típusa ár

a214001020 sabina 80 la 56 000
a217001020 sabina 90 la 65 000

Cikkszám tartólábak ár

b2C0000002 sabina 80 base 6 300
b2C0000001 sabina 90 base 6 500

Cikkszám előlap ár

a914001020 sabina 80 set 24 700
a917001020 sabina 90 set 24 700

Cikkszám Panelkit ár

b2e000001N panelkit sabina 80 6 200
b2e000000N panelkit sabina 90 6 200

Mélyülőkés zuhanytálcák és 
minikádak 

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.

az előlap szereléséhez panelkit szükséges.

Sabina szifon csak a Sabina zuhanytálcához, 
lapozzon a 153. oldalra!

a sabina bLCp4 csökkentett magasságú 
zuhanykabinhoz lapozzon a 104. vagy 
SKCP4 Sabina zuhanykabinhoz a 120. oldalra.
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PAN TÍPUS LA univerzális base típusú lábakra szerelhető vagy padlóba süllyeszthető

PAN TÍPUS EX önhordó, előlap nélkül, körbecsempézéshez

PAN TÍPUS PAN önhordó, tartalmazza az előlapot   pp+sEt N önhordó +előlap (az előlap nincs a zuhanytálca árában)
PAN TÍPUS PP+SET L önhordó +elő- és oldallap (az elő- és oldallap nincs a zuhanytálca árában)

la

eX

Elipso  
80, 90, 100

paN

Cikkszám a tálca típusa  
Galaxy ár

a224401210 elipso 80 la 47 100
a224401310 elipso 80 eX 57 200
a224401410 elipso 80 paN 65 000
a227701210 elipso 90 la 49 300
a227701310 elipso 90 eX 60 500
a227701410 elipso 90 paN 66 200
a22aa01210 elipso 100 la 57 200
a22aa01310 elipso 100 eX 71 700
a22aa01410 elipso 100 paN 77 300

Cikkszám tartólábak la típushoz ár

b2F0000001 Univerzális base 600 (80 tálcához) 9 100
b2F0000002 Univerzális base 650 (90 tálcához) 9 100
b2F0000003 Univerzális base 750 (100 tálcához) 9 100

Modern dizájn és extra lapos forma 
az extra sekély akril zuhanytálca kiemeli az egyes zuhanykabinok 
megjelenését. 

extra lapos forma

zuhanytálcák 
Galaxy

Galaxy zuhanytálcák 

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
az elipso és a perseus tálcák mélysége 5 cm. a Gigant tálca mélysége 2,3 cm. 
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.

a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését.

Lapozzon a 155. oldalra!
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 PAN TÍPUS  LA  univerzális base típusú lábakra szerelhető vagy padlóba süllyeszthető 

 PAN TÍPUS  EX  önhordó, előlap nélkül, körbecsempézéshez 

 PAN TÍPUS  PAN  önhordó, tartalmazza az előlapot    pp+sEt N  önhordó +előlap (az előlap nincs a zuhanytálca árában) 
 PAN TÍPUS  PP+SET L  önhordó +elő- és oldallap (az elő- és oldallap nincs a zuhanytálca árában) 

la la

eX eX

Perseus 
80, 90, 100

Elipso 
80, 90, 100

gigant 
100x80, 120x90

la

galaxy zuhanytálcák

paN pp+set N pp+set l

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy  ár 

 a024401210  perseus 80 la  47 100 
 a024401310  perseus 80 eX  57 200 
 a024401510  perseus 80 pp  57 200 
 a027701210  perseus 90 la  49 300 
 a027701310  perseus 90 eX  61 700 
 a027701510  perseus 90 pp  59 400 
 a02aa01210  perseus 100 la  58 300 
 a02aa01310  perseus 100 eX  70 600 
 a02aa01510  perseus 100 pp  70 600 

 Cikkszám  set (előlap+kit)  ár 

 a824001010  perseus 80 set N  13 500 
 a824401010  perseus 80 set l  26 800 
 a827001010  perseus 90 set N  13 800 
 a827701010  perseus 90 set l  26 600 
 a82a001010  perseus 100 set N  14 600 
 a82aa01010  perseus 100 set l  28 400 

 Cikkszám  tartólábak la típushoz  ár 

 b2F0000001 Univerzális base 600 (80 tálcához)  9 100 
 b2F0000002 Univerzális base 650 (90 tálcához)  9 100 
 b2F0000003  Univerzális base 750 (100 tálcához)  9 100 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy  ár 

 a224401210  elipso 80 la  47 100 
 a224401310  elipso 80 eX  57 200 
 a224401410  elipso 80 paN  65 000 
 a227701210  elipso 90 la  49 300 
 a227701310  elipso 90 eX  60 500 
 a227701410  elipso 90 paN  66 200 
 a22aa01210  elipso 100 la  57 200 
 a22aa01310  elipso 100 eX  71 700 
 a22aa01410  elipso 100 paN  77 300 

 Cikkszám  tartólábak la típushoz  ár 

 b2F0000001  Univerzális base 600 (80 tálcához)  9 100 
 b2F0000002  Univerzális base 650 (90 tálcához)  9 100 
 b2F0000003  Univerzális base 750 (100 tálcához)  9 100 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Galaxy  ár 

 Xa01a401210  Gigant 100x80 la  59 400 
 Xa01G701210  Gigant 120x90 la  82 900 

 Perseus PP tálca 

set N:
 ez egy változata 
a résnek 

set l: 
 ez egy változat 
a sarokban 

 zuhanytálcák  
Galaxy

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
 az elipso és a perseus tálcák mélysége 5 cm. a Gigant tálca mélysége 2,3 cm. 
  az íves zuhanytálcák rádiusza r500.

 a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését. 

 Lapozzon a 155. oldalra!
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Ronda  
80, 90

la

eX

PU

Cikkszám a tálca típusa  
Kaskada ár

a204001120 Ronda 80 PU 49 300
a204001320 ronda 80 eX 52 800
a207001120 Ronda 90 PU 56 000
a207001320 ronda 90 eX 60 500
a214001220 ronda 80 la 43 800
a217001220 ronda 90 la 46 000

Cikkszám tartólábak la típushoz ár

b2F0000001 Univerzális base 600 (80 tálcához) 9 100
b2F0000002 Univerzális base 650 (90 tálcához) 9 100

PAN TÍPUS LA univerzális base típusú lábakra szerelhető vagy padlóba süllyeszthető

PAN TÍPUS EX önhordó, előlap nélkül, körbecsempézéshez

PAN TÍPUS PU önhordó, az előlap és a zuhanytálca egy egységet alkot

150

Umyvadla Rosa

Mélyebb kialakítás
a zuhanytálca 9 cm-es mélysége garantálja a kényelmes 
zuhanyozást. a tálca felülete jellegzetesen lépcsőzetes kialakítású. 

Univerzális felhasználás
ezek a zuhanytálcák közvetlenül a padlóra vagy lábakra 
szerelhetők, esetleg a padlóba is süllyeszthetők. az eX változat 
körbecsempézhető.

zuhanytálcák 
Kaskada
Megbízható és költséghatékony zuhanytálcák mindenkinek

Kaskada 
zuhanytálcák 

Önhordó zuhanytálca 
terhelhetősége

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
az íves zuhanytálcák rádiusza r500.

a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését.

Lapozzon a 155. oldalra!
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Aneta 
75 x 90

Ronda 
80, 90

Angela 
80, 90

la la la

eX eX eX

PU PU PU

Kaskada zuhanytálcák 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Kaskada  ár 

 a004401120  angela 80 pU  49 300 
 a004401320  angela 80 eX  52 800 
 a007701120  angela 90 pU  57 200 
 a007701320  angela 90 eX  60 500 
 a014401220  angela 80 la  44 900 
 a017701220  angela 90 la  47 100 

 Cikkszám  tartólábak la típushoz  ár 

 b2F0000001 Univerzális base 600 (80 tálcához)  9 100 
 b2F0000002  Univerzális base 650 (90 tálcához)  9 100 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Kaskada  ár 

 a204001120  Ronda 80 PU  49 300 
 a204001320  ronda 80 eX  52 800 
 a207001120  Ronda 90 PU  56 000 
 a207001320  ronda 90 eX  60 500 
 a214001220  ronda 80 la  43 800 
 a217001220  ronda 90 la  46 000 

 Cikkszám  tartólábak la típushoz  ár 

 b2F0000001  Univerzális base 600 (80 tálcához)  9 100 
 b2F0000002  Univerzális base 650 (90 tálcához)  9 100 

 Cikkszám  a tálca típusa  
Kaskada  ár 

 a003701120  aneta pU  50 500 
 a003701220 aneta la  44 900 
 a003701320  aneta eX  56 000 

 Cikkszám  tartólábak la típushoz  ár 

 b2F0000002  Univerzális base 650 (90 tálcához)  9 100 

 PAN TÍPUS  LA  univerzális base típusú lábakra szerelhető vagy padlóba süllyeszthető 

 PAN TÍPUS  EX  önhordó, előlap nélkül, körbecsempézéshez 

 PAN TÍPUS  PU  önhordó, az előlap és a zuhanytálca egy egységet alkot 

Umyvadla Rosa

Univerzális felhasználás 
 ezek a zuhanytálcák közvetlenül a padlóra vagy lábakra 
szerelhetők, esetleg a padlóba is süllyeszthetők. az eX változat 
körbecsempézhető. 

 zuhanytálcák  
Kaskada
Megbízható és költséghatékony zuhanytálcák mindenkinek

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
  az íves zuhanytálcák rádiusza r500.

 a tálcák szerelésekor használja 
az univerzális szerelőkészletet, amely 
megkönnyíti a zuhanytálca tökéletes 
tömítését. 

 Lapozzon a  155. oldalra!
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a sabina szifon csak sabina zuhanytálcához 
használható, amelynél a lefolyó átmérője 
52 mm. a vízelvezetés irányítása az úgyneve-
zett ClickClack rendszerrel működik (a szifon 
lenyomásával meggátoljuk a víz távozását, 
újbóli megnyomásával elindítjuk).  
Cikkszám: X01315

ár 10 300,-

zuhanytálca szifon csiszolt alumínium 
fedéllel 
Cikkszám: X01308

ár 3 800,-

Basic

Szifon Sabina 

3 éV jÓtállás 
a szIFoNra

3

3 éV jÓtállás 
a szIFoNra

3

Kiegészítők zuhanytálcákhoz

zuhanytálca szifonok
Nagy áteresztőképesség 
a szifon átmérője 90 mm, a minimális áramlási sebessége 30 liter víz/perc.   

Könnyen tisztítható
Minden zuhanytálca szifon a fedél eltávolítása után felülről tisztítható.

Választási lehetőség 
az egyes szifonok mindenekelőtt a fedél anyagában és annak alakjában különböznek egymástól.

RAVAK Professional szilikon - 310 ml
a raVaK gyár az évek során több hagyományos szilikongyártó termékeit tesztelte. az egyik fő követelmény 
az volt, hogy képes legyen tartósan egyesíteni a zuhanysarkok, zuhanytálcák és kádak gyártásához használt 
különböző anyagokat. a tesztelések azt mutatták, hogy olyan szilikon kiválasztása, amely szilárdan tapad 
az üveghez, akrilhoz (pMMa), extrudált polisztirolhoz, alumíniumhoz, lakkhoz és különböző burkolóanyagokhoz, 
szinte lehetetlen. a speciális anyagok gyártóival együttműködve ezért kifejlesztettük az összes követelménynek 
megfelelő receptúrát. a raVaK professional szilikon két színváltozatban készül: fehér és színtelen (átlátszó).
Cikkszám:  X01200 / X01201

a raVaK professional szilikon használata garantálja zuhanykabinunk és zuhanytálcánk 
teljes szigetelését. 
a zuhanytálca rögzítéséhez egy 310 ml kiszerelésű raVaK szilikon szükséges.

értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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 ár   2 600,- 

 a sabina szifon csak sabina zuhanytálcához 
használható, amelynél a lefolyó átmérője 
52 mm. a vízelvezetés irányítása az úgyneve-
zett ClickClack rendszerrel működik (a szifon 
lenyomásával meggátoljuk a víz távozását, 
újbóli megnyomásával elindítjuk).  
 Cikkszám:   X01315 

 ár   10 300 ,- 

 ár   800 ,- 

 zuhanytálca szifon csiszolt alumínium 
fedéllel 
 Cikkszám:   X01308 

 zuhanytálca szifon krómozott fém 
fedéllel 
 Cikkszám:   X01309 

 zuhanytálca szifon krómozott műanyag 
fedéllel 
 Cikkszám:   X01314  

 ár   3 800 ,-  ár   7 400,-   ár   5 300 ,- 

Basic Standard Professional 

 szifonszűkítő  40/50  Szifon  Sabina 

 a szűkítő csökkenti az átmérők méretbeli 
különbségét. 
 Cikkszám:   X01304 

 3 éV jÓtállás 
a szIFoNra 

3

 3 éV jÓtállás 
a szIFoNra 

3

 3 éV jÓtállás 
a szIFoNra 

3
 3 éV jÓtállás 
a szIFoNra 

3

 Kiegészítők zuhanytálcákhoz 

 Kiegészítők zuhanytálcákhoz 

 zuhanytálca szifonok 
 Nagy áteresztőképesség  
 a szifon átmérője 90 mm, a minimális áramlási sebessége 30 liter víz/perc.  

 Könnyen tisztítható 
 Minden zuhanytálca szifon a fedél eltávolítása után felülről tisztítható. 

 Választási lehetőség  
 az egyes szifonok mindenekelőtt a fedél anyagában és annak alakjában különböznek egymástól. 

 RAVAK Professional szilikon - 310 ml
 a raVaK gyár az évek során több hagyományos szilikongyártó termékeit tesztelte. az egyik fő követelmény 
az volt, hogy képes legyen tartósan egyesíteni a zuhanysarkok, zuhanytálcák és kádak gyártásához használt 
különböző anyagokat. a tesztelések azt mutatták, hogy olyan szilikon kiválasztása, amely szilárdan tapad 
az üveghez, akrilhoz (pMMa), extrudált polisztirolhoz, alumíniumhoz, lakkhoz és különböző burkolóanyagokhoz, 
szinte lehetetlen. a speciális anyagok gyártóival együttműködve ezért kifejlesztettük az összes követelménynek 
megfelelő receptúrát. a raVaK professional szilikon két színváltozatban készül: fehér és színtelen (átlátszó). 
 Cikkszám:    X01200  /  X01201 

 a raVaK professional szilikon használata garantálja zuhanykabinunk és zuhanytálcánk 
teljes szigetelését.  
 a zuhanytálca rögzítéséhez egy 310 ml kiszerelésű raVaK szilikon szükséges. 

értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  

FIGYELEM
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Univerzális szerelőkészlet
a szerelőkészlettel a zuhanytálca tökéletes szigetelését érjük el a fal és a zuhanytálca csatlakozásánál. a csempézett fal megbontása nélkül 
elérhető a zuhanytálca ideális illeszkedése a fürdőszoba falához.

az univerzális szerelőkészlet tartalma:
raVaK professional szaniterszilikon (fehér, 310 ml) 
2200 mm hosszú, öntapadó szivacsszalag  
2 db 6/1200 mm-es vízvető léc  
2 db sarokcsatlakozó 
Cikkszám: a000000004

Univerzális zuhanytálca 
tartólábak
az univerzális base tartóláb az összes la típusú 
zuhanytálcához felhasználható (kivéve a sabina), 
és a tálca egyszerű vízszintbe állítására szolgál. 
az így beállított tálca könnyen körbefalazható. 
az univerzális base tartóláb 2 fém tartóból (600, 
650 vagy 700 mm - a tálca méreteitől függően) 
és négy állítható lábból áll.

galaxy Base Pro tartóláb
a Galaxy pro és Galaxy pro Chrome öntött 
zuhanytálcák közvetlenül a padllóba szerelhetők, 
tartólábak nélkül.  
 
ha a tálcát a lábakra kell helyezni, javasoljuk 
a base Galaxy pro tartólábat, amely 5 állítható 
lábat tartalmaz.

Cikkszám tartólábak zuhanytálcákhoz ár

b2F0000001 Univerzális base 600 zuhanytálcákhoz la 80 cm + aneta 75 x 90 la 9 100
b2F0000002 Univerzális base 650 zuhanytálcákhoz la 90 cm 9 100
b2F0000003 Univerzális base 750 zuhanytálcákhoz la 100 cm 9 100
Xb2j000000N Galaxy pro zuhanytálcákhoz Galaxí base pro 4 500

a zuhanytálcák javasolt 
tömítése
a zuhanytálca és a fal csatlakozását 
szakszerűen kell megoldani, hiszen 
a rosszul kivitelezett tömítés teret enged 
a víz átfolyásának. a zuhanytálca és a fal 
közti hézagba vízvető lécet illesszünk, 
ami garantálja a tökéletes szigetelést 
és vízelvezetést.

Vízvető léc

Vízvető léc

a tálca és a fal közötti hézag lefedésére szolgálnak. a hézagot optimálisan elfedik és tömítik, így sokkal egyszerűbb 
a tisztítása, mintha egy egyenetlenül felvitt tömítőanyagot alkalmazna, amelyre használat után hamar lerakódik 
a szennyeződés. a léceket 1100 vagy 2000 mm hosszú és többféle szélességű változatban kínáljuk. a vízvető lécek 
minden zuhanytálcánkhoz használhatóak.

6-es vízvető léc
● maximum 10 mm-es rés lezárásához
●  készlet: 2 db belső sarokelem 

és záróvég van a csomagban (balos/
jobbos).

10-es vízvető léc
● maximum 17 mm-es rés lezárásához 
● kiegészíthető záróvéggel
●  a sarok 45 °-os szögben való levágással 

alakítható ki 

11-es vízvető léc
● maximum 17 mm-es rés lezárásához
●  készlet: 2 db belső sarokelem 

és záróvég van a csomagban (balos/
jobbos).

Cikkszám Vízvető léc ár

Xb441100001 6-os vízvető léc 6/1100 (fehér) 600
Xb442000001 6-os vízvető léc 6/2000 (fehér) 1 000
b440000001 Készlet 6-os vízvető léchez 1 200

Cikkszám Vízvető léc ár

Xb461100001 11-es vízvető léc 11/1100 (fehér) 1 100
Xb462000001 11-es vízvető léc 11/2000 (fehér) 1 600
b460000001 Készlet 11-os vízvető léchez 1 200

Cikkszám Vízvető léc ár

Xb451100001 10-es vízvető léc 10/1100 (fehér) 1 000
Xb452000001 10-es vízvető léc 10/2000 (fehér) 1 600
Xb430001001 záróvég 10-es vízvető léchez 200

Vízvető lécek
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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 Univerzális szerelőkészlet 
 a szerelőkészlettel a zuhanytálca tökéletes szigetelését érjük el a fal és a zuhanytálca csatlakozásánál. a csempézett fal megbontása nélkül 
elérhető a zuhanytálca ideális illeszkedése a fürdőszoba falához. 

 az univerzális szerelőkészlet tartalma: 
 raVaK professional szaniterszilikon (fehér, 310 ml)
2200 mm hosszú, öntapadó szivacsszalag 
2 db 6/1200 mm-es vízvető léc 
2 db sarokcsatlakozó 
 Cikkszám:   a000000004 

 Zuhanytálca 

 10-es 
vízvető léc 

Öntapadó
szivacsszalag 

 RAVAK 
szilikon  

 ár   5 700 ,- 

 Univerzális zuhanytálca 
tartólábak 
 az univerzális base tartóláb az összes la típusú 
zuhanytálcához felhasználható (kivéve a sabina), 
és a tálca egyszerű vízszintbe állítására szolgál. 
az így beállított tálca könnyen körbefalazható. 
az univerzális base tartóláb 2 fém tartóból (600, 
650 vagy 700 mm - a tálca méreteitől függően) 
és négy állítható lábból áll. 

 Ár   4 500,-  

 galaxy Base Pro tartóláb 
 a Galaxy pro és Galaxy pro Chrome öntött 
zuhanytálcák közvetlenül a padllóba szerelhetők, 
tartólábak nélkül.  

 ha a tálcát a lábakra kell helyezni, javasoljuk 
a base Galaxy pro tartólábat, amely 5 állítható 
lábat tartalmaz. 

 Cikkszám  tartólábak zuhanytálcákhoz  ár 

 b2F0000001  Univerzális base  600  zuhanytálcákhoz  la 80 cm + aneta 75 x 90 la  9 100 
 b2F0000002  Univerzális base  650  zuhanytálcákhoz  la 90 cm  9 100 
 b2F0000003  Univerzális base  750  zuhanytálcákhoz  la 100 cm  9 100 
 Xb2j000000N Galaxy pro zuhanytálcákhoz  Galaxí base pro  4 500 

 a zuhanytálcák javasolt 
tömítése 
 a zuhanytálca és a fal csatlakozását 
szakszerűen kell megoldani, hiszen 
a rosszul kivitelezett tömítés teret enged 
a víz átfolyásának. a zuhanytálca és a fal 
közti hézagba vízvető lécet illesszünk, 
ami garantálja a tökéletes szigetelést 
és vízelvezetést. 

 Ár   9 100,-  

 Kiegészítők zuhanytálcákhoz 

 Vízvető léc 

 Vízvető léc 

 a tálca és a fal közötti hézag lefedésére szolgálnak. a hézagot optimálisan elfedik és tömítik, így sokkal egyszerűbb 
a tisztítása, mintha egy egyenetlenül felvitt tömítőanyagot alkalmazna, amelyre használat után hamar lerakódik 
a szennyeződés. a léceket 1100 vagy 2000 mm hosszú és többféle szélességű változatban kínáljuk. a vízvető lécek 
minden zuhanytálcánkhoz használhatóak. 

 11-es vízvető léc
●  maximum 17 mm-es rés lezárásához 
●   készlet: 2 db belső sarokelem 

és záróvég van a csomagban (balos/
jobbos).  

 Cikkszám  Vízvető léc  ár 

 Xb461100001  11-es vízvető léc  11/1100  (fehér)  1 100 
 Xb462000001  11-es vízvető léc  11/2000  (fehér)  1 600 
 b460000001  Készlet 11-os vízvető léchez  1 200 

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  
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Chrome

NOSAL design

10° 

NOSAL design

zuhanyfolyókák 
és padlóösszefolyók
hagyják érvényesülni a 
padló szépségét

zuhanyfolyókák és padlóösszefolyók a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

Rozsdamentes acél fali zuhanyfolyókák
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Ár: 107 500,-

Runway 

Ár: 107 500,-

Chrome

Ár: 107 500,-

Cikkszám típUs építési magasság  
(mm)

Kabin minimum 
szélessége (mm) ár

X01624 ozW Chrome 750

100

900 107 500
X01627 ozW Chrome 850 1000 113 200
X01630 ozW Chrome 950 1100 119 800
X01633 ozW Chrome 1050 1200 125 400
X01625 ozW runway 750

100

900 107 500
X01628 ozW runway 850 1000 113 200
X01631 ozW runway 950 1100 119 800
X01634 ozW runway 1050 1200 125 400
X01626 ozW 10° 750

100

900 107 500
X01629 ozW 10° 850 1000 113 200
X01632 ozW 10° 950 1100 119 800
X01635 ozW 10° 1050 1200 125 400

● három változatban - 10°, Chrome, Runway
●  a rács és a tálca minőségi rozsdamentes acélból készülnek, amely meggátolja 

a szennyeződés megtapadását
● tökéletesen és egyszerűen tisztítható a teljes zuhanyfolyóka 
●  60 l/perc áteresztő képesség garantálja a víz biztonságos elfolyását
● kettős bűzzár
● 50 mm-es magasságú bűzzár
● nagyon egyszerű, gyors és pontos beszerelés
 
 a fali elfolyó speciális, „l-alakú“ szigetelő profillal van ellátva, mely különböző 
vastagságú fali burkolatokhoz is alkalmas. akár 12 mm-es állíthatósággal. 
így az elfolyó megvásárlásakor még nem kötelező kiválasztania a burkolatot.

NOSAL design

10° 

25 
éV jÓtállás 
a leFolYÓra

25 

NOSAL design

KoNCepCIÓ

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

Zuhanyfolyókák és padlóösszefolyók

Rozsdamentes acél fali zuhanyfolyókák



158

Zebra 

Cikkszám típUs építési magasság  
(mm)

Kabin minimum 
szélessége (mm) ár

X01433 ozp zebra 750 75 900 43 200
X01434 ozp zebra 850 75 1000 48 200

Műanyag lefolyó, rozsdamentes rács zebra
● alacsony magasságának köszönhetően átépítéseknél alkalmas 
● egyszerű tisztítás
● vízáteresztő képesség 30 l / perc.
● kombinált bűzzár magassága 28 mm.
● építési magassága 75 mm
● fokozottan ellenálló műanyag

Runway 

Ár: 60 500,-

Chrome

Ár: 97 800,-

● három változatban - 10°, Chrome, Runway
●  a rács és a tálca minőségi rozsdamentes acélból készülnek, amely meggátolja 

a szennyeződés megtapadását
● tökéletesen és egyszerűen tisztítható a teljes zuhanyfolyóka 
●  60 l/perc áteresztő képesség garantálja a víz biztonságos elfolyását
● kettős bűzzár
● 50 mm-es magasságú bűzzár
● nagyon egyszerű, gyors és pontos beszerelés

NOSAL design

10° 

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák

25 
éV jÓtállás 
a leFolYÓra

25 

Ár: 97 800,-

NOSAL design

Cikkszám típUs építési magasság  
(mm)

Kabin minimum 
szélessége (mm) ár

X01621 oz Chrome 750

100

900 97 800
X01427 oz Chrome 850 1000 95 300
X01428 oz Chrome 950 1100 103 100
X01429 oz Chome 1050 1200 108 700
X01418 oz runway 300

100

- 60 500
X01622 oz runway 750 900 97 800
X01388 oz runway 850 1000 95 300
X01390 oz runway 950 1100 103 100
X01392 oz runway 1050 1200 108 700
X01623 oz 10° 750

100

900 97 800
X01576 oz 10° 850 1000 97 500
X01577 oz 10° 950 1100 99 700
X01578 oz 10° 1000 1200 108 700

KoNCepCIÓ

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

Műanyag zuhanyfolyókák
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hullámmintás SN501 padlóösszefolyó 
(műanyag lefolyó, rozsdamentes rács)
● alkalmas zuhanysarkokhoz, fürdőszobákba vagy ipari területen

●  a rács rozsdamentes acélból, lézeres technológiával készül
● vízáteresztő képessége 37 l/perc 
● kombinált bűzzár magassága 30 mm
● rozsdamentes acél perem 
● öntapadós vízszigetelő gallér padlóösszefolyóhoz (Külön szükséges 
  megvásárolni!) 

Ár: 43 200,- Ár: 10 700,-

Zebra SN501

Cikkszám típUs építési magasság  
(mm)

Kabin minimum 
szélessége (mm) ár

X01433 ozp zebra 750 75 900 43 200
X01434 ozp zebra 850 75 1000 48 200

Cikkszám típUs Min. magasság (mm) ár

X01435 padlóösszefolyó sN501-105x105/50 104 10 700
X01572 szigetelő gallér padló összefolyóhoz - 5 200

Műanyag lefolyó, rozsdamentes rács zebra
● alacsony magasságának köszönhetően átépítéseknél alkalmas 
● egyszerű tisztítás
● vízáteresztő képesség 30 l / perc.
● kombinált bűzzár magassága 28 mm.
● építési magassága 75 mm
● fokozottan ellenálló műanyag

3 éV jÓtállás 
a MŰaNYaG 
leFolYÓKra

3 éV jÓtállás 
a MŰaNYaG 
leFolYÓKra

3 3

NOSAL design

Ár: 60 500,-

● három változatban - 10°, Chrome, Runway
●  a rács és a tálca minőségi rozsdamentes acélból készülnek, amely meggátolja 

a szennyeződés megtapadását
● tökéletesen és egyszerűen tisztítható a teljes zuhanyfolyóka 
●  60 l/perc áteresztő képesség garantálja a víz biztonságos elfolyását
● kettős bűzzár
● 50 mm-es magasságú bűzzár
● nagyon egyszerű, gyors és pontos beszerelés

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák

25 
éV jÓtállás 
a leFolYÓra

25 

Cikkszám típUs építési magasság  
(mm)

Kabin minimum 
szélessége (mm) ár

X01621 oz Chrome 750

100

900 97 800
X01427 oz Chrome 850 1000 95 300
X01428 oz Chrome 950 1100 103 100
X01429 oz Chome 1050 1200 108 700
X01418 oz runway 300

100

- 60 500
X01622 oz runway 750 900 97 800
X01388 oz runway 850 1000 95 300
X01390 oz runway 950 1100 103 100
X01392 oz runway 1050 1200 108 700
X01623 oz 10° 750

100

900 97 800
X01576 oz 10° 850 1000 97 500
X01577 oz 10° 950 1100 99 700
X01578 oz 10° 1000 1200 108 700

KoNCepCIÓ

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

Zuhanyfolyókák és padlóösszefolyók

Műanyag zuhanyfolyókák
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KÁDAK
a funkció, a szépség és 
az egyediség kombinációja
Fordítson egy kis időt magára és töltődjön fel fürdőszobájában. 
 
a raVaK-nál mindent megtalál a tökéletes fürdőszobához,  
a speciális kis kádaktól a hatalmas aszimmetrikus formákig, 
az ismert klasszikusoktól a letisztult vonalakig.  
legtöbb kádunk kádparavánnal kiegészíthető,  
így nagyméretű zuhanyzóként is használható.
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Használja ki a raVaK kád 
élettartam garanciát. További 

információ: www.ravak.hu/hu/
elettartam-garancia-kadakra
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Asymmetric   170 x 110, 160 x 105, 150 x 100   218. oldal

Avocado   160 / 150 x 75   214. oldal

Rosa 95   160 / 150 x 95   210. oldal

NewDay   150 x 150, 140 x 140   198. oldal

LoveStory II   196 x 139   202. oldal

Chrome (aszimmetrikus változat) 170 / 160 x 105    
         206. oldal

KÁDAK
a szabadon álló, téglalap alakú vagy sarokkádat kedveli, kicsi vagy nagy 
a fürdőszobája, egyedül szeret fürdeni vagy inkább kettesben?
Mindenre van megoldásunk! 

Campanula II   180 x 80, 170 x 75   188. oldal

10°   170 x 75   186. oldal

Chrome és Chrome Slim    170 x 75, 160 / 150 x 70    
 190 - 193. oldal

Formy 02 és Formy 02 Slim  180 x 80  182 - 185. oldal

Formy 01 és Formy 01 Slim    180 x 80, 170 x 75 
178 - 181. oldal

City és City Slim   180 x 80   174 - 177. oldal

Classic   170 / 160 / 150 / 140 / 120 x 70   194. oldal

Freedom O   169 x 80   170. oldal 

Vanda II   170 / 160 / 150 x 70   196. oldal

freedom W   166 x 80   172. oldal 

ypsilon   180 x 80   166. oldal  Solo   178 x 80   168. oldal 

újdonság
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Asymmetric   170 x 110, 160 x 105, 150 x 100   218. oldal

Avocado   160 / 150 x 75   214. oldal

Rosa 95   160 / 150 x 95   210. oldal

NewDay   150 x 150, 140 x 140   198. oldal

LoveStory II   196 x 139   202. oldal

Behappy II   170 / 160 / 150 x 75   216. oldal

Rosa I   160 / 150 / 140 x 105   212. oldal

Rosa II   170 / 160 / 150 x 105   208. oldal

gentiana   150 x 150, 140 x 140   200. oldal

10° (aszimmetrkus változat)   170 x 100, 160 x 95    
              204. oldal

Chrome (aszimmetrikus változat) 170 / 160 x 105    
         206. oldal

a szabadon álló, téglalap alakú vagy sarokkádat kedveli, kicsi vagy nagy 
a fürdőszobája, egyedül szeret fürdeni vagy inkább kettesben?
Mindenre van megoldásunk! 

Chrome és Chrome Slim    170 x 75, 160 / 150 x 70    
 190 - 193. oldal

Formy 01 és Formy 01 Slim    180 x 80, 170 x 75 
178 - 181. oldal

freedom W   166 x 80   172. oldal 

Solo   178 x 80   168. oldal 

Kád törésteszt

Használja ki a raVaK kád 
élettartam garanciát. További 

információ: www.ravak.hu/hu/
elettartam-garancia-kadakra
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 Miért nem egyforma minden kád? 
 Mert különbözik a minőségük. 

 Műgyanta 

 Akrillemez 

 a raVaK termékek 
minősége 

 használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon. 

 Akrillemez  (pMMa)  Nem 
spórolunk az anyagokon, 
a legjobb minőségű öntött, 
tömör akrilt használjuk. 

 Akrilkád forma 
 hogy a kád fala teljes felületén 
optimális vastagságú legyen, 
a ponthevítéses technológiát 
használjuk. 

 A vákuumformázott kádtest 
megerősítése 
 a vákuumformázott kádtestet 
üvegszállal kevert műgyantával 
erősítjük meg. 

 A kész kád 
 a kész kád a piacon található 
egyik legjobb minőséget 
képviseli. 

 Miért fontos a felhasznált alapanyag? 
 az akrillemez, a kádak vákuumformázásához leggyakrabban használt alapanyag. Gyártásától függően két fajta akrilt 
különböztetünk meg: extrudáltat és öntöttet. Kémiailag ugyan két teljesen azonos anyagról van szó (polimetilmetakrilát - pMMa), 
de a gyártási technológia következtében két különböző felhasználói tulajdonsággal rendelkezik ez az anyag. az extrudált akril 
anyaghúzással készül, tehát anyagjellemzői csak szálirányban érvényesülnek. 

Néhány esetben még vékonyabb rétegű, abs műanyag lemezzel összepréselt extrudált akrilt használnak. az ebből az anyagból 
gyártott kádak minőségi tulajdonságai a leggyengébbek és a fürdőszobába való beépítés után idővel megrepedhetnek.
 
az öntött akrilt előre elkészített formákba öntik, így az anyag minden irányba megtartja tulajdonságait. az öntött akril tehát jobb 
tulajdonságokkal rendelkezik és ebből következik, hogy a kész termék hosszú ideig formatartó, nem hajlik meg és nem repedezik. 
ezért drágább az öntött akril mint az extrudált változat. 

 az öntött akril az egyértelmű választás a raVaK számára, melyre 10 év jótállást vállalunk. 
 a jótállás feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 

2021. december 31-ig minden RAVAK kádra - kivéve Domino kád - élettartam garanciát vállalunk. 
további részletek: www.ravak.hu/hu/elettartam-garancia-kadakra

 raVaK kád gyártási 
technológiája 

 Merevítés  
a kád merevítéséhez üvegszállal erősített 
műgyantát használunk.

 az erősítés folyamán, az akrilformát műgyanta és üvegszál 
keverékével szórjuk be. az összetevők aránya és mennyisége 
minden egyes kádnál számítógéppel vezérelt. a terméket ezek 
után egy szárító alagútban szárítjuk, ahol szigorú technológiai 
előírásokat kell betartani. a műgyanta előnye a magas 
szilárdság és merevség. 
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Kádak

Miért nem egyforma minden kád?
Mert különbözik a minőségük.

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

A kész kád
a kész kád a piacon található 
egyik legjobb minőséget 
képviseli.

Miért fontos a felhasznált alapanyag?
az akrillemez, a kádak vákuumformázásához leggyakrabban használt alapanyag. Gyártásától függően két fajta akrilt 
különböztetünk meg: extrudáltat és öntöttet. Kémiailag ugyan két teljesen azonos anyagról van szó (polimetilmetakrilát - pMMa), 
de a gyártási technológia következtében két különböző felhasználói tulajdonsággal rendelkezik ez az anyag. az extrudált akril 
anyaghúzással készül, tehát anyagjellemzői csak szálirányban érvényesülnek. 

Néhány esetben még vékonyabb rétegű, abs műanyag lemezzel összepréselt extrudált akrilt használnak. az ebből az anyagból 
gyártott kádak minőségi tulajdonságai a leggyengébbek és a fürdőszobába való beépítés után idővel megrepedhetnek.
 
az öntött akrilt előre elkészített formákba öntik, így az anyag minden irányba megtartja tulajdonságait. az öntött akril tehát jobb 
tulajdonságokkal rendelkezik és ebből következik, hogy a kész termék hosszú ideig formatartó, nem hajlik meg és nem repedezik. 
ezért drágább az öntött akril mint az extrudált változat.

az öntött akril az egyértelmű választás a raVaK számára, melyre 10 év jótállást vállalunk.
a jótállás feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően.

2021. december 31-ig minden RAVAK kádra - kivéve Domino kád - élettartam garanciát vállalunk. 
további részletek: www.ravak.hu/hu/elettartam-garancia-kadakra

raVaK kád gyártási 
technológiája 
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Könnyed romantika
A szabályosságot és a szigorú szimmetriát a belső körvonalak könnyed, már-már romantikus jellegű dizájnja enyhíti. A 
kád egyszerű alakja megfelel a jelenkori modern dizájn követelményeinek, és egyben a kényelem új dimenzióját kínálja.

Szabadság és kényelem
A kád szélei enyhén oldalra szélesednek, ami lehetővé teszi a karok kényelmes pihentetését, a mellkas kinyújtását, 
valamint a nyak és a fej ellazítását. Az Ypsilon kádban a kellemes forró fürdő a test soha nem látott ellazítását kínálja.

Ár 595 900 Ft-tól.

270l

ŰrtartaloM

55 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

XC00100026 akrilkád Ypsilon 180x80 595 900

újdonság

Nosal design

Ypsilon
a romantika új formája

Ypsilon kád
a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! a víz - és lefolyó csatlakozást a padlóból kell 
kiépíteni. az Ypsilon kád nem szerelhető fel kádparavánnal. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet 
tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/
hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.



www.ravak.hu 167

80
 cm

180 cm

Könnyed romantika
A szabályosságot és a szigorú szimmetriát a belső körvonalak könnyed, már-már romantikus jellegű dizájnja enyhíti. A 
kád egyszerű alakja megfelel a jelenkori modern dizájn követelményeinek, és egyben a kényelem új dimenzióját kínálja.

Szabadság és kényelem
A kád szélei enyhén oldalra szélesednek, ami lehetővé teszi a karok kényelmes pihentetését, a mellkas kinyújtását, 
valamint a nyak és a fej ellazítását. Az Ypsilon kádban a kellemes forró fürdő a test soha nem látott ellazítását kínálja.

Ár 595 900 Ft-tól.

Freedom padlóba telepíthető álló csaptelep kádakhoz. 
lapozzon a 381. oldalra!

ypsilon kád

270l

ŰrtartaloM

55 kg

tÖMeG 10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 

Cikkszám Kád ár

XC00100026 akrilkád Ypsilon 180x80 595 900

a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! a víz - és lefolyó csatlakozást a padlóból kell 
kiépíteni. az Ypsilon kád nem szerelhető fel kádparavánnal. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet 
tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/
hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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 Egyedi dizájn 
 Két alapvető geometriai alakzat kivételes kombinációja harmonikus egészet teremt. 
A fürdőkád téglalap alakú alapja vizuális stabilitást biztosít, az ovális teteje növeli 
a relaxáció érzését.  

Természetesség
 Minimalista megjelenésével és tértől független elhelyezkedésével vonzza a fi gyelmet. 
Egyszerre két embernek nyújt tökéletes alkalmat a meditációra. 

 Ár   615 100   Ft-tól .

310 l

 ŰrtartaloM 

67 kg

 tÖMeG 

 Cikkszám   Kád   ár 

 XC00100025  akrilkád solo 178x80  615 100 

solo kád

Solo
 letisztult formavilág 

 Nosal design 

solo  szabadon 
álló kád

  a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! a víz - és lefolyó csatlakozást a padlóból kell 
kiépíteni.  a solo kád nem szerelhető fel kádparavánnal  .
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet 
tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/
hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 Műszaki rajzokért lapozzon a  220. oldalra!

 használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon. 
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80
 cm

178 cm

Egyedi dizájn
Két alapvető geometriai alakzat kivételes kombinációja harmonikus egészet teremt. 
A fürdőkád téglalap alakú alapja vizuális stabilitást biztosít, az ovális teteje növeli 
a relaxáció érzését. 

Természetesség
Minimalista megjelenésével és tértől független elhelyezkedésével vonzza a figyelmet. 
Egyszerre két embernek nyújt tökéletes alkalmat a meditációra. 

Ár 615 100 Ft-tól.

padlón álló kádcsaptelep
Cr 080.00

Solo kád

310 l

ŰrtartaloM

67 kg

tÖMeG 10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 

Cikkszám Kád ár

XC00100025 akrilkád solo 178x80 615 100

solo mosdó. lapozzon a 252. oldalra!

a solo kádhoz padlón álló csaptelepet ajánlunk. 
Lapozzon a 381. oldalra!.

Solo
letisztult formavilág a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! a víz - és lefolyó csatlakozást a padlóból kell 

kiépíteni. a solo kád nem szerelhető fel kádparavánnal. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet 
tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/
hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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bárhová elhelyezhető
Oda helyezhetjük a kádat a térben, ahová csak szeretnénk. Akár a falnál, akár a helyiség közepén, akár a padlóra vagy 
dobogóra telepítve, mindenhol a fürdőszoba középpontja lesz!

Kecsesen íves vonalak. Az ovális kád körülvesz és természetes egyedi külsőt kölcsönöz.

Ár 564 600 Ft-tól.

285 l

ŰrtartaloM

47 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

XC00100020 akrilkád Freedom o 169x80 564 600

Freedom O
a szabadság érzése

Freedom o  kád

Freedom o  kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! 
a víz - és lefolyó csatlakozást a padlóból kell kiépíteni. 
a Freedom o kádat nem lehetséges kiegészíteni kádparavánnal.  
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!
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80
 cm

169 cm

bárhová elhelyezhető
Oda helyezhetjük a kádat a térben, ahová csak szeretnénk. Akár a falnál, akár a helyiség közepén, akár a padlóra vagy 
dobogóra telepítve, mindenhol a fürdőszoba középpontja lesz!

Kecsesen íves vonalak. Az ovális kád körülvesz és természetes egyedi külsőt kölcsönöz.

Ár 564 600 Ft-tól.

padlón álló kádcsaptelep
FM 080.00

Freedom O kád

285 l

ŰrtartaloM

47 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

XC00100020 akrilkád Freedom o 169x80 564 600

Freedom O
a szabadság érzése

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! 
a víz - és lefolyó csatlakozást a padlóból kell kiépíteni. 
a Freedom o kádat nem lehetséges kiegészíteni kádparavánnal.  
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!

A Freedom O kádhoz padlón álló csaptelepet 
ajánlunk. Lapozzon a 381. oldalra!.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Ön szabja a határokat
A Freedom W kád összeköti a térben álló és a klasszikus kádak előnyeit. Letisztult szépsége és lekerekített ívei mindenki 
figyelmét felkeltik. A praktikus szélesebb perem által mindent kézközelben tudhat.

stílus az élethez
Lekerekített formája és gyengéd kialakítású pereme minden fürdőszoba középpontja.

Ár 574 700 Ft-tól.

260 l

ŰrtartaloM

45 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

XC00100024 akrilkád Freedom W 166x80 574 700

Freedom W
a fürdőszoba gyengéd uralkodója

Freedom W kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

 
a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! a Freedom W kádat nem lehet kádparavánnal 
kiegészíteni. a Freedom W kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 
025.00 és WF 025.00. lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 
5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló 
készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a 
ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!
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freedom W kád

Ön szabja a határokat
A Freedom W kád összeköti a térben álló és a klasszikus kádak előnyeit. Letisztult szépsége és lekerekített ívei mindenki 
figyelmét felkeltik. A praktikus szélesebb perem által mindent kézközelben tudhat.

stílus az élethez
Lekerekített formája és gyengéd kialakítású pereme minden fürdőszoba középpontja.

Ár 574 700 Ft-tól.

80
 cm

166 cm

260 l

ŰrtartaloM

45 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

XC00100024 akrilkád Freedom W 166x80 574 700

Freedom W
a fürdőszoba gyengéd uralkodója

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

 
a kádláb és az integrált le-és túlfolyó a termék tartozéka! a Freedom W kádat nem lehet kádparavánnal 
kiegészíteni. a Freedom W kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 
025.00 és WF 025.00. lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 
5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló 
készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a 
ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!

a freedom W kádhoz padlón álló csaptelepet 
ajánlunk. Lapozzon a 381. oldalra!.

a Freedom W kádhoz a Cr 025.00 vízeséses csaptelepet ajánljuk. 
lapozzon a 383. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Szerényen tágas
Kényelmes, nagyméretű, nem hivalkodó. Ötvözi mindazt, amire egy kényelmes, városi stílusú fürdőszobában  
szüksége lehet.

Természetesen magabiztos
Egyediségét nem kürtöli világgá, ellentétben elkerülhetetlenül és magabiztosan vonzza a tekintetet. A mértékletességet, 
a természetességet és a visszafogott eleganciát soha nem lehet megunni. 

Ár 148 200 Ft-tól.

220 l

ŰrtartaloM

28 kg

tÖMeG

a City kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2, pVs1 lásd. 231. 
a túlfolyóval rendelkező kádak esetében 800 mm-es kád le- és túlfolyószett használata szükséges. bővebben lásd. 227.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 220.

Cikkszám Kád ár

C920000000 akrilkád City 180x80 148 200

Cikkszám tartÓláb CItY ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200

Cikkszám előlap CItY ár

X000001059 akrilkád előlap 180 fehér 57 700
X000001060 akrilkád előlap 180 tölgy 57 700
X000001061 akrilkád előlap 180 dió 57 700
X000001107 akrilkád előlap 180 szatén fa 57 700
X000001062 akrilkád oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 akrilkád oldallap 80 j fehér 22 400
X000001063 akrilkád oldallap 80 b tölgy 22 400
X000001066 akrilkád oldallap 80 j tölgy 22 400
X000001064 akrilkád oldallap 80 b dió 22 400
X000001067 akrilkád oldallap 80 j dió 22 400
X000001108 akrilkád oldallap 80 b szatén fa 22 400
X000001109 akrilkád oldallap 80 j szatén fa 22 400

City kád

City
egyszerűen elegáns

Nosal design

a City kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2, pVs1. lapozzon a 233. oldalra! 
Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges. bővebben a 233. oldalon.
a City kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. lapozzon a 382. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 226. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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80
 cm

180 cm

Szerényen tágas
Kényelmes, nagyméretű, nem hivalkodó. Ötvözi mindazt, amire egy kényelmes, városi stílusú fürdőszobában  
szüksége lehet.

Természetesen magabiztos
Egyediségét nem kürtöli világgá, ellentétben elkerülhetetlenül és magabiztosan vonzza a tekintetet. A mértékletességet, 
a természetességet és a visszafogott eleganciát soha nem lehet megunni. 

Ár 148 200 Ft-tól.

City kád

220 l

ŰrtartaloM

28 kg

tÖMeG

a City kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2, pVs1 lásd. 231. 
a túlfolyóval rendelkező kádak esetében 800 mm-es kád le- és túlfolyószett használata szükséges. bővebben lásd. 227.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 220.

a City és a City slim kádak előlap színválasztéka: fehér, dió, tölgy vagy 
szatén fa.

dió szatén fa

az előlap színválasztéka:

tölgy Fehér

Cikkszám Kád ár

C920000000 akrilkád City 180x80 148 200

Cikkszám tartÓláb CItY ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200

Cikkszám előlap CItY ár

X000001059 akrilkád előlap 180 fehér 57 700
X000001060 akrilkád előlap 180 tölgy 57 700
X000001061 akrilkád előlap 180 dió 57 700
X000001107 akrilkád előlap 180 szatén fa 57 700
X000001062 akrilkád oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 akrilkád oldallap 80 j fehér 22 400
X000001063 akrilkád oldallap 80 b tölgy 22 400
X000001066 akrilkád oldallap 80 j tölgy 22 400
X000001064 akrilkád oldallap 80 b dió 22 400
X000001067 akrilkád oldallap 80 j dió 22 400
X000001108 akrilkád oldallap 80 b szatén fa 22 400
X000001109 akrilkád oldallap 80 j szatén fa 22 400

5 éV jÓtállás 
a CItY / CItY slIM 

paNeleKre

5

a City kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2, pVs1. lapozzon a 233. oldalra! 
Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges. bővebben a 233. oldalon.
a City kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. lapozzon a 382. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 226. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Kád csupán 18 mm magas peremmel

Szerényen tágas
Kényelmes, nagyméretű, nem hivalkodó. Ötvözi mindazt, amire egy kényelmes, városi stílusú fürdőszobában  
szüksége lehet.

Természetesen magabiztos
Egyediségét nem kürtöli világgá, ellentétben elkerülhetetlenül és magabiztosan vonzza a tekintetet. A mértékletességet, 
a természetességet és a visszafogott eleganciát soha nem lehet megunni. 

Ár 158 800 Ft-tól.

220 l

ŰrtartaloM

25 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C921300000 akrilkád City slim 180x 80 158 800

Cikkszám tartÓláb CItY slIM ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200

Cikkszám előlap CItY slIM (impregnált bútorlap) ár

X000001059 előlap 180 fehér 57 700
X000001060 előlap 180 tölgy 57 700
X000001061 előlap 180 dió 57 700
X000001107 előlap 180 szaténfa 57 700
X000001062 oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 oldallap 80 j fehér 22 400
X000001063 oldallap 80 b tölgy 22 400
X000001066 oldallap 80 j tölgy 22 400
X000001064 oldallap 80 b dió 22 400
X000001067 oldallap 80 j dió 22 400
X000001108 oldallap 80 b szaténfa 22 400
X000001109 oldallap 80 j szaténfa 22 400

City slim kád

City Slim
egyszerűen elegáns

Nosal design

a City kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2, pVs1. lapozzon a 233. oldalra! 
Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges. bővebben a 227. oldalon.
a City slim kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. lapozzon a 382. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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80
 cm

180 cm

Kád csupán 18 mm magas peremmel

Szerényen tágas
Kényelmes, nagyméretű, nem hivalkodó. Ötvözi mindazt, amire egy kényelmes, városi stílusú fürdőszobában  
szüksége lehet.

Természetesen magabiztos
Egyediségét nem kürtöli világgá, ellentétben elkerülhetetlenül és magabiztosan vonzza a tekintetet. A mértékletességet, 
a természetességet és a visszafogott eleganciát soha nem lehet megunni. 

Ár 158 800 Ft-tól.

City Slim kád

220 l

ŰrtartaloM

25 kg

tÖMeG

a City slim kádhoz fehér, dió, tölgy vagy szatén burkolatot lehet telepíteni.

dió szaténfa

az előlap színválasztéka:

tölgy Fehér

Cikkszám Kád ár

C921300000 akrilkád City slim 180x 80 158 800

Cikkszám tartÓláb CItY slIM ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200

Cikkszám előlap CItY slIM (impregnált bútorlap) ár

X000001059 előlap 180 fehér 57 700
X000001060 előlap 180 tölgy 57 700
X000001061 előlap 180 dió 57 700
X000001107 előlap 180 szaténfa 57 700
X000001062 oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 oldallap 80 j fehér 22 400
X000001063 oldallap 80 b tölgy 22 400
X000001066 oldallap 80 j tölgy 22 400
X000001064 oldallap 80 b dió 22 400
X000001067 oldallap 80 j dió 22 400
X000001108 oldallap 80 b szaténfa 22 400
X000001109 oldallap 80 j szaténfa 22 400

5 éV jÓtállás 
a CItY / CItY slIM 

paNeleKre

5

a City kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2, pVs1. lapozzon a 233. oldalra! 
Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges. bővebben a 227. oldalon.
a City slim kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. lapozzon a 382. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 220. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Időtálló stílus
Minimalista, négyszögletes szimmetrikus kád, aminek az egyik pereme szélesebb, mint a másik, ennek következtében 
a kád vonalvezetése letisztult.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával. A kádhoz 
előlap és oldallap is vásárolható. 

Ár 132 300 Ft-tól.

203 l 
240 l

ŰrtartaloM

24 kg 
29 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C691000000 akrilkád Formy 01 170x75 132 300
C881000000 akrilkád Formy 01 180x80 142 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz001Y0a00 akrilkád előlap a "U" 180 fehér 49 900
Cz00130a00 akrilkád oldallap a "U" 75 fehér 30 300
Cz00140a00 akrilkád oldallap a "U" 80 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

Formy 01 kád

Nosal design

Formy 01
Minimalizmus a lehető legtisztább 
formában

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 01 kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a Formy 01 kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékelési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban 
értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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75
 / 

80
 cm

170 / 180 cm

Időtálló stílus
Minimalista, négyszögletes szimmetrikus kád, aminek az egyik pereme szélesebb, mint a másik, ennek következtében 
a kád vonalvezetése letisztult.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával. A kádhoz 
előlap és oldallap is vásárolható. 

Ár 132 300 Ft-tól.

Kádperemre szerelhető  
vízeséses csaptelep szett Cr 025.00  

Lapozzon a 383. oldalra!

Formy 01 kád

203 l 
240 l

ŰrtartaloM

24 kg 
29 kg

tÖMeG KoNCepCIÓ

Cikkszám Kád ár

C691000000 akrilkád Formy 01 170x75 132 300
C881000000 akrilkád Formy 01 180x80 142 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz001Y0a00 akrilkád előlap a "U" 180 fehér 49 900
Cz00130a00 akrilkád oldallap a "U" 75 fehér 30 300
Cz00140a00 akrilkád oldallap a "U" 80 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100Formy 01

Minimalizmus a lehető legtisztább 
formában Formy mosdók. lapozzon a 251. oldalra!

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 01 kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a Formy 01 kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékelési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban 
értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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újdonság: csupán 18 mm magas peremmel

Időtálló stílus
Minimalista, négyszögletes szimmetrikus kád, aminek az egyik pereme szélesebb, mint a másik. A kád vonalvezetése 
letisztult.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával.  

Ár 142 900 Ft-tól.

203 l 
240 l

ŰrtartaloM

22 kg 
27kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C691300000 akrilkád Formy 01 slim 170x75 142 900
C881300000 akrilkád Formy 01 slim 180x80 153 600

Cikkszám tartÓláb + előlap ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
X000001059 akrilkád előlap 180 fehér 57 700
X000001062 akrilkád oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 akrilkád oldallap 80 j fehér 22 400

Formy 01 slim kád

Nosal design

Formy 01 Slim
Minimalizmus a lehető legtisztább formában

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 01 slim kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a Formy 01 slim kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékelési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban 
értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

A Formy 01 Slim 180x80-as kádhoz a City Slim kád (impregnált bútorlap) elő- és 
oldallapja alkalmazható.
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75
 / 

80
 cm

170 / 180 cm

újdonság: csupán 18 mm magas peremmel

Időtálló stílus
Minimalista, négyszögletes szimmetrikus kád, aminek az egyik pereme szélesebb, mint a másik. A kád vonalvezetése 
letisztult.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával.  

Ár 142 900 Ft-tól.

Formy 01 Slim kád

203 l 
240 l

ŰrtartaloM

22 kg 
27kg

tÖMeG KoNCepCIÓ

Cikkszám Kád ár

C691300000 akrilkád Formy 01 slim 170x75 142 900
C881300000 akrilkád Formy 01 slim 180x80 153 600

Cikkszám tartÓláb + előlap ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
X000001059 akrilkád előlap 180 fehér 57 700
X000001062 akrilkád oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 akrilkád oldallap 80 j fehér 22 400

Formy 01 Slim
Minimalizmus a lehető legtisztább formában Formy fürdőszobabútorok. lapozzon a 286. oldalra!

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 01 slim kád kiegészíthető kádparavánnal: bVs1, bVs2, CVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a Formy 01 slim kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékelési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban 
értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

A Formy 01 Slim 180x80-as kádhoz a City Slim kád (impregnált bútorlap) elő- és 
oldallapja alkalmazható.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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a formy 01 kád íves változata
Az íves kialakítású belső vonal új lendületet ad a koncepciónak. A kellemes hangulatú, élvezetes fürdőzés kádja.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával. Javasolt a fa, 
kerámia vagy műkő burkolat használata. A kádhoz előlap is kapható.

Ár 142 900 Ft-tól.

240 l

ŰrtartaloM

29 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C891000000 akrilkád Formy 02 180x80 142 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
Cz001Y0a00 akrilkád előlap a "U" 180 fehér 49 900
Cz00140a00 akrilkád oldallap a "U" 80 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

Formy 02 kád

Nosal design

Formy 02
lágy ívelés, új dinamika

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 02 kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, pVs1, bVs1, bVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a Formy 02 kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00 és rs 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/
keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az 
eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!
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Formy 02 kád

 8
0 c

m
180 cm

a formy 01 kád íves változata
Az íves kialakítású belső vonal új lendületet ad a koncepciónak. A kellemes hangulatú, élvezetes fürdőzés kádja.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával. Javasolt a fa, 
kerámia vagy műkő burkolat használata. A kádhoz előlap is kapható.

Ár 142 900 Ft-tól.

a kádat kiegészítheti padlón álló csapteleppel. lapozzon a 380. oldalra!

240 l

ŰrtartaloM

29 kg

tÖMeG KoNCepCIÓ

Cikkszám Kád ár

C891000000 akrilkád Formy 02 180x80 142 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
Cz001Y0a00 akrilkád előlap a "U" 180 fehér 49 900
Cz00140a00 akrilkád oldallap a "U" 80 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

Formy 02
lágy ívelés, új dinamika

5 éV GaraNCIa 
a CItY / CItY slIM 

paNeleKre

5

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 02 kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, pVs1, bVs1, bVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a Formy 02 kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00 és rs 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/
keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az 
eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Csupán 18 mm magas peremmel

a formy 01 kád íves változata
Az íves kialakítású belső vonal új lendületet ad a koncepciónak. A kellemes hangulatú, élvezetes fürdőzés kádja.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával. 

Ár 153 600 Ft-tól.

240 l

ŰrtartaloM

27 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C891300000 akrilkád Formy 02 slim 180x80 153 600

Cikkszám tartÓláb + előlap ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
X000001059 akrilkád előlap 180 fehér 57 700
X000001062 akrilkád oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 akrilkád oldallap 80 j fehér 22 400

Formy 02 slim kád

Nosal design

Formy 02 Slim
lágy ívelés, dinamikus forma

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 02 slim kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, pVs1, bVs1, bVs2. lapozzon a 233. oldalra!  
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

A Formy 02 Slim kádhoz a City Slim kád (impregnált bútorlap) elő- és oldallapja 
alkalmazható.
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Formy 02 Slim kád 

 8
0 c

m
180 cm

Csupán 18 mm magas peremmel

a formy 01 kád íves változata
Az íves kialakítású belső vonal új lendületet ad a koncepciónak. A kellemes hangulatú, élvezetes fürdőzés kádja.

formálja ízlése szerint
A kádat saját igényei szerint formálhatja, hogy harmonizáljon mind személyiségével, mind fürdőszobájával. 

Ár 153 600 Ft-tól.

Formy fürdőszobabútor. lapozzon a 286. oldalra!

240 l

ŰrtartaloM

27 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C891300000 akrilkád Formy 02 slim 180x80 153 600

Cikkszám tartÓláb + előlap ár

CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
X000001059 akrilkád előlap 180 fehér 57 700
X000001062 akrilkád oldallap 80 b fehér 22 400
X000001065 akrilkád oldallap 80 j fehér 22 400

Formy 02 Slim
lágy ívelés, dinamikus forma

5 éV jÓtállás 
a CItY / CItY slIM 

paNeleKre

5
KoNCepCIÓ

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

Figyelem! a kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó használata szükséges.  
a Formy 02 slim kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, pVs1, bVs1, bVs2. lapozzon a 233. oldalra!  
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

A Formy 02 Slim kádhoz a City Slim kád (impregnált bútorlap) elő- és oldallapja 
alkalmazható.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Praktikus és tágas
Kicsinek tűnik, de mégis tágas és kényelmes. A kád belseje maximális nagyságú. Egy letisztult megjelenésű praktikus kád, 
amely teret biztosít a fürdéshez és a zuhanyozáshoz is.

újabb kád a 10° koncepción belül
Ennek köszönhetően a 10°-os koncepció két különböző lehetőséget kínál a fürdőszobában fürdőkád kialakításra. 
A fürdőkád forradalmi aszimmetrikus változata (lásd a 204. oldalt) a kisebb helyekre is alkalmas, minden sztenderd vagy 
nagyobb fürdőszobába a klasszikus téglalap alakú változat javasolt. 

Ár 122 100 Ft-tól.

208 l

ŰrtartaloM tÖMeG

27 kg

Cikkszám Kád ár

Ca71000000 akrilkád 10° 170x75 122 100

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz00130a00 akrilkád oldallap a "U" 75 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

10°(téglalap alakú 
változat)
Klasszikus, mégis modern

Nosal design

10° kád 

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a 10° kád kiegészíthető kádparavánnal: pVs1, CVs2, bVs1, bVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!
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10° kád

Praktikus és tágas
Kicsinek tűnik, de mégis tágas és kényelmes. A kád belseje maximális nagyságú. Egy letisztult megjelenésű praktikus kád, 
amely teret biztosít a fürdéshez és a zuhanyozáshoz is.

újabb kád a 10° koncepción belül
Ennek köszönhetően a 10°-os koncepció két különböző lehetőséget kínál a fürdőszobában fürdőkád kialakításra. 
A fürdőkád forradalmi aszimmetrikus változata (lásd a 204. oldalt) a kisebb helyekre is alkalmas, minden sztenderd vagy 
nagyobb fürdőszobába a klasszikus téglalap alakú változat javasolt. 

Ár 122 100 Ft-tól.

75
 cm

170 cm

208 l

ŰrtartaloM KoNCepCIÓtÖMeG

27 kg

Cikkszám Kád ár

Ca71000000 akrilkád 10° 170x75 122 100

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz00130a00 akrilkád oldallap a "U" 75 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

10°(téglalap alakú 
változat)
Klasszikus, mégis modern

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a 10° kád kiegészíthető kádparavánnal: pVs1, CVs2, bVs1, bVs2. lapozzon a 233. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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A romantikus pillanatokhoz
A Campanulla II olyan, mint egy romantikus estéről szőtt álom, illatos fürdővel, gyertyafénnyel. 

Nagyobb kényelem
A lefolyó középen helyezkedik el, így akár két ember is fürödhet egyszerre a kádban.

Ár 105 300 Ft-tól.

200 l 
220 l

ŰrtartaloM

23 kg 
25 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

Ca21000000 akrilkád Campanula II 170x75 105 300
Cb21000000 akrilkád Campanula II 180x80 110 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz001Y0a00 akrilkád előlap a "U" 180 fehér 49 900
Cz00130a00 akrilkád oldallap a "U" 75 fehér 30 300
Cz00140a00 akrilkád oldallap a "U" 80 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

Campanula II
romantikus pillanatokhoz

Nosal design

Campanula II kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Campanula II kád kiegészíthető kádparavánnal: pVs1, CVs2, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3 
lapozzon a 233. oldalra! a Campanula kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 
026.00 és rs 025.00. lapozzon a 382. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a  221. oldalra!
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75
 / 

80
 cm

170 / 180 cm

A romantikus pillanatokhoz
A Campanulla II olyan, mint egy romantikus estéről szőtt álom, illatos fürdővel, gyertyafénnyel. 

Nagyobb kényelem
A lefolyó középen helyezkedik el, így akár két ember is fürödhet egyszerre a kádban.

Ár 105 300 Ft-tól.

a Campanula II kád kiegészíthető pVs1 kádparavánnal. lapozzon a 235. 
oldalra!

Campanula II kád

200 l 
220 l

ŰrtartaloM

23 kg 
25 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

Ca21000000 akrilkád Campanula II 170x75 105 300
Cb21000000 akrilkád Campanula II 180x80 110 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
CY00040000 Kádláb 80 U 11 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz001Y0a00 akrilkád előlap a "U" 180 fehér 49 900
Cz00130a00 akrilkád oldallap a "U" 75 fehér 30 300
Cz00140a00 akrilkád oldallap a "U" 80 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100

Campanula II
romantikus pillanatokhoz

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Campanula II kád kiegészíthető kádparavánnal: pVs1, CVs2, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3 
lapozzon a 233. oldalra! a Campanula kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 
026.00 és rs 025.00. lapozzon a 382. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a  221. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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design Kryštof Nosál

ovális alakú belső
A klasszikus forma és a maximális kényelem kombinációja. Az ovális belső, a kényelmesen lejtő hátoldal és a függőleges 
oldalak teszik a Chrome kádat sokoldalúan használhatóvá a fürdéshez és a zuhanyzáshoz egyaránt.

Egységes dizájn - Chrome koncepció
Fürdőszobáját könnyedén egységessé varázsolhatja anélkül, hogy minden terméket külön-külön válogatna. A fürdőszoba 
zuhanyzóval, zuhanyfolyókával, bútorokkal, mosdóval és WC-vel, bidével, csapteleppel és fürdőszobai kiegészítőkkel 
bővíthető.

Ár 110 900 Ft-tól.

185 l 
195 l
225 l

ŰrtartaloM tÖMeG

21 kg 
23 kg
25 kg

Cikkszám Kád ár

C721000000 akrilkád Chrome 150x70 110 900
C731000000 akrilkád Chrome 160x70 116 500

C741000000 akrilkád Chrome 170x75 121 600

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓK ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
Cz72100a00 akrilkád a előlap Chrome 150 fehér 43 600
Cz73100a00 akrilkád a előlap Chrome 160 fehér 43 600
Cz74100a00 akrilkád a előlap Chrome 170 fehér 43 600
Cz72110a00 akrilkád a oldallap Chrome 70 fehér 31 800
Cz74130a00 akrilkád a oldallap Chrome 75 fehér 31 800
b23600000N Panelkit U 6 100
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300

Chrome kád

Chrome 
(téglalap alakú 
változat)
 a dizájn és a funkció    
 összeolvadása

a Chrome kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3. lapozzon a 233. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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70
 / 

75
 cm

150 / 160 / 170 cm

ovális alakú belső
A klasszikus forma és a maximális kényelem kombinációja. Az ovális belső, a kényelmesen lejtő hátoldal és a függőleges 
oldalak teszik a Chrome kádat sokoldalúan használhatóvá a fürdéshez és a zuhanyzáshoz egyaránt.

Egységes dizájn - Chrome koncepció
Fürdőszobáját könnyedén egységessé varázsolhatja anélkül, hogy minden terméket külön-külön válogatna. A fürdőszoba 
zuhanyzóval, zuhanyfolyókával, bútorokkal, mosdóval és WC-vel, bidével, csapteleppel és fürdőszobai kiegészítőkkel 
bővíthető.

Ár 110 900 Ft-tól.

Chrome kád

185 l 
195 l
225 l

ŰrtartaloM KoNCepCIÓtÖMeG

21 kg 
23 kg
25 kg

Univerzális rozsdamentes 
acél kapaszkodó

Cikkszám Kád ár

C721000000 akrilkád Chrome 150x70 110 900
C731000000 akrilkád Chrome 160x70 116 500

C741000000 akrilkád Chrome 170x75 121 600

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓK ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700
Cz72100a00 akrilkád a előlap Chrome 150 fehér 43 600
Cz73100a00 akrilkád a előlap Chrome 160 fehér 43 600
Cz74100a00 akrilkád a előlap Chrome 170 fehér 43 600
Cz72110a00 akrilkád a oldallap Chrome 70 fehér 31 800
Cz74130a00 akrilkád a oldallap Chrome 75 fehér 31 800
b23600000N Panelkit U 6 100
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300

Chrome 
(téglalap alakú 
változat)
 a dizájn és a funkció    
 összeolvadása

a Chrome kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3. lapozzon a 233. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 



192

Csupán 18 mm magas peremmel

ovális alakú belső
A klasszikus forma és a maximális kényelem kombinációja. Az ovális belső, a kényelmesen lejtő hátoldal és a függőleges 
oldalak teszik a Chrome kádat sokoldalúan használhatóvá a fürdéshez és a zuhanyzáshoz egyaránt.

Egységes dizájn - Chrome koncepció
Fürdőszobáját könnyedén egységessé varázsolhatja anélkül, hogy minden terméket külön-külön válogatna. A fürdőszoba 
zuhanyzóval, zuhanyfolyókával, bútorokkal, mosdóval és WC-vel, bidével, csapteleppel és fürdőszobai kiegészítőkkel 
bővíthető.

Ár 119 400 Ft-tól.

185 l 
195 l
225 l

ŰrtartaloM tÖMeG

19 kg 
21 kg
23 kg

Cikkszám Kád ár

C721300000 akrilkád Chrome slim 150x70 fehér 119 400
C731300000 akrilkád Chrome slim 160x70 fehér 123 700
C741300000 akrilkád Chrome slim 170x75 fehér 126 900

Cikkszám tartÓláb ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700

Chrome slim kád

Chrome Slim
 a dizájn és a funkció összeolvadása

Nosal design

a Chrome slim kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3. lapozzon a 233. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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70
 / 

75
 cm

150 / 160 / 170 cm

Csupán 18 mm magas peremmel

ovális alakú belső
A klasszikus forma és a maximális kényelem kombinációja. Az ovális belső, a kényelmesen lejtő hátoldal és a függőleges 
oldalak teszik a Chrome kádat sokoldalúan használhatóvá a fürdéshez és a zuhanyzáshoz egyaránt.

Egységes dizájn - Chrome koncepció
Fürdőszobáját könnyedén egységessé varázsolhatja anélkül, hogy minden terméket külön-külön válogatna. A fürdőszoba 
zuhanyzóval, zuhanyfolyókával, bútorokkal, mosdóval és WC-vel, bidével, csapteleppel és fürdőszobai kiegészítőkkel 
bővíthető.

Ár 119 400 Ft-tól.

Chrome Slim kád

185 l 
195 l
225 l

ŰrtartaloM KoNCepCIÓtÖMeG

19 kg 
21 kg
23 kg Univerzális rozsdamentes 

acél kapaszkodó

Cikkszám Kád ár

C721300000 akrilkád Chrome slim 150x70 fehér 119 400
C731300000 akrilkád Chrome slim 160x70 fehér 123 700
C741300000 akrilkád Chrome slim 170x75 fehér 126 900

Cikkszám tartÓláb ár

CY00030000 Kádláb 75 U 10 700

Chrome Slim
 a dizájn és a funkció összeolvadása tervezze meg a legkisebb részletig. Chrome szaniterek, lapozzon a 342. oldalra!

a Chrome slim kád kiegészíthető kádparavánnal: CVs2, Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3. lapozzon a 233. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 221. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra
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Kényelmes fürdőzés 70 cm szélességben is
A lapos kád alj és a számos változatú kádparaván kényelmes fürdést és biztonságos zuhanyozást tesz lehetővé.

Nagy belső tér
A keskeny kádperem és a meredek oldalfal a kád méreteihez viszonyítva szokatlanul nagy belső teret kínál.

Ár 87 400 Ft-tól.

tÖMeG

18 / 20 
20 / 22
24 (kg)

125 l / 180 l 
195 l / 210 l 

225 l

ŰrtartaloM

Cikkszám Kád ár

C861000000 akrilkád Classic 120x70 87 400
Ca81000000 akrilkád Classic 140x70 89 600
C521000000 akrilkád Classic 150x70 104 500
C531000000 akrilkád Classic 160x70 107 700
C541000000 akrilkád Classic 170x70 119 400

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓK ár

CY00000000 Kádláb 70 U 9 600
Cz001p0a00 akrilkád előlap a "U" 150 fehér 41 200
Cz001s0a00 akrilkád előlap a "U" 160 fehér 41 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz00110a00 akrilkád oldallap a "U" 70 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300

Classic kád

Classic
az egyszerűség szépsége

Nosal design

a Classic kád kiegészíthető kádparavánnal: Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, bVs1, bVs2, CVs2 vagy zuhanyajtóval: 
aVdp3. lapozzon a 233. oldalra!  a Classic kád keskeny pereme miatt ClickClack lefolyót kell alkalmazni.  
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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70
 cm

120 / 140 / 150 / 160 / 170 cm

Kényelmes fürdőzés 70 cm szélességben is
A lapos kád alj és a számos változatú kádparaván kényelmes fürdést és biztonságos zuhanyozást tesz lehetővé.

Nagy belső tér
A keskeny kádperem és a meredek oldalfal a kád méreteihez viszonyítva szokatlanul nagy belső teret kínál.

Ár 87 400 Ft-tól.

Classic kád

KoNCepCIÓtÖMeG

18 / 20 
20 / 22
24 (kg)

a minikád hossza mindössze 120 cm, akár a zuhanykabint is helyettesítheti. 
a minden kádra jellemző 42 cm-es mélységnek köszönhetően kényelmes 
fürdést kínál a gyerekeknek, vagy a kádparavánnal való kiegészítése után 
akár tökéletesen zárt, nagy méretű zuhanykabinként is használható. Ideális 
megoldás kis fürdőszobákba.

125 l / 180 l 
195 l / 210 l 

225 l

ŰrtartaloM

Univerzális rozsdamentes 
acél kapaszkodó

Cikkszám Kád ár

C861000000 akrilkád Classic 120x70 87 400
Ca81000000 akrilkád Classic 140x70 89 600
C521000000 akrilkád Classic 150x70 104 500
C531000000 akrilkád Classic 160x70 107 700
C541000000 akrilkád Classic 170x70 119 400

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓK ár

CY00000000 Kádláb 70 U 9 600
Cz001p0a00 akrilkád előlap a "U" 150 fehér 41 200
Cz001s0a00 akrilkád előlap a "U" 160 fehér 41 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz00110a00 akrilkád oldallap a "U" 70 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300

Classic
az egyszerűség szépsége

a Classic kád kiegészíthető kádparavánnal: Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, bVs1, bVs2, CVs2 vagy zuhanyajtóval: 
aVdp3. lapozzon a 233. oldalra!  a Classic kád keskeny pereme miatt ClickClack lefolyót kell alkalmazni.  
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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Kényelmes relaxáláshoz
Népszerű azok számára, akik tudják, mit akarnak. Minden célra megfelelő, a kedvelt könyöktámaszok a kádban való 
olvasáshoz, a lapos kád alj a kényelmes és biztonságos zuhanyzáshoz. 

Széles méretválaszték
Három méretben választható, így minden fürdőszobába megfelelő lehet.

Ár 70 600 Ft-tól.

165 l 
180 l
195 l

ŰrtartaloM tÖMeG

22 kg
24 kg
24 kg

Cikkszám Kád ár

Co11000000 akrilkád Vanda II 150x70 70 600
CP11000000 akrilkád Vanda II 160x70 78 800
CP21000000 akrilkád Vanda II 170x70 86 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓK ár

CY00000000 Kádláb 70 U 9 600
Cz001p0a00 akrilkád előlap a "U" 150 fehér 41 200
Cz001s0a00 akrilkád előlap a "U" 160 fehér 41 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz00110a00 akrilkád oldallap a "U" 70 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300Vanda II

Népszerű kád dinamikus vonalakkal
Vanda II kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Vanda II kád kiegészíthető kádparavánnal: Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, CVs2, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3. lapozzon a 233. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra! 
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70
 cm

150 / 160 / 170 cm

Kényelmes relaxáláshoz
Népszerű azok számára, akik tudják, mit akarnak. Minden célra megfelelő, a kedvelt könyöktámaszok a kádban való 
olvasáshoz, a lapos kád alj a kényelmes és biztonságos zuhanyzáshoz. 

Széles méretválaszték
Három méretben választható, így minden fürdőszobába megfelelő lehet.

Ár 70 600 Ft-tól.

Vanda II kád

165 l 
180 l
195 l

ŰrtartaloM tÖMeG

22 kg
24 kg
24 kg

Univerzális rozsdamentes 
acél kapaszkodó

Cikkszám Kád ár

Co11000000 akrilkád Vanda II 150x70 70 600
CP11000000 akrilkád Vanda II 160x70 78 800
CP21000000 akrilkád Vanda II 170x70 86 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓK ár

CY00000000 Kádláb 70 U 9 600
Cz001p0a00 akrilkád előlap a "U" 150 fehér 41 200
Cz001s0a00 akrilkád előlap a "U" 160 fehér 41 200
Cz001V0a00 akrilkád előlap a "U" 170 fehér 41 200
Cz00110a00 akrilkád oldallap a "U" 70 fehér 30 300
b23600000N Panelkit U 6 100
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300Vanda II

Népszerű kád dinamikus vonalakkal

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Vanda II kád kiegészíthető kádparavánnal: Vs2, Vs3, Vs5, pVs1, CVs2, bVs1, bVs2, vagy zuhanyajtóval: aVdp3. lapozzon a 233. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra! 
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Két ember számára is kényelmes
A tágas kialakításnak, a kellemesen döntött hátfalnak, és a középre helyezett lefolyónak köszönhetően két ember 
számára is kényelmes fürdést és lazítást biztosít.

Nagy tárolófelület
A szélesebb peremek és a vízszint feletti ülőke elég rakodófelületet biztosít a pihenés időszakain kívül is.

Ár 137 500 Ft-tól.

235 l 
295 l

ŰrtartaloM

29 kg 
34 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C651000000 akrilkád Newday 140x140 137 500
C661000000 akrilkád Newday 150x150 150 500

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY65000000 Kádláb Newday, Gentiana 17 200
CzF1000aN0 akrilkád a előlap Gentiana, Newday 140 cm fehér 56 200
CzG1000aN0 akrilkád a előlap Gentiana, Newday 150 cm fehér 57 300
b26500000N Panelkit Newday, Gentiana 12 200

Newday kád

NewDay
Modern és letisztult     
dizájn, akár két személy      
számára is

Nosal design

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Newday kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal.
a Newday kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk amely a kádak íves oldalára szerelhető fel. lapozzon a 382. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra! 
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Két ember számára is kényelmes
A tágas kialakításnak, a kellemesen döntött hátfalnak, és a középre helyezett lefolyónak köszönhetően két ember 
számára is kényelmes fürdést és lazítást biztosít.

Nagy tárolófelület
A szélesebb peremek és a vízszint feletti ülőke elég rakodófelületet biztosít a pihenés időszakain kívül is.

Ár 137 500 Ft-tól.

14
0 
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50

 cm

140 / 150 cm

NewDay kád

235 l 
295 l

ŰrtartaloM

29 kg 
34 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

C651000000 akrilkád Newday 140x140 137 500
C661000000 akrilkád Newday 150x150 150 500

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY65000000 Kádláb Newday, Gentiana 17 200
CzF1000aN0 akrilkád a előlap Gentiana, Newday 140 cm fehér 56 200
CzG1000aN0 akrilkád a előlap Gentiana, Newday 150 cm fehér 57 300
b26500000N Panelkit Newday, Gentiana 12 200

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Newday kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal.
a Newday kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk amely a kádak íves oldalára szerelhető fel. lapozzon a 382. oldalra!
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra! 
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Tökéletes a pihenéshez
A kád tágas kialakítása igazán élvezetes módját nyújtja a pihenésnek.

bőséges és praktikus 
A vízszint feletti ülőkével még komfortosabban érezhetjük magunkat fürdés közben.

Ár 127 600 Ft-tól.

240 l 
300 l

ŰrtartaloM

31 kg 
36 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

CF01000000 akrilkád Gentiana 140x140 127 600
CG01000000 akrilkád Gentiana 150x150 137 800

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY65000000 Kádláb Newday, Gentiana 17 200
CzF1000aN0 akrilkád Gentiana a előlap Gentiana, Newday 140 cm fehér 56 200
CzG1000aN0 akrilkád Gentiana a előlap Gentiana, Newday 150 cm fehér 57 300
b26500000N Panelkit Newday, Gentiana 12 200

Gentiana
 tökéletes kényelem két 
 személynek

Gentiana kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Gentiana kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal.
a Gentiana kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
Mindegyik csaptelep szerelhető a 150-es kád hosszanti oldalára illetve az rs 025.00 csaptelep a 140-es és 
150-es kád íves oldalán is elhelyezhető igény szerint. lapozzon a 382. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló 
készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra!
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Tökéletes a pihenéshez
A kád tágas kialakítása igazán élvezetes módját nyújtja a pihenésnek.

bőséges és praktikus 
A vízszint feletti ülőkével még komfortosabban érezhetjük magunkat fürdés közben.

Ár 127 600 Ft-tól.

14
0 

/ 1
50

 cm

140 / 150 cm

gentiana kád

240 l 
300 l

ŰrtartaloM

31 kg 
36 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

CF01000000 akrilkád Gentiana 140x140 127 600
CG01000000 akrilkád Gentiana 150x150 137 800

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY65000000 Kádláb Newday, Gentiana 17 200
CzF1000aN0 akrilkád Gentiana a előlap Gentiana, Newday 140 cm fehér 56 200
CzG1000aN0 akrilkád Gentiana a előlap Gentiana, Newday 150 cm fehér 57 300
b26500000N Panelkit Newday, Gentiana 12 200

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a Gentiana kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal.
a Gentiana kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
Mindegyik csaptelep szerelhető a 150-es kád hosszanti oldalára illetve az rs 025.00 csaptelep a 140-es és 
150-es kád íves oldalán is elhelyezhető igény szerint. lapozzon a 382. oldalra! 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló 
készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 222. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 



202

LoveStory II
 egy életre szóló szerelem

design achim storz

a szerelmesek kádja innovatív dizájnnal
Élvezzék a fürdést egymás mellett a kétszemélyes kádban. A szerelem és az érzelmek harmóniája a világhírű tervezőtől, 
Achim Storztól.

Előnyös aszimmetria
Aszimmetrikus formájának köszönhetően tökéletes összhangban áll a térrel.

Ár 227 300 Ft-tól.

360 l

ŰrtartaloM

38 kg

tÖMeG

lovestory II kád

Achim Storz, tervező
"Egy design egyszerre lehet érzelmi 

és kifejezően tiszta.”

Cikkszám Kád ár

C751000000 akrilkád love story II b 227 300
C761000000 akrilkád love story II j 227 300

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY75000000 Kádláb love story II 14 200
Cz75100a00 akrilkád a előlap a love story II b fehér 80 000
Cz76100a00 akrilkád a előlap a love story II  j fehér 80 000
b27500000N panelkit love story II 18 500

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a lovestory II kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a lovestory kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/
keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az 
eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!
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a szerelmesek kádja innovatív dizájnnal
Élvezzék a fürdést egymás mellett a kétszemélyes kádban. A szerelem és az érzelmek harmóniája a világhírű tervezőtől, 
Achim Storztól.

Előnyös aszimmetria
Aszimmetrikus formájának köszönhetően tökéletes összhangban áll a térrel.

Ár 227 300 Ft-tól.

13
9 c

m

196 cm

LoveStory II kád

jobbbal

360 l

ŰrtartaloM

38 kg

tÖMeG

B/j
bal / jobb 
Változat

Achim Storz, tervező
"Egy design egyszerre lehet érzelmi 

és kifejezően tiszta.”

Cikkszám Kád ár

C751000000 akrilkád love story II b 227 300
C761000000 akrilkád love story II j 227 300

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY75000000 Kádláb love story II 14 200
Cz75100a00 akrilkád a előlap a love story II b fehér 80 000
Cz76100a00 akrilkád a előlap a love story II  j fehér 80 000
b27500000N panelkit love story II 18 500

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a lovestory II kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a lovestory kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/
keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az 
eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!
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 Ötletesen kihasznált klasszikus megoldás 
 A klasszikus alakú kádat elég 10°-kal elfordítani, az így keletkezett teret tárolóhelynek vagy ülőkének használhatja. 

  Kádparavánnal széles zuhanykabint létesíthet  
  Kádparavánnal való kiegészítése után a 10° kád elegendő helyet biztosít a zuhanyozásra.  

 Ár     126 900     Ft-tól  .

180 l 
205 l

 ŰrtartaloM 

25 kg 
28 kg

  tÖMeG  

 Cikkszám   Kád   ár 

 C831000000  akrilkád 10° 160x95 b  126 900 
 C841000000  akrilkád 10° 160x95 j  126 900 
 C811000000  akrilkád 10° 170x100 b  141 900 
 C821000000 akrilkád  10° 170x100 j  141 900 

 Cikkszám  tartÓláb + előlap + paNelKIt   ár 

 CY81000000  Kádláb 10°  11 900 
 Cz83100a00  akrilkád a előlap 10° 160 b fehér  58 700 
 Cz84100a00  akrilkád a előlap 10° 160 j fehér  58 700 
 Cz81100a00  akrilkád a előlap 10° 170 b fehér  58 700 
 Cz82100a00  akrilkád a előlap 10° 170 j fehér  58 700 
 b28100000N  Panelkit 10°  9 800 

10° kád

 Nosal design 

Kryštof Nosál,  tervező 
 "Minden egyes terméknél keresem 

az egyszerű megoldásokat 
és az egyedi megjelenést.” 

10°
(aszimmetrikus változat)
 egy új perspektíva 

 a 10° kád kiegészíthető kádparavánnal:   10CVs2 lapozzon a 239. oldalra! 
a 10° kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! B (bal) -  a termék bal oldali változata. , j (jobb) -  a termék jobb oldali változata. 
  a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb 
termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.     az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák.    a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően.   Műszaki rajzokért lapozzon a  223. oldalra!

 használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon. 
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Ötletesen kihasznált klasszikus megoldás
A klasszikus alakú kádat elég 10°-kal elfordítani, az így keletkezett teret tárolóhelynek vagy ülőkének használhatja.

Kádparavánnal széles zuhanykabint létesíthet
Kádparavánnal való kiegészítése után a 10° kád elegendő helyet biztosít a zuhanyozásra.

Ár 126 900 Ft-tól.

a 10 ° koncepció kisebb és nagyobb fürdőszobákba 
is egyaránt megfelelő.

10° kád

180 l 
205 l

ŰrtartaloM

25 kg 
28 kg

tÖMeG

B/j
bal / jobb 
Változat

KoNCepCIÓ

bal jobb

Cikkszám Kád ár

C831000000 akrilkád 10° 160x95 b 126 900
C841000000 akrilkád 10° 160x95 j 126 900
C811000000 akrilkád 10° 170x100 b 141 900
C821000000 akrilkád 10° 170x100 j 141 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY81000000 Kádláb 10° 11 900
Cz83100a00 akrilkád a előlap 10° 160 b fehér 58 700
Cz84100a00 akrilkád a előlap 10° 160 j fehér 58 700
Cz81100a00 akrilkád a előlap 10° 170 b fehér 58 700
Cz82100a00 akrilkád a előlap 10° 170 j fehér 58 700
b28100000N Panelkit 10° 9 800

Kryštof Nosál, tervező
"Minden egyes terméknél keresem 

az egyszerű megoldásokat 
és az egyedi megjelenést.”

10°
(aszimmetrikus változat)
egy új perspektíva

a 10° kád kiegészíthető kádparavánnal: 10CVs2 lapozzon a 239. oldalra! 
a 10° kádhoz ajánlott kádperemre szerelhető csaptelepek: Cr 025.00, Fl 026.00, rs 025.00 és WF 025.00. 
lapozzon a 382. oldalra! B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb 
termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Ideális megoldás az ínyenc fürdőzés kedvelőinek.
Kényelmes, az egész tér belátható, nagy tárolóhellyel kibővítve. Ez a Chrome aszimmetrikus kád, amelyet úgy alkottuk 
meg, hogy a felhasználónak a legpazarabb élményt nyújtsa. 

aszimmetrikus megoldás a piacon lévő legszélesebb összehangolt koncepcióhoz.
Nem kellenek a kompromisszumok, válassza ki a kedvenc Chrome kádját anélkül, hogy figyelembe venné fürdőszobája 
a klasszikus formát vagy az aszimmetriát. 

A Chrome aszimmetrikus kád tovább bővíti a legszélesebb összehangolt koncepció termékskáláját.

Ár 142 300 Ft-tól.

tÖMeG

25 kg
27 kg

195 l
225 l

ŰrtartaloM

L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk 
alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány 
előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési 
utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 223.

Cikkszám Kád ár

Ca51000000 akrilkád Chrome 160x105 b 142 300
Ca61000000 akrilkád Chrome 160x105 j 142 300
Ca31000000 akrilkád Chrome 170x105 b 153 500
Ca41000000 akrilkád Chrome 170x105 j 153 500

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY81000000 Kádláb Chrome 11 900
Cza5100a00 akrilkád előlap Chrome 160x105 b 65 700
Cza6100a00 akrilkád előlap Chrome 160x105 j 65 700
Cza3100a00 akrilkád előlap Chrome 170x105 b 65 700
Cza4100a00 akrilkád előlap Chrome 170x105 j 65 700
b28100000N Panelkit Chrome 9 800

Nosal design

Chrome kád 

Chrome 
(aszimmetrikus változat)
harmóniára hangolva

a Chrome kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra! 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az 
eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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B/j
bal / jobb 
Változat

Ideális megoldás az ínyenc fürdőzés kedvelőinek.
Kényelmes, az egész tér belátható, nagy tárolóhellyel kibővítve. Ez a Chrome aszimmetrikus kád, amelyet úgy alkottuk 
meg, hogy a felhasználónak a legpazarabb élményt nyújtsa. 

aszimmetrikus megoldás a piacon lévő legszélesebb összehangolt koncepcióhoz.
Nem kellenek a kompromisszumok, válassza ki a kedvenc Chrome kádját anélkül, hogy figyelembe venné fürdőszobája 
a klasszikus formát vagy az aszimmetriát. 

A Chrome aszimmetrikus kád tovább bővíti a legszélesebb összehangolt koncepció termékskáláját.

Ár 142 300 Ft-tól.

Chrome kád

10
5 c

m

160 / 170 cm

KoNCepCIÓtÖMeG

25 kg
27 kg

195 l
225 l

ŰrtartaloM

a Chrome kádnál a kádfeltöltős le- és túlfolyószett használatát ajánljuk. 
lapozzon a 227. oldalra!

L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk 
alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány 
előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési 
utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 223.

bal jobb

Cikkszám Kád ár

Ca51000000 akrilkád Chrome 160x105 b 142 300
Ca61000000 akrilkád Chrome 160x105 j 142 300
Ca31000000 akrilkád Chrome 170x105 b 153 500
Ca41000000 akrilkád Chrome 170x105 j 153 500

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY81000000 Kádláb Chrome 11 900
Cza5100a00 akrilkád előlap Chrome 160x105 b 65 700
Cza6100a00 akrilkád előlap Chrome 160x105 j 65 700
Cza3100a00 akrilkád előlap Chrome 170x105 b 65 700
Cza4100a00 akrilkád előlap Chrome 170x105 j 65 700
b28100000N Panelkit Chrome 9 800

Chrome 
(aszimmetrikus változat)
harmóniára hangolva

a Chrome kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra! 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az 
eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. 
Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra
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élvezetes zuhanyozás és kényelmes fürdés a kádban
A kád zuhanyozó részének lapos és széles alja van, ülőkével kialakított forma, így kádparavánnal kombinálva biztonságos 
teret nyújt a zuhanyzáshoz. A hátrész kellemes dőlésszöge kényelmes fürdést biztosít.

friss dizájn
A sikeres Rosa I kádból indul ki, amit a nemzetközileg elismert formatervező Achim Storz, modern vonalakkal frissített fel.

Ár 144 500 Ft-tól.

210 l 
235 l
260 l

ŰrtartaloM tÖMeG

26 kg 
29 kg 
32 kg

a rozsdamentes kapaszkodó nem használható kádparavánnal kombinálva. a rosa II kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 
kádparavánnal. (lásd. 239-240).
L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk 
azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon 
megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 223.

Cikkszám Kád ár

CK21000000 akrilkád rosa II 150x105 b 144 500
Cj21000000 akrilkád rosa II 150x105 j 144 500
CM21000000 akrilkád rosa II 160x105 b 157 900
Cl21000000 akrilkád rosa II 160x105 j 157 900
C221000000 akrilkád rosa II 170x105 b 166 900
C421000000 akrilkád rosa II 170x105 j 166 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓ ár

CY55000000 Kádláb rosa univerzális 12 800
CzK1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 150 cm b fehér 58 800
Czj1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 150 cm j fehér 58 800
CzM1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 160 cm b fehér 58 800
Czl1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 160 cm j fehér 58 800
Cz21200aN0 akrilkád a előlap rosa II 170 cm b fehér 61 200
Cz41200aN0 akrilkád a előlap rosa II 170 cm j fehér 61 200
b23000100N panelkit rosa Univerzális 9 900
b5320000l0 Kádkapaszkodó rosa II b acél 22 300
b5320000p0 Kádkapaszkodó rosa II j acél 22 300

rosa II kád

design achim storz

Neve egyet jelent az aszimmetrikus 
káddal. a legjobb választás a minőség 
kedvelőinek!

Rosa II
 okos megoldás egyedülálló tervezéssel

a rozsdamentes kapaszkodó nem használható kádparavánnal kombinálva. 
a rosa II kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal. lapozzon a 239-340. oldalra! 
a rosa II kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra! 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb 
termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% 
áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak 
megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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Rosa II kád

élvezetes zuhanyozás és kényelmes fürdés a kádban
A kád zuhanyozó részének lapos és széles alja van, ülőkével kialakított forma, így kádparavánnal kombinálva biztonságos 
teret nyújt a zuhanyzáshoz. A hátrész kellemes dőlésszöge kényelmes fürdést biztosít.

friss dizájn
A sikeres Rosa I kádból indul ki, amit a nemzetközileg elismert formatervező Achim Storz, modern vonalakkal frissített fel.

Ár 144 500 Ft-tól.

10
5 c

m

150 / 160 / 170 cm

bal jobb

210 l 
235 l
260 l

ŰrtartaloM tÖMeG

26 kg 
29 kg 
32 kg

KoNCepCIÓ

B/j
bal / jobb 
Változat

a rozsdamentes kapaszkodó nem használható kádparavánnal kombinálva. a rosa II kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 
kádparavánnal. (lásd. 239-240).
L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk 
azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon 
megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 223.

Cikkszám Kád ár

CK21000000 akrilkád rosa II 150x105 b 144 500
Cj21000000 akrilkád rosa II 150x105 j 144 500
CM21000000 akrilkád rosa II 160x105 b 157 900
Cl21000000 akrilkád rosa II 160x105 j 157 900
C221000000 akrilkád rosa II 170x105 b 166 900
C421000000 akrilkád rosa II 170x105 j 166 900

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓ ár

CY55000000 Kádláb rosa univerzális 12 800
CzK1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 150 cm b fehér 58 800
Czj1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 150 cm j fehér 58 800
CzM1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 160 cm b fehér 58 800
Czl1200aN0 akrilkád a előlap rosa II 160 cm j fehér 58 800
Cz21200aN0 akrilkád a előlap rosa II 170 cm b fehér 61 200
Cz41200aN0 akrilkád a előlap rosa II 170 cm j fehér 61 200
b23000100N panelkit rosa Univerzális 9 900
b5320000l0 Kádkapaszkodó rosa II b acél 22 300
b5320000p0 Kádkapaszkodó rosa II j acél 22 300

újdonság

Rosa II
 okos megoldás egyedülálló tervezéssel

az innovatív elülső panel kiemeli a rosa II kád kivitelét, 
meggyorsítja annak telepítését, és hozzáférhetőbbé teszi a kád 
alatti vezetékekhez való hozzáférést.

a rozsdamentes kapaszkodó nem használható kádparavánnal kombinálva. 
a rosa II kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal. lapozzon a 239-340. oldalra! 
a rosa II kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra! 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb 
termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% 
áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak 
megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra
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élvezetes zuhanyozás és kényelmes fürdés a kádban
A kád zuhanyozó részének lapos és széles alja van, ülőkével kialakított forma, így kádparavánnal kombinálva biztonságos 
teret nyújt a zuhanyzáshoz. A hátrész kellemes dőlésszöge kényelmes fürdést biztosít.

Maximális kényelem, minimális külső méretek
A Rosa 95 kád mindössze 95 cm széles, mégis tágas helyet biztosít a fürdéshez és kisebb fürdőszobákban is elfér.

Ár 126 900 Ft-tól. 

175 l 
200 l

ŰrtartaloM

24 kg 
26 kg

tÖMeG

a rosa 95 kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal. lásd. 239.
L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinfor-
máció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 223.

Cikkszám Kád ár

C551000000 akrilkád rosa 95 150x95 b 126 900
C561000000 akrilkád rosa 95 150x95 j 126 900
C571000000 akrilkád rosa 95 160x95 b 137 500
C581000000 akrilkád rosa 95 160x95 j 137 500

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓ ár

CY55000000 Kádláb rosa univerzális 12 800
Cz55100a00 akrilkád a előlap rosa 95 b 150 cm fehér 58 800
Cz56100a00 akrilkád a előlap rosa 95 j 150 cm fehér 58 800
Cz57100a00 akrilkád a előlap rosa 95 b 160 cm fehér 58 800
Cz58100a00 akrilkád a előlap rosa 95 j 160 cm fehér 58 800
b23000100N Panelkit rosa Univerzális 9 900
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300

rosa 95 kád

Rosa 95
a helytakarékos

Neve egyet jelent az aszimmetrikus 
káddal. a legjobb választás a minőség 
kedvelőinek!

a rosa 95 kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal.  lapozzon a 239-340. oldalra!
a rosa 95 kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra!
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb 
termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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Rosa 95 kád

élvezetes zuhanyozás és kényelmes fürdés a kádban
A kád zuhanyozó részének lapos és széles alja van, ülőkével kialakított forma, így kádparavánnal kombinálva biztonságos 
teret nyújt a zuhanyzáshoz. A hátrész kellemes dőlésszöge kényelmes fürdést biztosít.

Maximális kényelem, minimális külső méretek
A Rosa 95 kád mindössze 95 cm széles, mégis tágas helyet biztosít a fürdéshez és kisebb fürdőszobákban is elfér.

Ár 126 900 Ft-tól. 

95
 cm

150 / 160 cm

175 l 
200 l

ŰrtartaloM

24 kg 
26 kg

tÖMeG

B/j
bal / jobb 
Változat

KoNCepCIÓ

Univerzális rozsdamentes 
acél kapaszkodó

a rosa 95 kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal. lásd. 239.
L (left) - a termék bal oldali változata., R (right) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinfor-
máció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja a kád típusához a telepítési utasításoknak megfelelően. 
technikai rajzokért lásd: 223.

Cikkszám Kád ár

C551000000 akrilkád rosa 95 150x95 b 126 900
C561000000 akrilkád rosa 95 150x95 j 126 900
C571000000 akrilkád rosa 95 160x95 b 137 500
C581000000 akrilkád rosa 95 160x95 j 137 500

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓ ár

CY55000000 Kádláb rosa univerzális 12 800
Cz55100a00 akrilkád a előlap rosa 95 b 150 cm fehér 58 800
Cz56100a00 akrilkád a előlap rosa 95 j 150 cm fehér 58 800
Cz57100a00 akrilkád a előlap rosa 95 b 160 cm fehér 58 800
Cz58100a00 akrilkád a előlap rosa 95 j 160 cm fehér 58 800
b23000100N Panelkit rosa Univerzális 9 900
b5C0000000 Kádkapaszkodó Univerzális acél 22 300

bal jobb

Rosa 95
a helytakarékos

a rosa 95 kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal.  lapozzon a 239-340. oldalra!
a rosa 95 kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra!
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb 
termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, 
a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők 
és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési 
utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 223. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

10 éV jÓtállás 
a KádaKra
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élvezetes zuhanyozás és kényelmes fürdés a kádban
A kád zuhanyozó részének lapos és széles alja van, ülőkével kialakított forma, így kádparavánnal kombinálva biztonságos 
teret nyújt a zuhanyzáshoz. A hátrész kellemes dőlésszöge kényelmes fürdést biztosít.

Az egyik legkedveltebb kád a piacon
Kiegyensúlyozott kombinációja a jó minőségnek és az elfogadható árnak.

Ár 114 100 Ft-tól.

210 l 
235 l
260 l

ŰrtartaloM tÖMeG

23 kg
27 kg
29 kg

Cikkszám Kád ár

CI01000000 akrilkád rosa 140x105 b 114 100
CV01000000 akrilkád rosa 140x105  j 114 100
CK01000000 akrilkád rosa 150x105  b 117 600
Cj01000000 akrilkád rosa 150x105  j 117 600
CM01000000 akrilkád rosa 160x105  b 145 600
Cl01000000 akrilkád rosa 160x105  j 145 600

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓ ár

CY55000000 Kádláb rosa univerzális 12 800
Czh1000a00 akrilkád a előlap rosa 140 cm fehér 56 600
Czj1000a00 akrilkád a előlap rosa 150 cm fehér 56 600
Czl1000a00 akrilkád a előlap rosa 160 cm fehér 56 600
b23000100N Panelkit rosa Univerzális 9 900
b5300000l0 Kádkapaszkodó rosa b acél 22 300
b5300000p0 Kádkapaszkodó rosa j acél 22 300

Rosa I
Megbízható megoldás mindenkinek

Neve egyet jelent az aszimmetrikus 
káddal. a legjobb választás a minőség 
kedvelőinek!

rosa I kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a rosa I kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal. lapozzon a 239-340. oldalra!
a rosa I kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra!  
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!
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Rosa I kád

élvezetes zuhanyozás és kényelmes fürdés a kádban
A kád zuhanyozó részének lapos és széles alja van, ülőkével kialakított forma, így kádparavánnal kombinálva biztonságos 
teret nyújt a zuhanyzáshoz. A hátrész kellemes dőlésszöge kényelmes fürdést biztosít.

Az egyik legkedveltebb kád a piacon
Kiegyensúlyozott kombinációja a jó minőségnek és az elfogadható árnak.

Ár 114 100 Ft-tól.

10
5 c

m

140 / 150 / 160 cm

210 l 
235 l
260 l

ŰrtartaloM tÖMeG

23 kg
27 kg
29 kg

KoNCepCIÓ

B/j
bal / jobb 
Változat

Cikkszám Kád ár

CI01000000 akrilkád rosa 140x105 b 114 100
CV01000000 akrilkád rosa 140x105  j 114 100
CK01000000 akrilkád rosa 150x105  b 117 600
Cj01000000 akrilkád rosa 150x105  j 117 600
CM01000000 akrilkád rosa 160x105  b 145 600
Cl01000000 akrilkád rosa 160x105  j 145 600

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt + 
KapaszKodÓ ár

CY55000000 Kádláb rosa univerzális 12 800
Czh1000a00 akrilkád a előlap rosa 140 cm fehér 56 600
Czj1000a00 akrilkád a előlap rosa 150 cm fehér 56 600
Czl1000a00 akrilkád a előlap rosa 160 cm fehér 56 600
b23000100N Panelkit rosa Univerzális 9 900
b5300000l0 Kádkapaszkodó rosa b acél 22 300
b5300000p0 Kádkapaszkodó rosa j acél 22 300

rosa fürdőkádakat ajánlunk  
Lásd. 394.

bal jobb

Rosa I
Megbízható megoldás mindenkinek

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

a rosa I kád kiegészíthető CVsK1 vagy VsK2 kádparavánnal. lapozzon a 239-340. oldalra!
a rosa I kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra!  
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra
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Maximális helytakarékosság a fürdőszobában
Kényelmes és takarékos, ott is elfér, ahol nem is gondolnánk.

Tökéletes összhang
Az Avocado mosdóval harmonikus egészet alkot, amely biztosítja a praktikus használatot. 

Ár 120 200 Ft-tól.

158 l 
175 l

ŰrtartaloM

20 kg 
22 kg

tÖMeG

Cikkszám Kád ár

CT01000000 akrilkád avocado 150x75 b 120 200
Cs01000000 akrilkád avocado 150x75 j 120 200
CQ01000000 akrilkád avocado 160x75 b 130 300
Ch01000000 akrilkád avocado 160x75 j 130 300

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CYs0000000 Kádláb avocado 9 300
Czt1000a00 akrilkád a előlap avocado 150 b fehér 55 300
Czs1000a00 akrilkád a előlap avocado 150 j fehér 55 300
CzQ1000a00 akrilkád a előlap avocado 160 b fehér 55 300
CzI1000a00 akrilkád a előlap avocado 160 j fehér 55 300
b28000000N Panelkit avocado 8 300Avocado

a minimumból is a maximumot 
hozza ki

design achim storz

avocado kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

az avocado kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!
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Maximális helytakarékosság a fürdőszobában
Kényelmes és takarékos, ott is elfér, ahol nem is gondolnánk.

Tökéletes összhang
Az Avocado mosdóval harmonikus egészet alkot, amely biztosítja a praktikus használatot. 

Ár 120 200 Ft-tól.

75
 cm

150 / 160 cm

avocado koncepció. lapozzon a 24. oldalra!

Avocado kád

bal jobb

158 l 
175 l

ŰrtartaloM

20 kg 
22 kg

tÖMeG

B/j
bal / jobb 
Változat

KoNCepCIÓ

Cikkszám Kád ár

CT01000000 akrilkád avocado 150x75 b 120 200
Cs01000000 akrilkád avocado 150x75 j 120 200
CQ01000000 akrilkád avocado 160x75 b 130 300
Ch01000000 akrilkád avocado 160x75 j 130 300

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CYs0000000 Kádláb avocado 9 300
Czt1000a00 akrilkád a előlap avocado 150 b fehér 55 300
Czs1000a00 akrilkád a előlap avocado 150 j fehér 55 300
CzQ1000a00 akrilkád a előlap avocado 160 b fehér 55 300
CzI1000a00 akrilkád a előlap avocado 160 j fehér 55 300
b28000000N Panelkit avocado 8 300Avocado

a minimumból is a maximumot 
hozza ki

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

az avocado kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra
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185 l 
200 l
215 l

ŰrtartaloM tÖMeG

22 kg
24 kg
25 kg

Egyedülálló forma
A közkedvelt koncepció dizájnjának továbbfejlesztése, amely tökéletesíti az eredeti gondolatot. Az új, egyszerűbb 
vonalvezetésű BeHappy II kád tökéletesen illeszkedik a fürdőszobába, ahol minden egyes centiméternyi helyet  
kihasznál, s ezzel kényelmet biztosít. 

Kádparaván
Fürdőkád egy jól záródó háromrészes kádparavánnal kombinálva kényelmes zuhanyozást tesz lehetővé. 

Ár 108 700 Ft-tól.

Cikkszám Kád ár

C981000000 akrilkád behappy II 150x75 b 108 700
C991000000 akrilkád behappy II 150x75 j 108 700
C961000000 akrilkád behappy II 160x75 b 113 200
C971000000 akrilkád behappy II 160x75 j 113 200
C941000000 akrilkád behappy II 170x75 b 119 800
C951000000 akrilkád behappy II 170x75 j 119 800

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY94000000 Kádláb behappy II 12 000
Cz98100a00 akrilkád előlap behappy II 150 b fehér 55 500
Cz99100a00 akrilkád előlap behappy II 150 j fehér 55 500
Cz96100a00 akrilkád előlap behappy II 160 b fehér 57 600
Cz97100a00 akrilkád előlap behappy II 160 j fehér 57 600
Cz94100a00 akrilkád előlap behappy II 170 b fehér 58 300
Cz95100a00 akrilkád előlap behappy II 170 j fehér 58 300
b28100000N Panelkit behappy 9 800

BeHappy II
helytakarékos megoldás fürdéshez 
és zuhanyzáshoz is

Nosal design

behappy II kád
a behappy II kád kiegészíthető kádparavánnal: Vs3. lapozzon a 237. oldalra! 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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Gyerekek fürdésénél és zuhanyozásánál nem kell tartanunk 
a kifröccsenő víztől a fürdőszobában. a kádparaván haszná-
lata biztosítja mindenki számára a kellemes fürdőzést. 
behappy II koncepcióért lapozzon a 25. oldalra!

75
 cm

150 / 160 / 170 cm

Behappy II kád

185 l 
200 l
215 l

ŰrtartaloM tÖMeG

22 kg
24 kg
25 kg

KoNCepCIÓ

B/j
bal / jobb 
Változat

bal jobb

Egyedülálló forma
A közkedvelt koncepció dizájnjának továbbfejlesztése, amely tökéletesíti az eredeti gondolatot. Az új, egyszerűbb 
vonalvezetésű BeHappy II kád tökéletesen illeszkedik a fürdőszobába, ahol minden egyes centiméternyi helyet  
kihasznál, s ezzel kényelmet biztosít. 

Kádparaván
Fürdőkád egy jól záródó háromrészes kádparavánnal kombinálva kényelmes zuhanyozást tesz lehetővé. 

Ár 108 700 Ft-tól.

Cikkszám Kád ár

C981000000 akrilkád behappy II 150x75 b 108 700
C991000000 akrilkád behappy II 150x75 j 108 700
C961000000 akrilkád behappy II 160x75 b 113 200
C971000000 akrilkád behappy II 160x75 j 113 200
C941000000 akrilkád behappy II 170x75 b 119 800
C951000000 akrilkád behappy II 170x75 j 119 800

Cikkszám tartÓláb + előlap + paNelKIt ár

CY94000000 Kádláb behappy II 12 000
Cz98100a00 akrilkád előlap behappy II 150 b fehér 55 500
Cz99100a00 akrilkád előlap behappy II 150 j fehér 55 500
Cz96100a00 akrilkád előlap behappy II 160 b fehér 57 600
Cz97100a00 akrilkád előlap behappy II 160 j fehér 57 600
Cz94100a00 akrilkád előlap behappy II 170 b fehér 58 300
Cz95100a00 akrilkád előlap behappy II 170 j fehér 58 300
b28100000N Panelkit behappy 9 800

BeHappy II
helytakarékos megoldás fürdéshez 
és zuhanyzáshoz is a behappy II kád kiegészíthető kádparavánnal: Vs3. lapozzon a 237. oldalra! 

B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak 
forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat 
használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.
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Népszerű forma változatos méretekben
Ha a hosszabb oldalát a fürdőszoba hosszabbik falához igazítjuk, beláthatjuk az egész teret, mivel a szélesebb rész 
a háttámlás rész.

Megfizethető aszimmetria
Más kádakhoz képest kedvezőbb ár, mégis nagy belső tér. 

Ár 94 100 Ft-tól.

190 l 
215 l
240 l

ŰrtartaloM tÖMeG

25 kg
28 kg
31 kg

Cikkszám Kád ár

C441000000 akrilkád asymmetric 150x100 b 94 100
C451000000 akrilkád asymmetric 150x100 j 94 100
C461000000 akrilkád asymmetric 160x105 b 103 100
C471000000 akrilkád asymmetric 160x105 j 103 100
C481000000 akrilkád asymmetric 170x110 b 120 900
C491000000 akrilkád asymmetric 170x110 j 120 900

Cikkszám tartÓláb + előlap ár

CY44000000 Kádláb asymmetric 13 100
Cz44100000 akrilkád előlap asymmetric 150 b 41 200
Cz45100000 akrilkád előlap asymmetric 150 j 41 200
Cz46100000 akrilkád előlap asymmetric 160 b 42 200
Cz47100000 akrilkád előlap asymmetric 160 j 42 200
Cz48100000 akrilkád előlap asymmetric 170 b 43 400
Cz49100000 akrilkád előlap asymmetric 170 j 43 400

A Panelkit tartozék része.

Asymmetric
Univerzális és költséghatékony

asymmetric kád

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

az asymmetric kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal. 
az asymmetric kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra!
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!
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Népszerű forma változatos méretekben
Ha a hosszabb oldalát a fürdőszoba hosszabbik falához igazítjuk, beláthatjuk az egész teret, mivel a szélesebb rész 
a háttámlás rész.

Megfizethető aszimmetria
Más kádakhoz képest kedvezőbb ár, mégis nagy belső tér. 

Ár 94 100 Ft-tól.

Asymmetric kád

190 l 
215 l
240 l

ŰrtartaloM tÖMeG

25 kg
28 kg
31 kg

B/j
bal / jobb 
Változat

bal jobb

Cikkszám Kád ár

C441000000 akrilkád asymmetric 150x100 b 94 100
C451000000 akrilkád asymmetric 150x100 j 94 100
C461000000 akrilkád asymmetric 160x105 b 103 100
C471000000 akrilkád asymmetric 160x105 j 103 100
C481000000 akrilkád asymmetric 170x110 b 120 900
C491000000 akrilkád asymmetric 170x110 j 120 900

Cikkszám tartÓláb + előlap ár

CY44000000 Kádláb asymmetric 13 100
Cz44100000 akrilkád előlap asymmetric 150 b 41 200
Cz45100000 akrilkád előlap asymmetric 150 j 41 200
Cz46100000 akrilkád előlap asymmetric 160 b 42 200
Cz47100000 akrilkád előlap asymmetric 160 j 42 200
Cz48100000 akrilkád előlap asymmetric 170 b 43 400
Cz49100000 akrilkád előlap asymmetric 170 j 43 400

A Panelkit tartozék része.

Asymmetric
Univerzális és költséghatékony

használja ki a kád élettartam garanciát! további információk a ravak.hu oldalon.

az asymmetric kádat nem lehet kiegészíteni kádparavánnal. 
az asymmetric kádhoz rs 025.00 kádperemre szerelhető csaptelepet ajánlunk. lapozzon a 382. oldalra!
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a garancia feltétele, hogy az eredeti raVaK tartólábat használja, a telepítési utasításoknak megfelelően. Műszaki rajzokért lapozzon a 224. oldalra!

10 éV jÓtállás 
a KádaKra

10 
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Formy 02  / Formy 02 Slim
180 x 80

Formy 01 / Formy 01 Slim
170 x 75, 180 x 80

10° (téglalap alakú változat)
170 x 75

Campanula II
170 x 75, 180 x 80

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep

Chrome / Chrome slim (téglalap alakú változat)
150 x 70, 160 / 170 x 75

Műszaki rajzok - kádak

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep

freedom W
166 x 80

Freedom O
169 x 80

44
5

56
5

44
5

56
5

Solo
178 x 80

ypsilon
180 x 80

City / City Slim
180 x 80
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Formy 02  / Formy 02 Slim
180 x 80

Formy 01 / Formy 01 Slim
170 x 75, 180 x 80

Műszaki rajzok - kádak

10° (téglalap alakú változat)
170 x 75

Campanula II
170 x 75, 180 x 80

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep

Chrome / Chrome slim (téglalap alakú változat)
150 x 70, 160 / 170 x 75
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LoveStory II
196 x 139

Chrome (aszimmetrikus változat)
160 / 170 x 105

10° (aszimmetrikus változat)
160 x 95, 170 x 100 

Rosa II
150 / 160 / 170 x 105

Rosa 95
150 / 160 x 95

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep

gentiana
140 x 140, 150 x 150

NewDay
140 x 140, 150 x 150

Classic
120 / 140 / 150 / 160 / 170 x 70

Vanda II
150 / 160 / 170 x 70

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep

197
5/2

100Csak a 150-es 
kád esetében.

Csak a 150-es 
kád esetében.
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Műszaki rajzok - kádak

LoveStory II
196 x 139

Chrome (aszimmetrikus változat)
160 / 170 x 105

10° (aszimmetrikus változat)
160 x 95, 170 x 100 

Rosa II
150 / 160 / 170 x 105

Rosa 95
150 / 160 x 95

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep
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Rosa I
140 / 150 / 160 x 105

Avocado
150 / 160 x 75

Behappy II
150 / 160 / 170 x 75

Asymmetric
150 x 100, 160 x 105, 170 x 110  

- kádperemre szerelhető csaptelep 
- padlón álló kádcsaptelep 
- fali kádcsaptelep
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Műszaki rajzok - kádak
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Kád le- és túlfolyószettek, kádfeltöltés a túlfolyónál

Klasszikus kád le- és túlfolyószettek

Kerek kád le- és túlfolyószett 
bovdenes vezérléssel, krómozott fedéllel.
hossza: 570, 800 mm.

Cikkszám Kád le- és túlfolyószettek ár

X01305 bovdenes vezérléssel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 9 600
X01318 bovdenes vezérléssel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 11 200
X01377 ClickClack rendszerrel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 11 200
X01472 ClickClack rendszerrel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 13 000

szögletes kádfeltöltő a túlfolyónál kád 
le- és túlfolyószettel bovdenes vezérléssel, 
krómozott fedéllel. 
hossza: 570, 800 mm. 

Cikkszám Kád le- és túlfolyószettek kádfeltöltés funkcióval ár

X01438 bovdenes vezérléssel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 37 100
X01504 bovdenes vezérléssel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 37 900
X01440 ClickClack rendszerrel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 39 300
X01505 ClickClack rendszerrel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 40 200

3 
3 éV jÓtállás

3 
3 éV jÓtállás FéM KIVItel

CuZn

a raVaK le- és túlfolyószettek minden kádhoz használhatóak. Műszaki tulajdonságokban és dizájnban különböznek, ám a minőség 
terén egyik sem ismer kompromisszumot. Két alapvető kád le- és túlfolyószett típust kínálunk: egy klasszikust és egy olyat, amelynél 
a kádfeltöltőt is a túlfolyónál találjuk.

a víz lefolyását ClickClack rendszerrel (a dugó nyomásra nyitja-zárja a lefolyót), vagy bovdenes vezérléssel szabályozhatjuk (a felső 
szabályozó elfordításával zárja és nyitja a víz útját).

Kád le- és túlfolyószettek

Kiegészítők kádakhoz

Figyelem! a Formy 01, a Formy 02, a City és a City slim kádaknál 800-as le- és túlfolyót kell alkalmazni! a Classic kád keskeny pereme miatt ClickClack lefolyót kell alkalmazni.
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk 
megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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Kád le- és túlfolyószettek, kádfeltöltés a túlfolyónál

Kerek kád le- és túlfolyószett
ClickClack vezérléssel, krómozott fedéllel.
hossza: 570, 800 mm.

Klasszikus kád le- és túlfolyószettek

Kerek kád le- és túlfolyószett 
bovdenes vezérléssel, krómozott fedéllel.
hossza: 570, 800 mm.

Cikkszám Kád le- és túlfolyószettek ár

X01305 bovdenes vezérléssel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 9 600
X01318 bovdenes vezérléssel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 11 200
X01377 ClickClack rendszerrel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 11 200
X01472 ClickClack rendszerrel, kerek kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 13 000

Cikkszám Kád le- és túlfolyószettek ár

X01507 bovdenes vezérléssel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 8 400
X01506 bovdenes vezérléssel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 800 mm 8 500

szögletes kád le- és túlfolyószett
bovdenes vezérléssel, krómozott fedéllel.
hossza: 570, 800 mm.

szögletes kádfeltöltő a túlfolyónál kád 
le- és túlfolyószettel bovdenes vezérléssel, 
krómozott fedéllel. 
hossza: 570, 800 mm. 

szögletes kádfeltöltő a túlfolyónál kád 
le- és túlfolyószettel ClickClack vezérléssel, 
krómozott fedéllel. 
hossza: 570, 800 mm.

Cikkszám Kád le- és túlfolyószettek kádfeltöltés funkcióval ár

X01438 bovdenes vezérléssel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 37 100
X01504 bovdenes vezérléssel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 37 900
X01440 ClickClack rendszerrel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza: 570 mm 39 300
X01505 ClickClack rendszerrel, szögletes kivitellel, krómozott fedéllel – hossza:  800 mm 40 200

3 
3 éV jÓtállás

3 
3 éV jÓtállás

3 
3 éV jÓtállás

3 
3 éV jÓtállás

3 
3 éV jÓtállás

FéM KIVItel

CuZn

FéM KIVItel

CuZn

Kiegészítők kádakhoz

a raVaK le- és túlfolyószettek minden kádhoz használhatóak. Műszaki tulajdonságokban és dizájnban különböznek, ám a minőség 
terén egyik sem ismer kompromisszumot. Két alapvető kád le- és túlfolyószett típust kínálunk: egy klasszikust és egy olyat, amelynél 
a kádfeltöltőt is a túlfolyónál találjuk.

a víz lefolyását ClickClack rendszerrel (a dugó nyomásra nyitja-zárja a lefolyót), vagy bovdenes vezérléssel szabályozhatjuk (a felső 
szabályozó elfordításával zárja és nyitja a víz útját).

Kád le- és túlfolyószettek

Kiegészítők kádakhoz

Figyelem! a Formy 01, a Formy 02, a City és a City slim kádaknál 800-as le- és túlfolyót kell alkalmazni! a Classic kád keskeny pereme miatt ClickClack lefolyót kell alkalmazni.
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk 
megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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Vízvető léc

Vízvető léc

a zuhanytálca/kád és a fal közötti hézag lefedésére szolgálnak. a hézagot optimálisan elfedik és tömítik, így sokkal 
egyszerűbb a tisztítása, mintha egy egyenetlenül felvitt tömítőanyagot alkalmazna, amelyre használat után hamar 
lerakódik a szennyeződés. a léceket 1100 vagy 2000 mm hosszú és többféle szélességű változatban kínáljuk. a vízvető 
lécek minden zuhanytálcához/kádhoz használhatóak.

6-es vízvető léc
● maximum 10 mm-es rés lezárásához
●  készlet: 2 db belső sarokelem 

és záróvég van a csomagban (balos/
jobbos).

10-es vízvető léc
● maximum 17 mm-es rés lezárásához 
● kiegészíthető záróvéggel
●  a sarok 45 °-os szögben való levágással 

alakítható ki 

11-es vízvető léc
● maximum 17 mm-es rés lezárásához
●  készlet: 2 db belső sarokelem 

és záróvég van a csomagban (balos/
jobbos).

Cikkszám Vízvető léc ár

Xb441100001 6-os vízvető léc 6/1100 (fehér) 600
Xb442000001 6-os vízvető léc 6/2000 (fehér) 1 000
b440000001 Készlet 6-os vízvető léchez 1 200

Cikkszám Vízvető léc ár

Xb461100001 11-es vízvető léc 11/1100 (fehér) 1 100
Xb462000001 11-es vízvető léc 11/2000 (fehér) 1 600
b460000001 Készlet 11-os vízvető léchez 1 200

Cikkszám Vízvető léc ár

Xb451100001 10-es vízvető léc 10/1100 (fehér) 1 000
Xb452000001 10-es vízvető léc 10/2000 (fehér) 1 600
Xb430001001 záróvég 10-es vízvető léchez 200

Vízvető lécek
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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 ár   2 600,- 

 Kiegészítők kádakhoz 

 Vízvető léc 

 Vízvető léc 

 a zuhanytálca/kád és a fal közötti hézag lefedésére szolgálnak. a hézagot optimálisan elfedik és tömítik, így sokkal 
egyszerűbb a tisztítása, mintha egy egyenetlenül felvitt tömítőanyagot alkalmazna, amelyre használat után hamar 
lerakódik a szennyeződés. a léceket 1100 vagy 2000 mm hosszú és többféle szélességű változatban kínáljuk. a vízvető 
lécek minden zuhanytálcához/kádhoz használhatóak. 

 11-es vízvető léc
●  maximum 17 mm-es rés lezárásához 
●   készlet: 2 db belső sarokelem 

és záróvég van a csomagban (balos/
jobbos).  

 Cikkszám  Vízvető léc  ár 

 Xb461100001  11-es vízvető léc  11/1100  (fehér)  1 100 
 Xb462000001  11-es vízvető léc  11/2000  (fehér)  1 600 
 b460000001  Készlet 11-os vízvető léchez  1 200 

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.  

 RAVAK Professional szilikon - 310 ml
 a raVaK gyár az évek során több hagyományos szilikongyártó termékeit tesztelte. az egyik fő követelmény 
az volt, hogy képes legyen tartósan egyesíteni a zuhanysarkok, zuhanytálcák és kádak gyártásához 
használt különböző anyagokat. a tesztelések azt mutatták, hogy olyan szilikon kiválasztása, amely 
szilárdan tapad az üveghez, akrilhoz (pMMa), extrudált polisztirolhoz, alumíniumhoz, lakkhoz és különböző 
burkolóanyagokhoz, szinte lehetetlen. a speciális anyagok gyártóival együttműködve ezért kifejlesztettük 
az összes követelménynek megfelelő receptúrát. a raVaK professional szilikon két színváltozatban készül: 
fehér és színtelen (átlátszó). 
 Cikkszám:    X01200  /  X01201 

 a raVaK professional szilikon használata garantálja zuhanykabinunk és zuhanytálcánk 
teljes szigetelését.  
 a zuhanytálca rögzítéséhez egy 310 ml kiszerelésű raVaK szilikon szükséges. 

FIGYELEM

GHS07
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Kádparavánok 
és kádkabinok
Már meglévő fürdőszobákba is beépíthető, 
egyenes és aszimmetrikus kádakhoz egyaránt.
szárazon tartja a fürdőszobát, meggátolja a víz kifröccsenését  
és kényelmes zuhanyozást biztosít álló testhelyzetben. 
Kádparavánok egyedi igények alapján: egyedi.ravak.hu

egyedi kádparavánok

Kádparavánok és 
kádkabinok szögletes kádakhoz
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bVs2 kétrészes kihajtható kádparaván
a kádparaván egy fix és egy mozgó részből áll, amely 
kihajtható. a fix elemek 8 mm, a mozgatható elemek 
6 mm vastag edzett biztonsági üvegből készülnek, 
felszereléséhez zsanérszett (b-set) szükséges.

BVS1 egyrészes fix kádparaván
a kádparaván 8 mm vastagságú edzett biztonsági 
üvegből készül, felszereléséhez zsanérszett (b-set) 
szükséges. 

Kádparavánok szögletes kádakhoz

A szögletes fürdőkád paravánja sokoldalú, mindig tökéletesen illeszkedik. Egy fix és egy 
mozgó részből áll. 

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

2
2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.
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bVs2 kétrészes kihajtható kádparaván
a kádparaván egy fix és egy mozgó részből áll, amely 
kihajtható. a fix elemek 8 mm, a mozgatható elemek 
6 mm vastag edzett biztonsági üvegből készülnek, 
felszereléséhez zsanérszett (b-set) szükséges.

j
élettartaM 
teszt 30 éV

B SET

az üVeG 
VédelMe

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) szélesség (mm) ár ár (összesen)

7Ula0a00z1 bVs2-100  b króm + transparent 1000 80 800
174 700

d01000a072 b set bVs2- b 100 króm - 93 900
7Upa0a00z1 bVs2-100  j króm + transparent 1000 80 800

174 700
d01000a071 b set bVs2- j 100 króm - 93 900

a termék magassága bVs2 - 1500 mm.

KrÓM

színváltozat

BVS1 egyrészes fix kádparaván
a kádparaván 8 mm vastagságú edzett biztonsági 
üvegből készül, felszereléséhez zsanérszett (b-set) 
szükséges. 

élettartaM 
teszt 30 éV

B SET

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VédelMe

Cikkszám típUs+betétleMez (üveg) szélesség (mm) ár ár (összesen)

7U840a00z1 bVs1-80 króm + transparent 800 49 500
87 900

d01000a070 b set bVs1 80 króm - 38 400

a termék magassága bVs1 - 1500 mm.

KrÓM

színváltozat

Kádparavánok és kádkabinok

KádparavánBVS1

KádparavánBVS2

a kádparavánt a következő összetételben csomagoljuk: 
üveg alkatrészek az egyik csomagban, fém alkatrészek a 
másik csomagban, melynek megnevezése b set. a termék 
mindkét részét külön kell megrendelni (üveg + b set).

a kádparavánt a következő összetételben csomagoljuk: 
üveg alkatrészek az egyik csomagban, fém alkatrészek a 
másik csomagban, melynek megnevezése b set. a termék 
mindkét részét külön kell megrendelni (üveg + b set).

Kádparavánok szögletes kádakhoz

A szögletes fürdőkád paravánja sokoldalú, mindig tökéletesen illeszkedik. Egy fix és egy 
mozgó részből áll. 

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

2
2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.



234

Vs2 kétrészes harmonikarendszerű 
kádparaván
a Vs2 kádparaván két részből áll, ezeket teljesen a kád 
belső terébe lehet hajtani. ezáltal nem foglalnak el 
helyet a fürdőtérből. a kihajtott Vs2 szélessége 1045 
mm. a termék 180°-os megfordításával jobbos vagy 
balos változatot kapunk.

Kádparavánok szögletes kádakhoz

j
az üVeG 
VédelMe

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

CVs2 kétrészes ki- és behajtható kádparaván
a kádparaván egy fix és egy mozgó részből áll, amely  
ki- és behajtható. a fix résznek köszönhetően bármilyen,  
maximum 52 cm mély mosdó elhelyezhető közvetlenül 
a kád mellett. a praktikus nyithatóságnak köszönhetően 
nagyon könnyű tisztán tartani. a biztonságosabb rögzítés 
érdekében merevítővel van kiegészítve.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

7Qla0100z1 CVs2-100  b fehér + transparent

990

97 100
7Qla0U00z1 CVs2-100  b szatén + transparent 104 500
7Qla0C00z1 CVs2-100  b krómhatású + transparent 97 100
7Qra0100z1 CVs2-100  j fehér + transparent 97 100
7Qra0U00z1 CVs2-100  j szatén + transparent 104 500
7Qra0C00z1 CVs2-100  j krómhatású + transparent 97 100

a termék magassága CVs2 - 1500 mm.

szatéN Fehér

színváltozat

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

PVS1 egyrészes fix kádparaván
a psV1 kádparaván függőleges profilból és egy fix üveg 
részből áll. egyszerű és modern dizájn. a kádparaván 
kitűnően illeszkedik a klasszikus téglalap alakú kádakhoz. 
a 800 mm-es méret elegendő helyet biztosít a kényelmes 
zuhanyzáshoz. a termék 180°-os megfordításával jobbos 
vagy balos változatot kapunk.

KádparavánCVS2

j
az üVeG 
VédelMe

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

CVs1 egyrészes ki- és behajtható kádparaván
a kádparaván egy kifelé és befelé is nyitható ajtóból áll.
a kádparaván 6 mm vastag edzett biztonsági üvegből készül.
a kifelé-befelé nyithatóság, valamint a díszítés nélküli üveg 
megkönnyíti a tisztántartást. a CVs1 termék szélessége 
990 mm. bármilyen négyszögletes kádra felszerelhető.

szatéN FehérKrÓM-
hatású

színváltozat

Cikkszám típus + betétlemez (üveg) szélesség (mm) ár

7Ql40100z1 CVs1-80 b fehér + transparent

990

70 400
7Ql40U00z1 CVs1-80 b szatén + transparent 77 900
7Ql40C00z1 CVs1-80 b krómhatású + transparent 70 400
7Qr40100z1 CVs1-80 j fehér + transparent 70 400
7Qr40U00z1 CVs1-80 j szatén + transparent 77 900
7Qr40C00z1 CVs1-80 j krómhatású + transparent 70 400

a termék magassága CVs1 - 1500 mm.  a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

KádparavánCVS1

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

KoNCepCIÓ

KrÓM-
hatású
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Kádparavánok és kádkabinok

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

796M010041 Vs2 105 fehér + rain műanyag

1045

44 100
796M0100z1 Vs2 105 fehér + transparent 47 700
796M0100zG Vs2 105 fehér + Grape 53 400
796M0U0041 Vs2 105 szatén + rain műanyag 54 700
796M0U00z1 Vs2 105 szatén + transparent 58 700
796M0U00zG Vs2 105 szatén + Grape 64 300

a termék magassága Vs2 - 1400 mm.

FehérszatéN

színváltozatVs2 kétrészes harmonikarendszerű 
kádparaván
a Vs2 kádparaván két részből áll, ezeket teljesen a kád 
belső terébe lehet hajtani. ezáltal nem foglalnak el 
helyet a fürdőtérből. a kihajtott Vs2 szélessége 1045 
mm. a termék 180°-os megfordításával jobbos vagy 
balos változatot kapunk.

bal / jobb 
Változat

180°
L

B

az üVeG 
VédelMe

Kádparaván  
behajtott  
állapotban

KádparavánVS2

Kádparavánok szögletes kádakhoz

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

7Qla0100z1 CVs2-100  b fehér + transparent

990

97 100
7Qla0U00z1 CVs2-100  b szatén + transparent 104 500
7Qla0C00z1 CVs2-100  b krómhatású + transparent 97 100
7Qra0100z1 CVs2-100  j fehér + transparent 97 100
7Qra0U00z1 CVs2-100  j szatén + transparent 104 500
7Qra0C00z1 CVs2-100  j krómhatású + transparent 97 100

a termék magassága CVs2 - 1500 mm.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

PVS1 egyrészes fix kádparaván
a psV1 kádparaván függőleges profilból és egy fix üveg 
részből áll. egyszerű és modern dizájn. a kádparaván 
kitűnően illeszkedik a klasszikus téglalap alakú kádakhoz. 
a 800 mm-es méret elegendő helyet biztosít a kényelmes 
zuhanyzáshoz. a termék 180°-os megfordításával jobbos 
vagy balos változatot kapunk.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VédelMe

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

79840100z1 pVs1-80 fehér + transparent

800

47 100
79840C00z1 pVs1-80 krómhatású + transparent 47 100
79840U00z1 pVs1-80 szatén + transparent 53 800
79840300z1 pVs1-80 fekete transparent 49 300

a termék magassága pVs1 - 1400 mm.

szatéN Fehér

színváltozat

játssz a részletekkel, és próbáld 
ki a fürdőkád dizájnját egy 
fekete függőleges profillal.

FeKete

KádparavánPVS1

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

Cikkszám típus + betétlemez (üveg) szélesség (mm) ár

7Ql40100z1 CVs1-80 b fehér + transparent

990

70 400
7Ql40U00z1 CVs1-80 b szatén + transparent 77 900
7Ql40C00z1 CVs1-80 b krómhatású + transparent 70 400
7Qr40100z1 CVs1-80 j fehér + transparent 70 400
7Qr40U00z1 CVs1-80 j szatén + transparent 77 900
7Qr40C00z1 CVs1-80 j krómhatású + transparent 70 400

a termék magassága CVs1 - 1500 mm.  a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

KrÓM-
hatású

2
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APSV fix oldalfal az AVDP3-mal 
kombinálva
teljesen vízszigetelő zuhanykabinra van szüksége 
a kád körül? használja az aVdp3 zuhanyajtót apsV fix 
oldalfallal.

Kádparavánok szögletes kádakhoz

szatéN Fehér

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

794e010041 Vs5 fehér + rain műanyag 1135 55 400

a termék magassága Vs5 - 1330 mm.

színváltozat

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő (mm) szélesség (mm) ár

40VG010241 aVdp3-120 fehér + rain műanyag

661 1170 - 1210

75 000
40VG0102z1 aVdp3-120 fehér + transparent 89 800
40VG0102zG aVdp3-120 fehér + Grape 89 800
40VG0U0241 aVdp3-120 szatén + rain műanyag 75 000
40VG0U02z1 aVdp3-120 szatén + transparent 89 800
40VG0U02zG aVdp3-120 szatén + Grape 89 800
40Vp010241 aVdp3-150 fehér + rain műanyag

861 1470 - 1510

86 100
40Vp0102z1 aVdp3-150 fehér + transparent 105 000
40Vp0102zG aVdp3-150 fehér + Grape 105 000
40Vp0U0241 aVdp3-150 szatén + rain műanyag 86 100
40Vp0U02z1 aVdp3-150 szatén + transparent 105 000
40Vp0U02zG aVdp3-150 szatén + Grape 105 000
40Vs010241 aVdp3-160 fehér + rain műanyag

928 1570 - 1610

92 200
40Vs0102z1 aVdp3-160 fehér + transparent 112 600
40Vs0102zG aVdp3-160 fehér + Grape 112 600
40Vs0U0241 aVdp3-160 szatén + rain műanyag 92 200
40Vs0U02z1 aVdp3-160 szatén + transparent 112 600
40Vs0U02zG aVdp3-160 szatén + Grape 112 600
40VV010241 aVdp3-170 fehér + rain műanyag

995 1670 - 1710

100 100
40VV0102z1 aVdp3-170 fehér + transparent 123 000
40VV0102zG aVdp3-170 fehér + Grape 123 000
40VV0U0241 aVdp3-170 szatén + rain műanyag 100 100
40VV0U02z1 aVdp3-170 szatén + transparent 123 000
40VV0U02zG aVdp3-170 szatén + Grape 123 000
40VY010241 aVdp3-180 fehér + rain műanyag

1061 1770 - 1810

105 700
40VY0102z1 aVdp3-180 fehér + transparent 130 200
40VY0102zG aVdp3-180 fehér + Grape 130 200
40VY0U0241 aVdp3-180 szatén + rain műanyag 105 700
40VY0U02z1 aVdp3-180 szatén + transparent 130 200
40VY0U02zG aVdp3-180 szatén + Grape 130 200

a termék magassága aVdp3 - 1370 mm.  a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

színváltozat

Fehér

Vs5 ötrészes, harmonikarendszerű 
kádparaván
a Vs5 a helytakaréskosság szempontjából 
a legkedvezőbb megoldást kínálja. a kihajtott Vs5 
szélessége 1135 mm. Fal mellé csukva 105 mm. a 
termék 180°-os megfordításával jobbos vagy balos 
változatot kapunk.

Kádparaván  
behajtott  
állapotban

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

aVdp3 tolórendszerű kádparaván
az aVdp3 kádparaván felhasználásával tökéletesen 
szigetelt zuhanyteret alakíthatunk ki. a termék 180°-os 
megfordításával jobbos vagy balos változatot kapunk.

az üVeG 
VédelMe

halK MŰKÖdés bal / jobb 
Változat

180°
j

B

10 éV jÓtállás 
az aNtIbloCKra

10 

az aVdp3 kádparavánt 
egy aNpV toldóprofil 
segítségével 2 cm-rel 
bővítheti.

Lapozzon a 30. 
vagy 126. oldalra!

KádparavánVS5

KádparavánokAVDP3

Vs3 háromrészes harmonikarendszerű 
kádparaván
a Vs3 a legnagyobb paraván és három részből áll.  
25 cm-rel szélesebb, mint a Vs2 és szintén behajtható. 
az utolsó elem behajtható a kádba, aminek segítségével 
zuhanykabin alakú teret alakíthatunk ki a kényelmes 
zuhanyzáshoz. Vs3 kádparavánt használhatunk a 
behappy II káddal. Fal mellé csukva 122 mm. a termék 
180°-os megfordításával jobbos vagy balos változatot 
kapunk. lapozzon a 216. oldalra!

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

9501010241 apsV-70 fehér + rain műanyag

670 - 705

24 600
95010102z1 apsV-70 fehér + transparent 29 000
95010102zG apsV-70 fehér + Grape 29 000
95010U0241 apsV-70 szatén + rain műanyag 25 200
95010U02z1 apsV-70 szatén + transparent 29 000
95010U02zG apsV-70 szatén + Grape 29 000
9503010241 apsV-75 fehér + rain műanyag

720 - 755

26 400
95030102z1 apsV-75 fehér + transparent 34 100
95030102zG apsV-75 fehér + Grape 34 100
95030U0241 apsV-75 szatén + rain műanyag 26 200
95030U02z1 apsV-75 szatén + transparent 34 100
95030U02zG apsV-75 szatén + Grape 34 100
9504010241 apsV-80 fehér + rain műanyag

770 - 805

26 900
95040102z1 apsV-80 fehér + transparent 37 600
95040102zG apsV-80 fehér + Grape 37 600
95040U0241 apsV-80 szatén + rain műanyag 26 000
95040U02z1 apsV-80 szatén + transparent 37 600
95040U02zG apsV-80 szatén + Grape 37 600

a termék magassága apsV - 1370 mm.  a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

FehérszatéN

színváltozatAPSV fix oldalfal az AVDP3-mal 
kombinálva
teljesen vízszigetelő zuhanykabinra van szüksége 
a kád körül? használja az aVdp3 zuhanyajtót apsV fix 
oldalfallal.

az üVeG 
VédelMe

halK MŰKÖdés bal / jobb 
Változat

180°
j

B

10 éV jÓtállás 
az aNtIbloCKra

10 

Kádparavánok és kádkabinok

Fix oldalfalAPSV

Cikkszám típus Magasság (mm) ár

e778803113702 toldóprofil aNpV fehér
1370

3 000
e778803U13702 toldóprofil aNpV szatén 4 400

toldóprofilANPV

Kádparavánok szögletes kádakhoz

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

794e010041 Vs5 fehér + rain műanyag 1135 55 400

a termék magassága Vs5 - 1330 mm.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) belépő (mm) szélesség (mm) ár

40VG010241 aVdp3-120 fehér + rain műanyag

661 1170 - 1210

75 000
40VG0102z1 aVdp3-120 fehér + transparent 89 800
40VG0102zG aVdp3-120 fehér + Grape 89 800
40VG0U0241 aVdp3-120 szatén + rain műanyag 75 000
40VG0U02z1 aVdp3-120 szatén + transparent 89 800
40VG0U02zG aVdp3-120 szatén + Grape 89 800
40Vp010241 aVdp3-150 fehér + rain műanyag

861 1470 - 1510

86 100
40Vp0102z1 aVdp3-150 fehér + transparent 105 000
40Vp0102zG aVdp3-150 fehér + Grape 105 000
40Vp0U0241 aVdp3-150 szatén + rain műanyag 86 100
40Vp0U02z1 aVdp3-150 szatén + transparent 105 000
40Vp0U02zG aVdp3-150 szatén + Grape 105 000
40Vs010241 aVdp3-160 fehér + rain műanyag

928 1570 - 1610

92 200
40Vs0102z1 aVdp3-160 fehér + transparent 112 600
40Vs0102zG aVdp3-160 fehér + Grape 112 600
40Vs0U0241 aVdp3-160 szatén + rain műanyag 92 200
40Vs0U02z1 aVdp3-160 szatén + transparent 112 600
40Vs0U02zG aVdp3-160 szatén + Grape 112 600
40VV010241 aVdp3-170 fehér + rain műanyag

995 1670 - 1710

100 100
40VV0102z1 aVdp3-170 fehér + transparent 123 000
40VV0102zG aVdp3-170 fehér + Grape 123 000
40VV0U0241 aVdp3-170 szatén + rain műanyag 100 100
40VV0U02z1 aVdp3-170 szatén + transparent 123 000
40VV0U02zG aVdp3-170 szatén + Grape 123 000
40VY010241 aVdp3-180 fehér + rain műanyag

1061 1770 - 1810

105 700
40VY0102z1 aVdp3-180 fehér + transparent 130 200
40VY0102zG aVdp3-180 fehér + Grape 130 200
40VY0U0241 aVdp3-180 szatén + rain műanyag 105 700
40VY0U02z1 aVdp3-180 szatén + transparent 130 200
40VY0U02zG aVdp3-180 szatén + Grape 130 200

a termék magassága aVdp3 - 1370 mm.  a termék szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 9 hét.

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

10 éV jÓtállás 
az aNtIbloCKra

10 a termék magassága Vs3 - 1400 mm. a Vs3 100 kádparaván 150 cm-es, a Vs3 115 160 cm-es, a Vs3 130 pedig 170 cm-es 
behappy II kádhoz használható.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

795P010041 Vs3 100 fehér + rain műanyag

996

49 100
795p0100z1 Vs3 100 fehér + transparent 52 700
795P0U0041 Vs3 100 szatén + rain műanyag 62 000
795p0U00z1 Vs3 100 szatén  + transparent 65 800
795s010041 Vs3 115 fehér + rain műanyag

1 146

51 300
795s0100z1 Vs3 115 fehér + transparent 55 300
795s0U0041 Vs3 115 szatén + rain műanyag 64 700
795s0U00z1 Vs3 115 szatén + transparent 68 700
795V010041 Vs3 130 fehér + rain műanyag

1 296

53 400
795V0100z1 Vs3 130 fehér + transparent 57 900
795V0100zG Vs3 130 fehér + Grape 64 800
795V0U0041 Vs3 130 szatén + rain műanyag 66 400
795V0U00z1 Vs3 130 szatén + transparent 70 700
795V0U00zG Vs3 130  szatén + Grape 77 900

szatéN Fehér

Vs3 háromrészes harmonikarendszerű 
kádparaván
a Vs3 a legnagyobb paraván és három részből áll.  
25 cm-rel szélesebb, mint a Vs2 és szintén behajtható. 
az utolsó elem behajtható a kádba, aminek segítségével 
zuhanykabin alakú teret alakíthatunk ki a kényelmes 
zuhanyzáshoz. Vs3 kádparavánt használhatunk a 
behappy II káddal. Fal mellé csukva 122 mm. a termék 
180°-os megfordításával jobbos vagy balos változatot 
kapunk. lapozzon a 216. oldalra!

színváltozat

bal / jobb 
Változat

180°
j

B

az üVeG 
VédelMe

Kádparaván  
behajtott  
állapotban

KádparavánVS3

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

2
2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.

2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.
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10CVs2 kétrészes ki- és behajtható 
kádparaván
a 10° kádakhoz használható. a kádparaván egy fix 
és egy ki- és behajtható részből áll.

CVsK1 egyrészes ki- és behajtható 
kádparaván
alkalmas mindegyik rosa kádhoz: rosa I, rosa II, 
rosa 95. a kádparaván a kád belső része felé, vagy 
kifelé nyitható.

Az aszimmetrikus fürdőkádakhoz pontosan méretre szabott paravánokat fejlesztünk, 
amelyek tökéletesen lemásolják formájukat, és lehetővé teszik a kényelmes zuhanyozást álló 
helyzetben. Az aszimmetrikus fürdőkád így kényelmes zuhanyfülkévé változik.

Kádparavánok aszimmetrikus kádakhoz 

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

2
2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.



www.ravak.hu 239

szatéN Fehér

a termék magassága 10CVs2 - 1500 mm.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

7Qla0103z1 10CVs2-100 b fehér + transparent

990

96 000
7Qla0C03z1 10CVs2-100 b krómhatású + transparent 96 000
7Qla0U03z1 10CVs2-100 b szatén + transparent 105 600
7Qra0103z1 10CVs2-100 j fehér+transparent 96 000
7Qra0C03z1 10CVs2-100 j krómhatású + transparent 96 000
7Qra0U03z1 10CVs2-100 j szatén + transparent 105 600

színváltozat10CVs2 kétrészes ki- és behajtható 
kádparaván
a 10° kádakhoz használható. a kádparaván egy fix 
és egy ki- és behajtható részből áll.

Rj az üVeG 
VédelMe

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

az üVeG 
VédelMe

eMelő 
MeChaNIzMUs

B/j
bal / jobb 
Változat

szatéN Fehér

színváltozatCVsK1 egyrészes ki- és behajtható 
kádparaván
alkalmas mindegyik rosa kádhoz: rosa I, rosa II, 
rosa 95. a kádparaván a kád belső része felé, vagy 
kifelé nyitható.

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár

7QlM0100Y1 CVsK1 rosa 140/150 b fehér + transparent

850

120 500
7QlM0C00Y1 CVsK1 rosa 140/150 b krómhatású + transparent 120 500
7QlM0U00Y1 CVsK1 rosa 140/150 b szatén + transparent 129 000
7QrM0100Y1 CVsK1 rosa 140/150 j fehér + transparent 120 500
7QrM0C00Y1 CVsK1 rosa 140/150 j krómhatású + transparent 120 500
7QrM0U00Y1 CVsK1 rosa 140/150 j szatén + transparent 129 000
7Qls0100Y1 CVsK1 rosa 160/170 b fehér + transparent

1000

129 000
7Qls0C00Y1 CVsK1 rosa 160/170 b krómhatású + transparent 129 000
7Qls0U00Y1 CVsK1 rosa 160/170 b szatén + transparent 138 600
7Qrs0100Y1 CVsK1 rosa 160/170 j fehér + transparent 129 000
7Qrs0C00Y1 CVsK1 rosa 160/170 j krómhatású + transparent 129 000
7Qrs0U00Y1 CVsK1 rosa 160/170 j szatén + transparent 138 600

a termék magassága CVsK1 - 1500 mm.

Kádparavánok és kádkabinok

KoNCepCIÓ

j KoNCepCIÓ

Kádparaván10CVS2

KádparavánCVSK1

Az aszimmetrikus fürdőkádakhoz pontosan méretre szabott paravánokat fejlesztünk, 
amelyek tökéletesen lemásolják formájukat, és lehetővé teszik a kényelmes zuhanyozást álló 
helyzetben. Az aszimmetrikus fürdőkád így kényelmes zuhanyfülkévé változik.

Kádparavánok aszimmetrikus kádakhoz 

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

KrÓM-
hatású

KrÓM-
hatású

2
2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.
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Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár Felhasználható

76l7010041 VsK2 rosa 140 b + rain műanyag

450 + 445

50 800

rosa I 140
76l70100z1 VsK2 rosa 140 b + transparent 97 700
76P7010041 VsK2 rosa 140 j + rain műanyag 50 800
76p70100z1 VsK2 rosa 140 j + transparent 97 700
76l8010041 VsK2 rosa 150 b + rain műanyag

480 + 445

51 900

rosa II 150, rosa I 150, rosa 95
76l80100z1 VsK2 rosa 150 b + transparent 99 800
76P8010041 VsK2 rosa 150 j + rain műanyag 51 900
76p80100z1 VsK2 rosa 150 j + transparent 99 800
76l9010041 VsK2 rosa 160 b + rain műanyag

535 + 445

54 200

rosa II 160, rosa I 160, rosa 95
76l90100z1 VsK2 rosa 160 b + transparent 101 900
76P9010041 VsK2 rosa 160 j + rain műanyag 54 200
76p90100z1 VsK2 rosa 160 j + transparent 101 900
76lb010041 VsK2 rosa II 170 b + rain műanyag

635 + 445

57 200

rosa II 170
76lb0100z1 VsK2 rosa II 170 b + transparent 105 900
76pb010041 VsK2 rosa II 170 j + rain műanyag 57 200
76pb0100z1 VsK2 rosa II 170 j + transparent 105 900
b110000001 rövid merevítő VsK2-höz 11 500
b120000001 hosszú merevítő VsK2-höz 12 700 (a hosszú merevítő rosa 95 kád esetén nem alkalmazható.)

a termék magassága VsK2 rosa - 1500 mm. 

színváltozat
Fehér

VsK2 kétrészes behajtható kádparaván
alkalmas mindegyik rosa kádhoz: rosa I, rosa II, rosa 95. 
rövid vagy hosszú VsK2 merevítővel javasoljuk szerelni. j az üVeG 

VédelMe

B/j
bal / jobb 
Változat

Kádparavánok aszimmetrikus kádakhoz

KádparavánVSK2 

b110000001 rövid merevítő VsK2-höz - ár 11 500,-
b120000001 hosszú merevítő VsK2-höz - ár 12 700,-
(a hosszú merevítő rosa 95 kád esetén nem alkalmazható.)

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

KoNCepCIÓ

2
2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.



www.ravak.hu 241

Kádparavánok és kádkabinok

Cikkszám típus + betétlemez (üveg / műanyag) szélesség (mm) ár Felhasználható

76l7010041 VsK2 rosa 140 b + rain műanyag

450 + 445

50 800

rosa I 140
76l70100z1 VsK2 rosa 140 b + transparent 97 700
76P7010041 VsK2 rosa 140 j + rain műanyag 50 800
76p70100z1 VsK2 rosa 140 j + transparent 97 700
76l8010041 VsK2 rosa 150 b + rain műanyag

480 + 445

51 900

rosa II 150, rosa I 150, rosa 95
76l80100z1 VsK2 rosa 150 b + transparent 99 800
76P8010041 VsK2 rosa 150 j + rain műanyag 51 900
76p80100z1 VsK2 rosa 150 j + transparent 99 800
76l9010041 VsK2 rosa 160 b + rain műanyag

535 + 445

54 200

rosa II 160, rosa I 160, rosa 95
76l90100z1 VsK2 rosa 160 b + transparent 101 900
76P9010041 VsK2 rosa 160 j + rain műanyag 54 200
76p90100z1 VsK2 rosa 160 j + transparent 101 900
76lb010041 VsK2 rosa II 170 b + rain műanyag

635 + 445

57 200

rosa II 170
76lb0100z1 VsK2 rosa II 170 b + transparent 105 900
76pb010041 VsK2 rosa II 170 j + rain műanyag 57 200
76pb0100z1 VsK2 rosa II 170 j + transparent 105 900
b110000001 rövid merevítő VsK2-höz 11 500
b120000001 hosszú merevítő VsK2-höz 12 700 (a hosszú merevítő rosa 95 kád esetén nem alkalmazható.)

az üVeG 
VédelMe

B/j
bal / jobb 
Változat

Kádparavánok aszimmetrikus kádakhoz

b110000001 rövid merevítő VsK2-höz - ár 11 500,-
b120000001 hosszú merevítő VsK2-höz - ár 12 700,-
(a hosszú merevítő rosa 95 kád esetén nem alkalmazható.)

a keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 28. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu 
B (bal)-a termék bal oldali változata. j (jobb)-a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

2 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
KádparaVáNra.
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Mosdók 
és fürdőszobabútorok
Választhatja a modern vonalvezetésű kerámiamosdókat, vagy az öntött 
műmárvány mosdók dizájnjának széles választékát.
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5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást 
vállalunk minden öntött műmárvány 

mosdóra és fürdőszobabútorra
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Fürdőszobabútorainkat változatos kivitelű felületkezeléssel kínáljuk (lakk, 
furnér, fólia). további részletek az egyes termékcsaládoknál.

Clear   318. oldal

Balance   266. oldal

10°   290. oldal

Veda   336. oldal

Mosdók és mosdópultok
Ideálisan egyesítik az első osztályú alapanyagokat és a pontos kivitelezést. 
Válasszon kerámia vagy öntött műmárvány mosdót, és egészítse 
ki mosdópulttal vagy tárolóhelyet kínáló szekrénnyel!

Uni Slim B, S, R   260. oldal
Uni Slim B, Uni Slim S, Uni Slim R
kerámia 

Solo   252. oldal
Solo
öntött műmárvány 

Ceramic   254. oldal
Ceramic Slim, Ceramic
kerámia 

Moon    246. oldal
Moon 1, Moon 1C, Moon 2, Moon 2S, 
Moon 3
öntött műmárvány 

Formy   250. oldal
Formy 01, Formy 02
öntött műmárvány 

Uni Slim és Uni   258. oldal
Uni Slim, Uni
kerámia 

Mosdópult L   262. oldal
Mosdópult mosdó alá

Formy   286. oldal
szekrény pultra helyezhető mosdó alá

SUD   264. oldal
szekrény pultra helyezhető mosdó alá

Mosdópult I   262. oldal
Mosdópult mosdó alá

Step   282. oldal
szekrény pultra helyezhető mosdó alá

újdonság

Comfort   274. oldal
Comfort
kerámia 

Balance   266. oldal
Balance
kerámia 
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Chrome   269 oldal Rosa II   304. oldal

Avocado   334. oldalNatural   322. oldal

Formy   286. oldal 

Classic   310. oldal

Behappy II   330. oldal

Fürdőszobabútorainkat változatos kivitelű felületkezeléssel kínáljuk (lakk, 
furnér, fólia). további részletek az egyes termékcsaládoknál.

Step   282. oldal

Clear   318. oldal

Balance   266. oldal Comfort   274. oldal

10°   290. oldal

Veda   336. oldal

Mosdók és mosdópultok
Ideálisan egyesítik az első osztályú alapanyagokat és a pontos kivitelezést. 
Válasszon kerámia vagy öntött műmárvány mosdót, és egészítse 
ki mosdópulttal vagy tárolóhelyet kínáló szekrénnyel!

Solo   252. oldal
Solo
öntött műmárvány 

Ceramic   254. oldal
Ceramic Slim, Ceramic
kerámia 

Formy   286. oldal
szekrény pultra helyezhető mosdó alá

újdonságújdonság

a raVaK öntött műmárvány mosdói és zuhanytálcái a magyarországi, míg a 
kerámia mosdók, WC és bidék a lengyelországi gyáregységben készülnek
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Kellemesen kiszélesíti a mosdó körüli teret, továbbá új külsővel gazdagítja a fürdőszobát. a mosdópultok speciálisan impregnáltak a nedvességgel 
szemben, ezáltal vizes környezetben is helytállnak.

Öt, pultra ültethető mosdó variáció, amelyek geometriai alakja a kör. A hold 5 fázisa ihlette 
mosdócsalád a legtermészetesebb megoldás minden modern fürdőszobába.

Moon öntött műmárvány mosdók

Moon mosdók

NOSAL design

Mosdópultok

A modern trendnek megfelelően a MOON mosdók, egy mosdópulton elhelyezhető termékcsalád. 
A kifinomult megjelenés és a letisztult formavilág tökéletes választás minden fürdőszobába.

Moon mosdócsalád
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Moon

Kellemesen kiszélesíti a mosdó körüli teret, továbbá új külsővel gazdagítja a fürdőszobát. a mosdópultok speciálisan impregnáltak a nedvességgel 
szemben, ezáltal vizes környezetben is helytállnak.

Öt, pultra ültethető mosdó variáció, amelyek geometriai alakja a kör. A hold 5 fázisa ihlette 
mosdócsalád a legtermészetesebb megoldás minden modern fürdőszobába.

Moon öntött műmárvány mosdók

A modern trendnek megfelelően a MOON mosdók, egy mosdópulton elhelyezhető termékcsalád. 
A kifinomult megjelenés és a letisztult formavilág tökéletes választás minden fürdőszobába.
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Moon 2S mosdó - öntött műmárvány

Moon 3 mosdó - öntött műmárvány

560 x 400 x 120 mm
ovális alak, lapos pakoló résszel.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

463 x 389 x 120 mm
szabálytalan alakú
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

Moon 1 mosdó - öntött műmárvány

Moon 1C mosdó - öntött műmárvány

Moon 2 mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300000 Moon 1 mosdó túlfolyó nélkül 7,0 400x400x120 50 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300001 Moon 1C mosdó túlfolyó nélkül 7,3 400x355x120 50 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300002  Moon 2 mosdó túlfolyó nélkül 9,8 560x400x120 70 600

400 x 400 x 120 mm
Kör
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

400 x 355 x 120 mm
Vágott modell, C betű alakú
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

560 x 400 x 120 mm
ovális
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Moon

Moon 2S mosdó - öntött műmárvány

Moon 3 mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300003 Moon 2s mosdó túlfolyó nélkül 13,2 560x400x120 70 600

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300004 Moon 3 mosdó túlfolyó nélkül 8,0 463x389x120 57 200

560 x 400 x 120 mm
ovális alak, lapos pakoló résszel.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

463 x 389 x 120 mm
szabálytalan alakú
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

lapozzon a 341. oldalra!

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300000 Moon 1 mosdó túlfolyó nélkül 7,0 400x400x120 50 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300001 Moon 1C mosdó túlfolyó nélkül 7,3 400x355x120 50 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjN01300002  Moon 2 mosdó túlfolyó nélkül 9,8 560x400x120 70 600

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Formy 01 mosdó - öntött műmárvány

Formy 02 mosdó - öntött műmárvány

500 / 600 x 390 x 140 mm
Kényelmes és nagy mosdó, modern kivitelezéssel. 
tökéletesen kombinálható az l és I mosdópulttal.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

500 / 600 x 410 x 140 mm
a finoman ívelt formák a gyakorlati előnyök mellett kifinomult 
esztétikai élményt nyújtanak. tökéletesen kombinálható az l 
és I mosdópulttal.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

Két különböző vonalvezetés, a minimalista fürdőszoba és dinamikus környezet ötvözésével. A Formy 
01 és Formy 02 mosdók formatervezése tökéletesen harmonizál az azonos nevű koncepció kádjaival.

NOSAL design

Valódi fa furnér

Formy mosdók Mosdópultok

Formy öntött műmárvány mosdók

Formy fürdőszobabútorok
a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.
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Formy

Formy 01 mosdó - öntött műmárvány

Formy 02 mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám: MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjl01250000 Formy 01 mosdó 500 túlfolyó nélkül 18,6 500x390x140 74 000
Xjl01260000 Formy 01 mosdó 600 túlfolyó nélkül 20,6 600x390x140 81 900

Cikkszám: KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám: MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjM01250000 Formy 02 mosdó 500 túlfolyó nélkül 18,7 500x410x140 74 000
XjM01260000 Formy 02 mosdó 600 túlfolyó nélkül 21,2 600x410x140 81 900

Formy 02 600Formy 02 500

Formy 01 600Formy 01 500

KoNCepCIÓ
Formy koncepció.
lapozzon a 20. oldalra!

500 / 600 x 390 x 140 mm
Kényelmes és nagy mosdó, modern kivitelezéssel. 
tökéletesen kombinálható az l és I mosdópulttal.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

500 / 600 x 410 x 140 mm
a finoman ívelt formák a gyakorlati előnyök mellett kifinomult 
esztétikai élményt nyújtanak. tökéletesen kombinálható az l 
és I mosdópulttal.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

lásd. 341.

Két különböző vonalvezetés, a minimalista fürdőszoba és dinamikus környezet ötvözésével. A Formy 
01 és Formy 02 mosdók formatervezése tökéletesen harmonizál az azonos nevű koncepció kádjaival.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.
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 Solo mosdó  -  öntött műmárvány 

 a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.     a termék súlya bruttó súly (csomagolással együtt). 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható.     az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

580 x 400 x 140 mm
 Finom vonalak és nagyvonalú tér, a klasszikus formák 
innovatív kombinációja. 
 a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fi x lefolyóval szerelhető.  

 Egy mosdó, amely egyesíti a téglalap és az ovális formák új fürdőszobai esztétikáját. 
A mosdó kombinálható szabadon álló káddal.

 NOSAL design 

Solo öntött műmárvány mosdó 

solo  mosdók 
 a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.    a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is.  a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.   az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.
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Solo

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01358000 solo 580 mosdó túlfolyó nélkül 13,8 580x400x140 73 600

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Solo mosdó - öntött műmárvány

Chrome csaptelepek. Lapozzon a 370. oldalra!

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó súly (csomagolással együtt).
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

580 x 400 x 140 mm
Finom vonalak és nagyvonalú tér, a klasszikus formák 
innovatív kombinációja.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

lásd. 341.

Egy mosdó, amely egyesíti a téglalap és az ovális formák új fürdőszobai esztétikáját. 
A mosdó kombinálható szabadon álló káddal.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.
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A modern formatervezésű mosdópultra helyezhető kerámia mosdó még évek múltán is fürdőszobája 
dísze lesz.

A gyengédség és az ívek vonzó kombinációja. A vékonyfalú kerámia kialakítás lehetővé teszi 
a gondosan kialakított vékony élek létrehozását és a vizuális könnyedséget a Ceramic Slim 
mosdóban.

Ceramic Slim és Ceramic kerámiamosdók

Ceramic 
kerámia mosdók

NOSAL design

Ceramic slim
kerámia mosdók
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A modern formatervezésű mosdópultra helyezhető kerámia mosdó még évek múltán is fürdőszobája 
dísze lesz.

Ceramic

A gyengédség és az ívek vonzó kombinációja. A vékonyfalú kerámia kialakítás lehetővé teszi 
a gondosan kialakított vékony élek létrehozását és a vizuális könnyedséget a Ceramic Slim 
mosdóban.

Ceramic Slim és Ceramic kerámiamosdók
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Ceramic O mosdó - kerámia

Ceramic R mosdó - kerámia

600 x 400 x 120 mm
a Ceramic o mosdó létrehozza az éles szögek és az 
íves vonalak kellemes egyensúlyát.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

600 x 400 x 120 mm
a Ceramic r mosdó magán hordozza az egyenes vonalak 
modern vezetését. 
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Ceramic Slim O mosdó - kerámia

Ceramic Slim R mosdó - kerámia

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01155001 Ceramic slim o 550 mosdó 9,0 550x370x120 44 800

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01155002 Ceramic slim r 550 mosdó 10,4 550x370x120 44 800

550 x 370 x 120 mm
a vékonyfalú kerámia mosdó gondosan kialakított
finom élekkel rendelkezik.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

550 x 370 x 120 mm
a vékonyfalú kerámia mosdó gondosan kialakított
finom élekkel rendelkezik.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak 
hagyományos fix lefolyóval szerelhető.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
CeraMIC slIM MosdÓra. 3

3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
CeraMIC MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Ceramic

Ceramic O mosdó - kerámia

Ceramic R mosdó - kerámia

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01160001 Ceramic o 600 mosdó 12,5 600x400x120 44 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01160002 Ceramic r 600 mosdó 13,0 600x400x120 44 500
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600 x 400 x 120 mm
a Ceramic o mosdó létrehozza az éles szögek és az 
íves vonalak kellemes egyensúlyát.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

600 x 400 x 120 mm
a Ceramic r mosdó magán hordozza az egyenes vonalak 
modern vezetését. 
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

lásd. 341.

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01155001 Ceramic slim o 550 mosdó 9,0 550x370x120 44 800

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01155002 Ceramic slim r 550 mosdó 10,4 550x370x120 44 800

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
CeraMIC MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Uni Slim mosdó - kerámia
400 x 400 x 120 mm
a kör, mint alapforma a vékony falú kerámia 
finom szépségével párosul.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Uni mosdó - kerámia 
400 x 400 x 120 mm
a természetes formák és a hagyományos 
kerámia anyag kombinációja kellemes 
összhatást biztosít.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, 
ezért csak hagyományos fix lefolyóval 
szerelhetők.

Uni Slim és Uni kerámiamosdók

A kör alakú kerámia mosdók felejthetetlen klasszikusok a modern fürdőszoba felfrissítésére.

Mosdópultok Uni mosdók
a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
UNI és UNI slIM MosdÓra.
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Uni Slim mosdó - kerámia
400 x 400 x 120 mm
a kör, mint alapforma a vékony falú kerámia 
finom szépségével párosul.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Uni mosdó - kerámia 
400 x 400 x 120 mm
a természetes formák és a hagyományos 
kerámia anyag kombinációja kellemes 
összhatást biztosít.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, 
ezért csak hagyományos fix lefolyóval 
szerelhetők.

Uni

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01140002 Uni slim 400 mosdó 6,3 400x400x120 42 300

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01140001  Uni 400 mosdó 7,2 400x400x120 42 300

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

lásd. 341.

A kör alakú kerámia mosdók felejthetetlen klasszikusok a modern fürdőszoba felfrissítésére.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
UNI és UNI slIM MosdÓra.
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Uni Slim R mosdó - kerámia 
500 x 310 x 125 mm
a mosdó nagy szélessége lehetővé teszi a korlátok nélküli 
használatot. Ugyanakkor az ívelt forma az összes vizet belül tartja, 
hogy a környezet száraz maradjon. a finom élekbe vékonyodó 
kerámia anyag eleganciát és időtlenséget kölcsönöz a mosdónak.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Uni Slim B mosdó - kerámia 
400 x 400 x 125 mm
a tálra emlékeztető, kecsesen ívelt forma csábít, hogy játsszunk 
a vízzel. a bevált méret és mélység illeszkedik minden belső 
térhez. Ösztönöz két darab kombinációjára, ha nagyobb a család.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Uni Slim S mosdó - kerámia
380 x 380 x 125 mm
a mosdó formáját a négyszög ihlette, de éles szélei lekerekítettek. 
egy nagyobb család számára ideális két darab kombinációja.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Uni Slim kerámiamosdók

Az Uni Slim termékcsalád mosdói játékosságot, könnyedséget és változékonyságot hoznak 
a fürdőszobába. Egyszerű formáik és sima vonalaik, helytakarékos méreteikkel együtt, 
helytállnak a fürdőszobában. Ideális, ha mosdópulttal szeretné kombinálni.

Uni slim mosdók

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
UNI slIM MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Uni Slim

Uni Slim R mosdó - kerámia 
500 x 310 x 125 mm
a mosdó nagy szélessége lehetővé teszi a korlátok nélküli 
használatot. Ugyanakkor az ívelt forma az összes vizet belül tartja, 
hogy a környezet száraz maradjon. a finom élekbe vékonyodó 
kerámia anyag eleganciát és időtlenséget kölcsönöz a mosdónak.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01150001 Uni slim r 500 mosdó 7,9 500x310x125 38 400

Uni Slim B mosdó - kerámia 
400 x 400 x 125 mm
a tálra emlékeztető, kecsesen ívelt forma csábít, hogy játsszunk 
a vízzel. a bevált méret és mélység illeszkedik minden belső 
térhez. Ösztönöz két darab kombinációjára, ha nagyobb a család.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01140003 Uni slim b 400 mosdó 7,2 400x400x125 40 300
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Uni Slim S mosdó - kerámia
380 x 380 x 125 mm
a mosdó formáját a négyszög ihlette, de éles szélei lekerekítettek. 
egy nagyobb család számára ideális két darab kombinációja.

a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak
hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01138001 Uni slim s 380 mosdó 7,0 380x380x125 38 400

12
5

380

38
0

lásd. 341.

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Uni Slim kerámiamosdók

Az Uni Slim termékcsalád mosdói játékosságot, könnyedséget és változékonyságot hoznak 
a fürdőszobába. Egyszerű formáik és sima vonalaik, helytakarékos méreteikkel együtt, 
helytállnak a fürdőszobában. Ideális, ha mosdópulttal szeretné kombinálni.

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
UNI slIM MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az 
árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.



262

Mosdópult L  
800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm
exkluzív megjelenés, különösen a Moon, Formy, solo, Ceramic, 
Ceramic slim, Uni és Uni slim mosdók alatt. a csomagolás 
tartalmazza a speciális rejtett konzolokat, melyek segítségével 
közvetlenül a falra szerelhető. előfúrt leeresztő nyílással 
szállítjuk. a mélységi impregnálás maximális tartósságot biztosít 
nedves környezetben is. elérhető lakkozott fehér vagy kétféle 
furnér színben (tölgy, sötét dió). 

Mosdópult I
800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm 
Univerzális mosdópult. Konzolok segítségével falra szerelhető, 
a konzolokat a csomagolás tartalmazza. előfúrt nyílás nélkül 
szállítjuk, ezáltal a legtöbb mosdóhoz alkalmas, illetve a 
szélesebb változatnál a mosdó jobb vagy bal oldalra szerelhető, 
ezáltal szélesebb pakolófelületet képezve. elérhető lakkozott 
fehér vagy kétféle furnér színben (tölgy, sötét dió).

Mosdópultok

Valódi fa furnér

Kellemesen nyújtja a teret a mosdó körül. A felületkezelés garantálja a tökéletes nedvesség 
elleni védelmet.

Mosdópultok

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
Füdőszobabútorra.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Mosdópult L  
800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm
exkluzív megjelenés, különösen a Moon, Formy, solo, Ceramic, 
Ceramic slim, Uni és Uni slim mosdók alatt. a csomagolás 
tartalmazza a speciális rejtett konzolokat, melyek segítségével 
közvetlenül a falra szerelhető. előfúrt leeresztő nyílással 
szállítjuk. a mélységi impregnálás maximális tartósságot biztosít 
nedves környezetben is. elérhető lakkozott fehér vagy kétféle 
furnér színben (tölgy, sötét dió). 

Mosdópult I
800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm 
Univerzális mosdópult. Konzolok segítségével falra szerelhető, 
a konzolokat a csomagolás tartalmazza. előfúrt nyílás nélkül 
szállítjuk, ezáltal a legtöbb mosdóhoz alkalmas, illetve a 
szélesebb változatnál a mosdó jobb vagy bal oldalra szerelhető, 
ezáltal szélesebb pakolófelületet képezve. elérhető lakkozott 
fehér vagy kétféle furnér színben (tölgy, sötét dió).

Választható színek:

Cikkszám MosdÓpUlt súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000833 Mosdópult l 800 tölgy
20,0 800x550x50

101 500
X000000836 Mosdópult l 800 sötét dió 101 500
X000000830 Mosdópult l 800 fehér 88 700
X000000834 Mosdópult l 1000 tölgy

22,5 1000x550x50
113 200

X000000837 Mosdópult l 1000 sötét dió 112 000
X000000831 Mosdópult l 1000 fehér 103 400
X000000835 Mosdópult l 1200 tölgy

27,0 1200x550x50
135 500

X000000838 Mosdópult l 1200 sötét dió 135 500
X000000832 Mosdópult l 1200 fehér 121 100

Cikkszám MosdÓpUlt súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000842 Mosdópult I 800 tölgy
15,0 800x550x70

79 100
X000000845 Mosdópult I 800 sötét dió 80 200
X000000839 Mosdópult I 800 fehér 55 400
X000000843 Mosdópult I 1000 tölgy

17,5 1000x550x70
88 400

X000000846 Mosdópult I 1000 sötét dió 88 400
X000000840 Mosdópult I 1000 fehér 60 000
X000000844 Mosdópult I 1200 tölgy

19,0 1200x550x70
94 300

X000000847 Mosdópult I 1200 sötét dió 94 300
X000000841 Mosdópult I 1200 fehér 64 500
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sötét dió tölgy

Fehér

sötét dió tölgy

Fehér

Mosdópultok

tölgyFehér lakk sötét dió
Mosdópultok

Kellemesen nyújtja a teret a mosdó körül. A felületkezelés garantálja a tökéletes nedvesség 
elleni védelmet.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
Füdőszobabútorra.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SUD mosdó alatti szekrény
1100 x 530 x 260 mm
Fiókos megoldás mosdókhoz, nagy 
tárolóhellyel és elegáns alumínium 
fogantyúval. elérhető lakkozott fehér vagy 
háromféle furnér (dió, tölgy, szatén fa) 
színben.

SUD bútor pultra ültethető mosdókhoz

Elegáns bútor minden apró dolog tárolására, amit nem szeretne látni a fürdőszobában. 
Tökéletes megoldás pultra ültethető mosdókhoz.

sUd fürdőszobabútorok

NOSAL design

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SUD mosdó alatti szekrény
1100 x 530 x 260 mm
Fiókos megoldás mosdókhoz, nagy 
tárolóhellyel és elegáns alumínium 
fogantyúval. elérhető lakkozott fehér vagy 
háromféle furnér (dió, tölgy, szatén fa) 
színben.

SUD

Választható színek:

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001082 sUd mosdó alatti szekrény 1100 fehér

38,5 1100x530x260

129 800
X000001083 sUd mosdó alatti szekrény 1100 tölgy 129 800
X000001084 sUd mosdó alatti szekrény 1100 dió 129 800
X000001101 sUd mosdó alatti szekrény 1100 szatén fa 129 800

dió tölgy szatén fa

530

1100

26
0

55085
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Fehér

Ø160

Fehér lakk dió 
fólia

tölgy 
fólia

szatén fa 
fólia

Elegáns bútor minden apró dolog tárolására, amit nem szeretne látni a fürdőszobában. 
Tökéletes megoldás pultra ültethető mosdókhoz.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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A Balance termékcsalád lehetővé 
teszi, hogy egyéni igényinek 
megfelelően állítsa össze a 
fürdőszobabútor és tárolóhely 
mennyiségre vonatkozó igényeit. 

Dizájn: Roszkowski Michal

Balance kerámiamosdók és bútorok

balance fürdőszobabútorok

A süllyesztett mosdóval vagy csak mosdópulttal ellátott szekrények a modern fürdőszobával 
szemben támasztott követelmények széles skáláját kínálják.
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A Balance termékcsalád lehetővé 
teszi, hogy egyéni igényinek 
megfelelően állítsa össze a 
fürdőszobabútor és tárolóhely 
mennyiségre vonatkozó igényeit. 

Balance

A süllyesztett mosdóval vagy csak mosdópulttal ellátott szekrények a modern fürdőszobával 
szemben támasztott követelmények széles skáláját kínálják.
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SB Balance 400 faliszekrény 
400 x 175 x 1600 mm
Magas fali szekrény hat polccal, sötétített üveggel.

Fehér

Balance 600/800/1200 mosdópult
600 / 800 / 1200 x 465 mm
a fehér balance mosdópult a balance 500/600/800 
szekrényekkel való kombinációhoz készült. a mosdó és a 
csaptelep elhelyezése a pulton változtatható. a balance 
mosdópultra az Uni slim kerámiamosdókat ajánljuk.
lapozzon a 258. oldalra!

A Balance mosdópultokat nem lehet önállóan falra szerelni, 
kizárólag az SD Balance bútorokhoz alkalmazhatóak.

SD Balance 500/600/800
500 / 600 / 800 x 465 x 500 mm
Falra akasztható szekrény két fiókkal. alkalmas a balance 
szekrénybe süllyeszthető, túlfolyó nélküli mosdó alá. 
Kizárólag a balance mosdószifonnal összeépíthető.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001364 sd balance 500 mosdó alatti szekrény fehér/fehér 25,0 500 x 465 x 500 168 100
X000001365 sd balance 500 mosdó alatti szekrény fehér/grafit 25,0 500 x 465 x 500 168 100
X000001366 sd balance 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér 29,0 600 x 465 x 500 170 500
X000001367 sd balance 600 mosdó alatti szekrény fehér/grafit 29,0 600 x 465 x 500 170 500
X000001368 sd balance 800 mosdó alatti szekrény fehér/fehér 34,0 800 x 465 x 500 181 700
X000001369 sd balance 800 mosdó alatti szekrény fehér/grafit 34,0 800 x 465 x 500 181 700

Fehér

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó súly (csomagolással együtt).
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba.

Balance 500/600/800 mosdó - kerámia 
500 / 600 / 800 x 465 mm
az sd balance szekrénybe süllyeszthető mosdó nem 
szerelhető önállóan falra. Kizárólag a fix leeresztővel 
ellátott balance/Comfort szifonnal használható!

Cikkszám: MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01250000 balance 500 mosdó 9,9 500x465 mm 35 500
XjX01260000 balance 600 mosdó 10,8 600x465 mm 41 400
XjX01280000 balance 800 mosdó 14,8 800x465 mm 59 600
X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,6 - 14 500

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
balaNCe MosdÓra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

Fehér lakk/
grafit

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók 
az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk 
azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.



www.ravak.hu 269

Balance

SB Balance 400 faliszekrény 
400 x 175 x 1600 mm
Magas fali szekrény hat polccal, sötétített üveggel.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001373 sb balance 400 magas faliszekrény fehér/fehér
25,0 400x175x1600

136 300
X000001374 sb balance 400 magas faliszekrény fehér/grafit 136 300

Fehér

Fehér lakk/
grafit

Balance 600/800/1200 mosdópult
600 / 800 / 1200 x 465 mm
a fehér balance mosdópult a balance 500/600/800 
szekrényekkel való kombinációhoz készült. a mosdó és a 
csaptelep elhelyezése a pulton változtatható. a balance 
mosdópultra az Uni slim kerámiamosdókat ajánljuk.
lapozzon a 258. oldalra!

A Balance mosdópultokat nem lehet önállóan falra szerelni, 
kizárólag az SD Balance bútorokhoz alkalmazhatóak.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001370 balance 600 mosdópult fehér 4,7 600 x 465 31 200
X000001371 balance 800 mosdópult fehér 6,4 800 x 465 34 400
X000001372 balance 120 mosdópult fehér 9,2 1200 x 465 43 500
X000001375 balance/Comfort 1200 mosdópult konzol 3,0 - 9 900
X000001376 balance törölközőtartó fehér 2,0 - 16 000

Fehér
Fehér

Fehér lakk

Fehér lakk

Fehér lakk

Fehér lakk/
grafitKorpusz:

ajtó:

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001364 sd balance 500 mosdó alatti szekrény fehér/fehér 25,0 500 x 465 x 500 168 100
X000001365 sd balance 500 mosdó alatti szekrény fehér/grafit 25,0 500 x 465 x 500 168 100
X000001366 sd balance 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér 29,0 600 x 465 x 500 170 500
X000001367 sd balance 600 mosdó alatti szekrény fehér/grafit 29,0 600 x 465 x 500 170 500
X000001368 sd balance 800 mosdó alatti szekrény fehér/fehér 34,0 800 x 465 x 500 181 700
X000001369 sd balance 800 mosdó alatti szekrény fehér/grafit 34,0 800 x 465 x 500 181 700

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó súly (csomagolással együtt).
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba.

Cikkszám: MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01250000 balance 500 mosdó 9,9 500x465 mm 35 500
XjX01260000 balance 600 mosdó 10,8 600x465 mm 41 400
XjX01280000 balance 800 mosdó 14,8 800x465 mm 59 600
X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,6 - 14 500

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók 
az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk 
azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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balance törölközőtartó
állítható tartó jobb és bal oldali változathoz, 
amely balance 1200 mosdópulthoz ajánlott.

 
a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó súly (csomagolással együtt).
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

Balance/Comfort 
mosdópult konzol
a tartó a balance 1200 mosdópult egy 
szekrényes variációját támasztja alá.

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,56 14 500

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X000001376 balance törölközőtartó 2,0 16 000

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001375 balance/Comfort 120 mosdópult konzol 3,0 100 x 180 x 55 9 900
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balance/Comfort bútorba szerelhető 
mosdószifon fix leeresztővel
a mosdószifont a süllyesztett balance/Comfort mosdók 
számára tervezték, ugyanazon sorozat falra akasztható 
szekrényeihez.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Balance

 
a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó súly (csomagolással együtt).
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. a jelzett tételekből statisztikánk alapján igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani, azonban időszakos hiány előfordulhat. pontos 
készletinformáció weboldalunkon megtalálható. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,56 14 500

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X000001376 balance törölközőtartó 2,0 16 000

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001375 balance/Comfort 120 mosdópult konzol 3,0 100 x 180 x 55 9 900
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a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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A Balance bútorok variálhatósága és előnyei

az sd balance szekrény fiókjai elegendő rejtett helyet biztosítanak mindennek, amire egy fürdőszobában szükség 
lehet. az alsó fiók magas oldalai biztosítják a nagyobb tárgyak biztonságos tárolását.

az 1200-as mosdópult és egy aszimmetrikusan elhelyezett mosdó kombinációjánál, a pult alatti balance szekrénynél 
lehetőség van a felső fiók teli kialakítására.

a magas szekrény összhangban van az sd bútorral és 6 polc teszi praktikussá a tárolást. 

a mosdók alatti balance mosdópultok egyedi megoldást kínálnak egy adott fürdőszobához. Méreteiknek 
köszönhetően két mosdó helyezhető el egymás mellett, akár egy vagy két szekrénnyel. az így kapott egység 
a mosdó körüli és a rejtett tárolóhelyek optimális arányát képviseli.

A csaptelep elhelyezése 
a Balance mosdópulton 
változtatható.
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Balance

A Balance bútorok variálhatósága és előnyei

az sd balance szekrény fiókjai elegendő rejtett helyet biztosítanak mindennek, amire egy fürdőszobában szükség 
lehet. az alsó fiók magas oldalai biztosítják a nagyobb tárgyak biztonságos tárolását.

az 1200-as mosdópult és egy aszimmetrikusan elhelyezett mosdó kombinációjánál, a pult alatti balance szekrénynél 
lehetőség van a felső fiók teli kialakítására.

a magas szekrény összhangban van az sd bútorral és 6 polc teszi praktikussá a tárolást. 

a mosdók alatti balance mosdópultok egyedi megoldást kínálnak egy adott fürdőszobához. Méreteiknek 
köszönhetően két mosdó helyezhető el egymás mellett, akár egy vagy két szekrénnyel. az így kapott egység 
a mosdó körüli és a rejtett tárolóhelyek optimális arányát képviseli.

a fali süllyesztett mosdócsaptelep lehetővé teszi a mosdó körüli pult teljes 
felületének használatát. 

A csaptelep elhelyezése 
a Balance mosdópulton 
változtatható.



274

A Comfort sorozat meghatározó 
eleme a félig süllyesztett fém 
fogantyú, amelynek kialakítása  
egyedülálló a piacon.

Egyesíti a kerámiamosdó páratlan tulajdonságait a tároló szekrények  
modern vonalaival. A beépített kerámiamosdót karcsú peremmel készítették, amely a szekrénnyel 
együtt könnyed benyomást kelt.

Comfort kerámiamosdók és bútorok

Dizájn: Roszkowski Michal

 Comfort Fürdőszobabútorok

újdonság
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A Comfort sorozat meghatározó 
eleme a félig süllyesztett fém 
fogantyú, amelynek kialakítása  
egyedülálló a piacon.

Comfort

Egyesíti a kerámiamosdó páratlan tulajdonságait a tároló szekrények  
modern vonalaival. A beépített kerámiamosdót karcsú peremmel készítették, amely a szekrénnyel 
együtt könnyed benyomást kelt.
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SB Comfort 350/400
350 x 320 x 1600 mm
400 x 165 x 1600 mm
Magas fali szekrény hat polccal, sötétített üveggel. 
a termék forgatásával bal vagy jobb oldali nyitású szekrény alakítható ki.
 
a Comfort szekrények fehér fogantyúval vannak ellátva, melyek króm 
típusúra cserélhetők.

Fehér

Comfort 600/800/1200 mosdópult
600 / 800 / 1200 x 460 mm
a fehér Comfort mosdópult a Comfort 600/800 szekrényekkel 
való kombinációhoz készült. a mosdó és a csaptelep elhelyezése 
a pulton változtatható. a Comfort mosdópultra az Uni slim 
kerámiamosdókat ajánljuk.
lapozzon a 258. oldalra

A Comfort mosdópultokat nem lehet önállóan falra 
szerelni, kizárólag az SD Comfort bútorokhoz 
alkalmazhatóak.

SD Comfort 600/800
600 / 800 x 460 x 500 mm
Kétfiókos fali szekrény.  
a Comfort szekrények fehér fogantyúval vannak ellátva, 
melyek króm típusúra cserélhetők. 
Comfort mosdóval való kombinálás esetén balance bútorhoz 
tervezett, fix leeresztővel rendelkező mosdószifonnal 
szükséges ellátni.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001377 sd Comfort 600 fehér/ fehér 27,0 600x460x500 145 300
X000001378 sd Comfort 800 fehér/ fehér 31,0 800x460x500 155 400

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X000001385 Fogantyú Comfort bútorhoz króm 0,2 5 100

Comfort 600/800 mosdó - kerámia 
600 / 800 x 460 mm
az sd Comfort szekrénybe süllyeszthető mosdó nem 
szerelhető önállóan falra. Kizárólag a fix leeresztővel 
ellátott balance/Comfort szifonnal használható!

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01260001 Comfort 600 mosdó 14,7 600x460 41 400
XjX01280001 Comfort 800 mosdó 16,7 800x460 59 600

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,6 - 14 500

Fehér

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók 
az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk 
azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.  a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es 
nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
CoMFort MosdÓra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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Comfort

SB Comfort 350/400
350 x 320 x 1600 mm
400 x 165 x 1600 mm
Magas fali szekrény hat polccal, sötétített üveggel. 
a termék forgatásával bal vagy jobb oldali nyitású szekrény alakítható ki.
 
a Comfort szekrények fehér fogantyúval vannak ellátva, melyek króm 
típusúra cserélhetők.

Fehér

Comfort 600/800/1200 mosdópult
600 / 800 / 1200 x 460 mm
a fehér Comfort mosdópult a Comfort 600/800 szekrényekkel 
való kombinációhoz készült. a mosdó és a csaptelep elhelyezése 
a pulton változtatható. a Comfort mosdópultra az Uni slim 
kerámiamosdókat ajánljuk.
lapozzon a 258. oldalra

A Comfort mosdópultokat nem lehet önállóan falra 
szerelni, kizárólag az SD Comfort bútorokhoz 
alkalmazhatóak.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001379 Comfort 600 mosdópult fehér 4,7 600x460 31 200
X000001380 Comfort 800 mosdópult fehér 6,4 800x460 34 400
X000001381 Comfort 1200 mosdópult fehér 9,2 1200x460 43 500

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X000001375 balance/Comfort 1200 mosdópult konzol 3,0 - 9 900
X000001384 Comfort törölközőtartó 2,0 - 16 000

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001382 sb Comfort 400  fehér/fehér 25,0 350x320x1600 118 000
X000001383 sb Comfort 400 d fehér/fehér 29,4 400x165x1600 124 200

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X000001385 Fogantyú Comfort bútorhoz króm 0,2 5 100

Fehér

Fehér lakk

Fehér lakkKorpusz:

ajtó:

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001377 sd Comfort 600 fehér/ fehér 27,0 600x460x500 145 300
X000001378 sd Comfort 800 fehér/ fehér 31,0 800x460x500 155 400

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X000001385 Fogantyú Comfort bútorhoz króm 0,2 5 100

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01260001 Comfort 600 mosdó 14,7 600x460 41 400
XjX01280001 Comfort 800 mosdó 16,7 800x460 59 600

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,6 - 14 500

Fehér

Fehér

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók 
az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk 
azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.  a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es 
nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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Comfort törölközőtartó, fehér
állítható tartó jobb és bal oldali változathoz, 
amely Comfort 1200 mosdópulthoz ajánlott.

Balance/Comfort 
mosdópult konzol
a tartó a Comfort 1200 mosdópult egy 
szekrényes variációját támasztja alá.

balance/Comfort bútorba szerelhető 
mosdószifon fix leeresztővel
a mosdószifont a süllyesztett balance/Comfort mosdókhoz 
tervezték, ugyanazon sorozat falra akasztható szekrényeihez.

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) ár

X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,6 14 500

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) ár

X000001384 Comfort törölközőtartó 2,0 16 000

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) Méretek (mm) ár

X000001375 balance/Comfort 120 mosdópult konzol 3,0 100x180x55 9 900
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Comfort krómozott fogantyú
a Comfort bútorokat gyárilag fehér fogantyúval szállítjuk. 
a króm fogantyúval lehetőség van ennek a cseréjére, 
személyre szabására.

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) ár

X000001385 Fogantyú Comfort bútorhoz króm 0,2 5 100

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Comfort

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) ár

X01723 Mosdószifon fix leeresztővel 0,6 14 500

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) ár

X000001384 Comfort törölközőtartó 2,0 16 000

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) Méretek (mm) ár

X000001375 balance/Comfort 120 mosdópult konzol 3,0 100x180x55 9 900
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Easy Clean 40 open

EC4-F4NR3-003 ver.001No

Product

Date

Approved

Type

22.06.2020  MP
New type New version Old versionX

 ul. Cisowa 9 , Niepruszewo  64-320 Buk  Poland

Cikkszám KIeGészítőK súly (kg) ár

X000001385 Fogantyú Comfort bútorhoz króm 0,2 5 100

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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a mosdók alatti Comfort mosdópultok egyedi megoldást kínálnak egy adott fürdőszobához. Méreteiknek 
köszönhetően két mosdó helyezhető el egymás mellett, akár egy vagy két szekrénnyel. az így kapott egység 
a mosdó körüli és a rejtett tárolóhelyek optimális arányát képviseli.

A csaptelep elhelyezése 
a Comfort mosdópulton 
változtatható.

A Comfort bútorok variálhatósága és előnyei

az sd Comfort szekrény fiókjai elegendő rejtett helyet biztosítanak mindennek, amire egy fürdőszobában szükség 
lehet. az alsó fiók magas oldalai biztosítják a nagyobb tárgyak biztonságos tárolását.

az 1200-as mosdópult és egy aszimmetrikusan elhelyezett mosdó kombinációjánál, a pult alatti Comfort szekrénynél 
lehetőség van a felső fiók teli kialakítására.

a magas szekrény összhangban van az sd bútorral és 6 polc teszi praktikussá a tárolást. 
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a mosdók alatti Comfort mosdópultok egyedi megoldást kínálnak egy adott fürdőszobához. Méreteiknek 
köszönhetően két mosdó helyezhető el egymás mellett, akár egy vagy két szekrénnyel. az így kapott egység 
a mosdó körüli és a rejtett tárolóhelyek optimális arányát képviseli.

Comfort

A félig beépíthető fogantyúkat a fürdőszoba többi 
részéhez (pl. csaptelepekhez és egyéb kiegészítőkhöz) 
tudjuk igazítani fehér és króm kivitelben.

A csaptelep elhelyezése 
a Comfort mosdópulton 
változtatható.

A Comfort bútorok variálhatósága és előnyei

az sd Comfort szekrény fiókjai elegendő rejtett helyet biztosítanak mindennek, amire egy fürdőszobában szükség 
lehet. az alsó fiók magas oldalai biztosítják a nagyobb tárgyak biztonságos tárolását.

az 1200-as mosdópult és egy aszimmetrikusan elhelyezett mosdó kombinációjánál, a pult alatti Comfort szekrénynél 
lehetőség van a felső fiók teli kialakítására.

a magas szekrény összhangban van az sd bútorral és 6 polc teszi praktikussá a tárolást. 
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A természetes furnérozással ellátott külső, valamint a farakást idéző kivitel a természet 
nyugalmát hozza a fürdőszobába.

Maximális tárolóhely az elegáns, letisztult külső megőrzése mellett.

Step termékcsalád

Pultra helyezhető mosdókhoz alkalmas bútorcsalád. Az első lépés a rendezett fürdőszobáért. 
Áttekinthetően tárol mindent, amit nem kíván előhagyni a fürdőszobában.

újdonság

step fürdőszobabútorok

NOSAL design
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Step

A természetes furnérozással ellátott külső, valamint a farakást idéző kivitel a természet 
nyugalmát hozza a fürdőszobába.

Maximális tárolóhely az elegáns, letisztult külső megőrzése mellett.Pultra helyezhető mosdókhoz alkalmas bútorcsalád. Az első lépés a rendezett fürdőszobáért. 
Áttekinthetően tárol mindent, amit nem kíván előhagyni a fürdőszobában.
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SB Step fali szekrény
290 x 430 x 1600 mm 
Fali szekrény üvegpolcokkal.
 
szürke korpusz belső, fehér lakkozott korpusz külső. dió, tölgy 
vagy fehér lakkozott ajtó,csapódásgátló pántokkal.

SD Step mosdó alatti szekrény
1000 x 540 x 305 mm
pultra helyezhető mosdó alatti szekrény.
Kifúrt lyuk a mosdó telepítéséhez. teljesen kihúzható 
fiók. Fehér lakkozott korpusz, tölgy/dió színű minta.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001418 sd step mosdó alatti szekrény fehér/sötét dió
35,7 1000x540x305

236 100
X000001417 sd step mosdó alatti szekrény fehér/tölgy 236 100
X000001429 sd step mosdó alatti szekrény fehér/fehér 219 700

Step tükrös szekrény
1000 x 150 x 740 mm
Nyitható tükrös szekrény. Kétoldali tükör (az ajtó belső és külső oldalán). 
Két üvegpolc. led világítás a felső részen (dugalj nélküli, közvetlenül kell 
csatlakoztatni).

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001421 step 1000 tükrös szekrény 22,7 1000x150x740 256 900

Fehér

sötét dió tölgyFehér

Fehér

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es 
nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es 
nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

5
5 éV GaraNCIa
Minden fürdőszobabútorra.
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Step

SB Step fali szekrény
290 x 430 x 1600 mm 
Fali szekrény üvegpolcokkal.
 
szürke korpusz belső, fehér lakkozott korpusz külső. dió, tölgy 
vagy fehér lakkozott ajtó,csapódásgátló pántokkal.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001420 sb step fali szekrény 430 fehér/sötét dió
32,4 290x430x1600

234 100
X000001419 sb step fali szekrény 430 fehér/tölgy 234 100
X000001430 sb step fali szekrény 430 fehér/fehér 217 600

sötét dió tölgy

Korpusz:

ajtó: tölgy

Fehér lakk

sötét dió

Fehér lakk

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001418 sd step mosdó alatti szekrény fehér/sötét dió
35,7 1000x540x305

236 100
X000001417 sd step mosdó alatti szekrény fehér/tölgy 236 100
X000001429 sd step mosdó alatti szekrény fehér/fehér 219 700

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001421 step 1000 tükrös szekrény 22,7 1000x150x740 256 900

Fehér

Fehér lakk

Fehér lakk

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es 
nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es 
nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

5
5 éV GaraNCIa
Minden fürdőszobabútorra.
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Összekapcsolja a mosdó alatti pultot a fürdőszobai kellékek elrejtésére szolgáló rekeszekkel. 
Illik minden modern mosdóhoz.

Formy bútor pultra ültethető mosdókhoz

NOSAL design

A fürdőszobai bútorok tökéletesen illenek a mosdókhoz, és elegáns megjelenést kölcsönöznek 
a fürdőszobába.

NOSAL design

Formy fürdőszobabútorok

Formy fürdőszobabútorok
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Formy

Összekapcsolja a mosdó alatti pultot a fürdőszobai kellékek elrejtésére szolgáló rekeszekkel. 
Illik minden modern mosdóhoz.

Formy bútor pultra ültethető mosdókhoz

NOSAL design

A fürdőszobai bútorok tökéletesen illenek a mosdókhoz, és elegáns megjelenést kölcsönöznek 
a fürdőszobába.
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SD Formy 800 mosdó alatti szekrény
800 x 550 x 220
szekrény nagy tárolóhellyel és két fiókkal.
Elérhető lakkozott fehér vagy kétféle furnér 
(tölgy, sötét dió) színben.

SD Formy 1000/1200 mosdó 
alatti szekrény
1000/1200 x 550 x 220 mm
szekrény nagy tárolóhellyel és két fiókkal.
Elérhető lakkozott fehér vagy kétféle furnér 
(tölgy, sötét dió) színben.

SB Formy faliszekrény
460 x 270 x 1600 mm
Magas faliszekrény nagy tárolóhellyel és polcokkal.
elérhető lakkozott fehér vagy kétféle furnér (tölgy, dió) színben. 
a szekrény univerzális - forgatható, így mind a balra, mind 
a jobbra nyíló változatként használható.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001262 sb Formy 460 magas faliszekrény sötét dió
28,5 460x270x1600

200 700
X000001261 sb Formy 460 magas faliszekrény tölgy 200 700
X000001260 sb Formy 460 magas faliszekrény fehér 122 700

Fehér

sötét dió tölgy

Formy tükör
800 / 1000 / 1200 x 150 x 710 mm
praktikus polccal ellátott tükör a szükséges 
apróságok részére.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001044 Formy 800 tükör fehér
30,0 800x150x710

84 900
X000001046 Formy 800 tükör tölgy 91 800
X000001049 Formy 800 tükör sötét dió 94 000
X000000983 Formy 1000 tükör fehér

37,0 1000x150x710
95 200

X000001047 Formy 1000 tükör tölgy 106 700
X000001050 Formy 1000 tükör sötét dió 106 700
X000001045 Formy 1200 tükör fehér

44,0 1200x150x710
102 100

X000001048 Formy 1200 tükör tölgy 123 800
X000000984 Formy 1200 tükör sötét dió 123 800

Fehér

sötét dió tölgy

150

71
0

800 / 1000 / 1200

270

460

16
00

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

KoNCepCIÓ
Formy koncepció.
lapozzon a 20. oldalra!

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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Formy

SD Formy 800 mosdó alatti szekrény
800 x 550 x 220
szekrény nagy tárolóhellyel és két fiókkal.
Elérhető lakkozott fehér vagy kétféle furnér 
(tölgy, sötét dió) színben.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001029 sd Formy 800 mosdó alatti szekrény fehér
37,0 800x550x220

173 100
X000001032 sd Formy 800 mosdó alatti szekrény tölgy 199 400
X000001035 sd Formy 800 mosdó alatti szekrény dió 199 400

Fehér
sötét dió tölgy

sd Formy 800

550

800

22
0

53
0 58

0

85
0

400

SD Formy 1000/1200 mosdó 
alatti szekrény
1000/1200 x 550 x 220 mm
szekrény nagy tárolóhellyel és két fiókkal.
Elérhető lakkozott fehér vagy kétféle furnér 
(tölgy, sötét dió) színben.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001030 sd Formy 1000 mosdó alatti szekrény fehér
46,0 1000x550x220

218 900
X000001033 sd Formy 1000 mosdó alatti szekrény tölgy 252 000
X000001036 sd Formy 1000 mosdó alatti szekrény sötét dió 252 000
X000001031 sd Formy 1200 mosdó alatti szekrény fehér

56,0 1200x550x220
246 400

X000001034 sd Formy 1200 mosdó alatti szekrény tölgy 276 500
X000001037 sd Formy 1200 mosdó alatti szekrény sötét dió 276 500

sötét dió tölgy

sd Formy 1000/1200

550

1000 / 1200

22
0

Fehér

53
0 58

085
0 500/600

170300

170300

Korpusz:

ajtó: sötét dió

sötét dió

tölgy

tölgy

Fehér lakk

Fehér lakk

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001262 sb Formy 460 magas faliszekrény sötét dió
28,5 460x270x1600

200 700
X000001261 sb Formy 460 magas faliszekrény tölgy 200 700
X000001260 sb Formy 460 magas faliszekrény fehér 122 700

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001044 Formy 800 tükör fehér
30,0 800x150x710

84 900
X000001046 Formy 800 tükör tölgy 91 800
X000001049 Formy 800 tükör sötét dió 94 000
X000000983 Formy 1000 tükör fehér

37,0 1000x150x710
95 200

X000001047 Formy 1000 tükör tölgy 106 700
X000001050 Formy 1000 tükör sötét dió 106 700
X000001045 Formy 1200 tükör fehér

44,0 1200x150x710
102 100

X000001048 Formy 1200 tükör tölgy 123 800
X000000984 Formy 1200 tükör sötét dió 123 800

150

71
0

800 / 1000 / 1200

270

460

16
00

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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A 10 °-os szekrények tükrözik a tervező dizájnját és nagy 
tárolóhelyiséggel gazdagítják a bútort.

a belső tér elforgatásának köszönhetően a mosdón nagyobb 
tárolófelületek jöttek létre.

10° mosdók 10° fürdőszobabútorok

10° öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok 

NOSAL design

Fürdőszobabútorok, amelyek célja az esztétikai élmény fokozása.
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10°

 A 10 °-os szekrények tükrözik a tervező dizájnját és nagy 
tárolóhelyiséggel gazdagítják a bútort. 

 a fürdőszoba egységes arculatának 
kialakításása érdekében a 10° 
káddal javasoljuk kombinálni. 

 Lapozzon a 204. oldalra!

 a belső tér elforgatásának köszönhetően a mosdón nagyobb 
tárolófelületek jöttek létre. 

 10° öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok  

 Fürdőszobabútorok, amelyek célja az esztétikai élmény fokozása. 
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Tükör 10° egyenes tükör
550 / 650 x 110 x 750 mm
praktikus polccal ellátott tükör, a szükséges 
apróságok részére.

10° saroktükör
550 / 650 x 150 x 750 mm - b/j 
a tükör 10°-os szabad térbe fordulása 
sokkal nagyobb kényelmet nyújt 
a használat során. tökéletesen 
kombinálható a 10° sarokmosdóval.

Fehér

Fehér

Mosdó 10° - öntött műmárvány

jobbos változat

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjI01155000 10° 550 mosdó 15,7 550x450 61 700
XjI01165000 10° 650 mosdó 20,0 650x480 77 300

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

10° sarokmosdó - öntött műmárvány

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjIl1155000 10° 550 sarokmosdó b
15,4 550x485

66 200
XjIp1155000 10° 550 sarokmosdó j 66 200
XjIl1165000 10° 650 sarokmosdó b

19,4 650x535
77 300

XjIp1165000 10° 650 sarokmosdó j 77 300
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550 / 650 x 450 / 480 mm
elegendő méretű mosdótér és kényelmes tárolófelületek.
az sd 10° mosdó alatti szekrénnyel kombinálható. 
lapozzon 294. oldalra!

550 / 650 x 485 / 535 mm - b/j
enyhe, 10°-os elfordulás a szabad térbe sokkal nagyobb 
kényelmet nyújt a sarokmosdóknál. Nem kell szűkösködnie a fal 
mellett, tisztálkodás közben szabadon mozoghatnak a karok. 
az sd 10° mosdó alatti sarok szekrénnyel kombinálható. 
lapozzon a 294. oldalra!

KoNCepCIÓ
10° koncepció.
lapozzon a 19. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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10°

Tükör 10° egyenes tükör
550 / 650 x 110 x 750 mm
praktikus polccal ellátott tükör, a szükséges 
apróságok részére.

10° saroktükör
550 / 650 x 150 x 750 mm - b/j 
a tükör 10°-os szabad térbe fordulása 
sokkal nagyobb kényelmet nyújt 
a használat során. tökéletesen 
kombinálható a 10° sarokmosdóval.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000848 10° 550 egyenes tükör fehér
7,5 550x110x750

41 000
X000000850 10° 550 egyenes tükör sötét dió 36 300
X000000851 10° 650 egyenes tükör fehér

8,5  650x110x750
43 300

X000000853 10° 650 egyenes tükör sötét dió 40 000

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001070 10° 550 saroktükör b fehér

18,0  550x150x750

49 100
X000001073 10° 550 saroktükör j fehér 49 100
X000001072 10° 550 saroktükör b sötét dió 49 100
X000001075 10° 550 saroktükör j sötét dió 49 100
X000001076 10° 650 saroktükör b fehér

20,0 650x150x750

51 500
X000001079 10° 650 saroktükör j fehér 51 500
X000001078 10° 650 saroktükör b sötét dió 51 500
X000001081 10° 650 saroktükör j sötét dió 51 500

Fehér

sötét dió

Fehér
sötét dió

75
0

550/650

10°

Fehér lakk

Fehér lakk

sötét dió

Korpusz:

ajtó:

sötét dió 

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjI01155000 10° 550 mosdó 15,7 550x450 61 700
XjI01165000 10° 650 mosdó 20,0 650x480 77 300

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjIl1155000 10° 550 sarokmosdó b
15,4 550x485

66 200
XjIp1155000 10° 550 sarokmosdó j 66 200
XjIl1165000 10° 650 sarokmosdó b

19,4 650x535
77 300

XjIp1165000 10° 650 sarokmosdó j 77 300

10° 550 10° 650

30
13

9

(135) 280 (135)

50
15

5

275
550

13
1

27
745

0

85
15

0

43 (464) 43

30
14

1

(185) 280 (185)

50

15
5

325
650

13
1

30
748

0

85
15

0

43 (564) 43

10° 550 10° 650

30
13

9

(135) 280 (135)

50
15

5

275
550

13
1

27
745

0

85
15

0

43 (464) 43

30
14

1

(185) 280 (185)

50

15
5

325
650

13
1

30
748

0

85
15

0

43 (564) 4310° 650

10° 550 L

10° 650 L

10° 550 R

10° 650 R

30
13

9

(105) 280 (165)

50
15

5

30
14

1

(155) 280 (215)

50
15

5

274
248

550

71
14

8

48
5 38

8

80°

425

277

297
323

650

81
14

8

42
0

80°

53
5

307

517

30
13

9

(105)280(165)

50
15

5

30
14

1

(155)280(215)

50
15

5

274
248

550

71
14

8

48
538

8

80°

425

27
7

297
323

650

81
14

8

42
0

80°

53
5

30
7

517

10° 550 L

10° 650 L

10° 550 R

10° 650 R

30
13

9

(105) 280 (165)

50
15

5

30
14

1

(155) 280 (215)

50
15

5

274
248

550

71
14

8

48
5 38

8

80°

425

277

297
323

650

81
14

8

42
0

80°

53
5

307

517

30
13

9

(105)280(165)

50
15

5

30
14

1

(155)280(215)

50
15

5

274
248

550

71
14

8

48
538

8

80°

425

27
7

297
323

650

81
14

8

42
0

80°

53
5

30
7

517
10° 650 R

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

KoNCepCIÓ
10° koncepció.
lapozzon a 19. oldalra!

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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SB 10° faliszekrény 
450 x 290 x 1600 mm
Magas faliszekrény három polccal.

Fehér

SD 10° II mosdó alatti 
szekrény
550 / 650 x 450 / 480 x 450 mm
a fürdőszobai kellékek könnyebb 
csoportosításához a szekrény már 
kétfiókos.
10° mosdóval kombinálható.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001283 sd 10° II mosdó alatti szekrény 550 fehér
24,9 550x450x450

175 200
X000001285 sd 10° II mosdó alatti szekrény 550 sötét dió 165 500
X000001286 sd 10° II mosdó alatti szekrény 650 fehér

29,4 650x480x450
181 600

X000001288 sd 10° II mosdó alatti szekrény 650 sötét dió 172 000

Fehér
sötét dió
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0
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Levé provedení umyvadla. Pravé provedení umyvadla.
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Levé provedení umyvadla. Pravé provedení umyvadla.

SD 10° sarokszekrény
550 / 650 x 485 / 535 x 450 mm - b/j 
Nyílóajtós, polcos szekrény nagy tárolóhellyel.
a 10° sarokmosdók megfelelő változatai alá.

jobbos változat

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000739 sd 10° 550 sarokmosdó b fehér

19,0 550x485x450

79 900
X000000742 sd 10° 550 sarokmosdó j fehér 79 900
X000000741 sd 10° 550 sarokmosdó b sötét dió 65 100
X000000744 sd 10° 550 sarokmosdó j sötét dió 65 100
X000000745 sd 10° 650 sarokmosdó b fehér

22,0 650x535x450

85 700
X000000748 sd 10° 650 sarokmosdó j fehér 85 700
X000000747 sd 10° 650 sarokmosdó b sötét dió 68 500
X000000750 sd 10° 650 sarokmosdó j sötét dió 68 500

Fehér

sötét dió

balos változat

53
0 58

0

újdonság

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

KoNCepCIÓ
10° koncepció.
lapozzon a 19. oldalra!

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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SB 10° faliszekrény 
450 x 290 x 1600 mm
Magas faliszekrény három polccal.

10°

Választható színek*:
* a szekrények teljes felülete fényes fehér, fényes szürke vagy sötét 

dió színárnyalatban, minden esetben fehér díszcsíkkal kiegészítve.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000751 sb 10° 450 faliszekrény fehér
29,0 450x290x1600

119 800
X000000753 sb 10° 450 faliszekrény sötét dió 93 600

Fehér

sötét dió

450

290

16
00

001-17

Fehér lakk

Fehér lakk

sötét dió

Korpusz:

ajtó:

sötét dió

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001283 sd 10° II mosdó alatti szekrény 550 fehér
24,9 550x450x450

175 200
X000001285 sd 10° II mosdó alatti szekrény 550 sötét dió 165 500
X000001286 sd 10° II mosdó alatti szekrény 650 fehér

29,4 650x480x450
181 600

X000001288 sd 10° II mosdó alatti szekrény 650 sötét dió 172 000
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Levé provedení umyvadla. Pravé provedení umyvadla.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000739 sd 10° 550 sarokmosdó b fehér

19,0 550x485x450

79 900
X000000742 sd 10° 550 sarokmosdó j fehér 79 900
X000000741 sd 10° 550 sarokmosdó b sötét dió 65 100
X000000744 sd 10° 550 sarokmosdó j sötét dió 65 100
X000000745 sd 10° 650 sarokmosdó b fehér

22,0 650x535x450

85 700
X000000748 sd 10° 650 sarokmosdó j fehér 85 700
X000000747 sd 10° 650 sarokmosdó b sötét dió 68 500
X000000750 sd 10° 650 sarokmosdó j sötét dió 68 500

balos változat

53
0 58

0

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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A Chrome termékcsalád fürdőszobútorai úgy lettek megtervezve, hogy a termékcsalád összes 
mosdójával tökéletes összhangot teremtsenek. A koncepciót a letisztult stílus és a felhasznált 
anyagok exkluzív minősége jellemzi.

a szekrények stílusos belső tagolása lehetővé teszi a kozmetikai cikkek 
tárolását az egész család számára. a szekrény belsejében két fiók 
található a fürdőszobai kiegészítők kényelmes tárolására.

A tökéletes használatra előkészítve, öntött műmárványból. Tágas rakodófelületek, 
kényelmes méretű, lekerekített formájú belső. A modern fürdőszoba, ahol nincs helye 
a véletlenszerűségnek.

Chrome öntött  
műmárvány mosdók

 Chrome öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok

NOSAL design

Chrome fürdőszobabútorok 
öntött műmárvány mosdók alá
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Chrome

A Chrome termékcsalád fürdőszobútorai úgy lettek megtervezve, hogy a termékcsalád összes 
mosdójával tökéletes összhangot teremtsenek. A koncepciót a letisztult stílus és a felhasznált 
anyagok exkluzív minősége jellemzi.

a Chrome termékcsalád a fürdőszobabútorok színes palettáját tárja 
elénk, megtalálja itt a dupla mosdóhoz, de a WC helyiségbe tervezett 
kézmosóhoz illő szekrényt is. a Chrome bútor egy vagy két fiókos 
kivitelben választható.

a szekrények stílusos belső tagolása lehetővé teszi a kozmetikai cikkek 
tárolását az egész család számára. a szekrény belsejében két fiók 
található a fürdőszobai kiegészítők kényelmes tárolására.

A tökéletes használatra előkészítve, öntött műmárványból. Tágas rakodófelületek, 
kényelmes méretű, lekerekített formájú belső. A modern fürdőszoba, ahol nincs helye 
a véletlenszerűségnek.

 Chrome öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok
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Chrome mosdó - öntött műmárvány Chrome kézmosó - öntött műmárvány

Chrome dupla mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjG01160000 Chrome mosdó 600 16,5 600x490 75 100
XjG01170000 Chrome mosdó 700 20,0 700x490 78 400
XjG01180000 Chrome mosdó 800 23,2 800x490 81 900

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjG01112000 Chrome 1200 dupla mosdó 34,7 1200x490 116 200

Chrome 600 Chrome 700 Chrome 800

600 / 700 / 800 x 490 mm
az sd Chrome 600/700/800 mosdó alatti 
szekrénnyel kombinálható. 
lapozzon a 304.oldalra!

1200 x 490 mm
dupla mosdó: megduplázza a szimpla mosdó 
kényelmét. az sd Chrome 1200 mosdó alatti 
szekrénnyel kombinálható.  
sd Chrome 1200, lapozzon a 305. oldalon!

400 x 220 mm - b/j
az önálló kézmosó közvetlenül a falra 
rögzíthető.
a kézmosó nem tartalmaz túlfolyót, szükséges 
a fix mosdólefolyó használata.
az sd Chrome 400 szekrénnyel kombinálható.

a Chrome családot folyamatosan új és innovatív termékekkel bővítjük. így ez a család a fürdőszoba és szaniter termékek 
legnagyobb, összehangolt dizájn termékeinek választékát kínálja.

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció.
lapozzon a 18. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Chrome

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Chrome kézmosó - öntött műmárvány

balos változat

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjG01160000 Chrome mosdó 600 16,5 600x490 75 100
XjG01170000 Chrome mosdó 700 20,0 700x490 78 400
XjG01180000 Chrome mosdó 800 23,2 800x490 81 900

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjG01112000 Chrome 1200 dupla mosdó 34,7 1200x490 116 200

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjGl1100000 Chrome 400 kézmosó b
5,6 400x220

32 600
XjGp1100000 Chrome 400 kézmosó j 32 600

Chrome 800

400 x 220 mm - b/j
az önálló kézmosó közvetlenül a falra 
rögzíthető.
a kézmosó nem tartalmaz túlfolyót, szükséges 
a fix mosdólefolyó használata.
az sd Chrome 400 szekrénnyel kombinálható.

a Chrome családot folyamatosan új és innovatív termékekkel bővítjük. így ez a család a fürdőszoba és szaniter termékek 
legnagyobb, összehangolt dizájn termékeinek választékát kínálja.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. 
B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SD Chrome 1200 mosdó alatti 
szekrény 
1200 x 490 x 470 mm
a két magas fiókos szekrény új, elegáns és karcsú 
kivitelű fogantyúval bővült. a tágas fiókos dupla 
mosdó praktikus és nagyon esztétikus megoldás a 
nagy háztartások számára.
a szekrény használatát a Chrome 1200 dupla 
mosdóhoz ajánljuk.

Chrome tükör
600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm
Fürdőszoba tükör jellegzetes 
alakú belső világítással.
a tükör használatát a Chrome 
600/700/800 mosdókhoz 
ajánljuk.

SD Chrome II mosdó 
alatti szekrény
600 / 700 / 800 x 490 x 500 mm
Különböző méretű szekrények két fiókkal. 
az innovatív, elegáns és karcsú fogantyú 
lehetővé teszi a könnyű nyitást.
ajánlott mosdók: 
Chrome 600 / 700 / 800.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000546 Chrome tükör 600 fehér
9,5 600x70x550

56 000
X000000968 Chrome tükör 600 cappuccino 56 100
X000000548 Chrome tükör 700 fehér

11,0 700x70x550
59 300

X000000969 Chrome tükör 700 cappuccino 59 600
X000000550 Chrome tükör 800 fehér

12,0 800x70x550
62 900

X000000970 Chrome tükör 800 cappuccino 64 300

Fehér

Cappuccino

Fehér
Cappuccino

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000918 sd Chrome II 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
23,0 600x490x500

143 700
X000000919 sd Chrome II 600 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 143 700
X000000920 sd Chrome II 700 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

25,5 700x490x500
143 700

X000000921 sd Chrome II 700 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 143 700
X000000922 sd Chrome II 800 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

27,5 800x490x500
159 900

X000000923 sd Chrome II 800 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 159 900

újdonság

újdonság

a Chrome termékcsalád a fürdőszobaszekrények minden elvárásának megfelel. Nagy méretű tárolóhely, évekig izgalmas stílus, 
valamint megbízható nedvesség elleni védelem.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció.
lapozzon a 18. oldalra!

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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Chrome

Választható színek*:
* az itt jelzett szekrényeket mindig fényes fehér 

ajtókkal szállítjuk.

SD Chrome 1200 mosdó alatti 
szekrény 
1200 x 490 x 470 mm
a két magas fiókos szekrény új, elegáns és karcsú 
kivitelű fogantyúval bővült. a tágas fiókos dupla 
mosdó praktikus és nagyon esztétikus megoldás a 
nagy háztartások számára.
a szekrény használatát a Chrome 1200 dupla 
mosdóhoz ajánljuk.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000536 sd Chrome 1200 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
51,0 1200x490x470

220 200
X000000964 sd Chrome 1200 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 225 300

Cappuccino

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Fehér lakk

Cappuccino

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000546 Chrome tükör 600 fehér
9,5 600x70x550

56 000
X000000968 Chrome tükör 600 cappuccino 56 100
X000000548 Chrome tükör 700 fehér

11,0 700x70x550
59 300

X000000969 Chrome tükör 700 cappuccino 59 600
X000000550 Chrome tükör 800 fehér

12,0 800x70x550
62 900

X000000970 Chrome tükör 800 cappuccino 64 300

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000918 sd Chrome II 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
23,0 600x490x500

143 700
X000000919 sd Chrome II 600 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 143 700
X000000920 sd Chrome II 700 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

25,5 700x490x500
143 700

X000000921 sd Chrome II 700 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 143 700
X000000922 sd Chrome II 800 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

27,5 800x490x500
159 900

X000000923 sd Chrome II 800 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 159 900

újdonság

Fehér

a Chrome termékcsalád a fürdőszobaszekrények minden elvárásának megfelel. Nagy méretű tárolóhely, évekig izgalmas stílus, 
valamint megbízható nedvesség elleni védelem.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SD Chrome 400 kézmosó 
alatti szekrény 
400 x 220 x 500 mm 
szekrény polccal.
az ajtókat aszerint kell megrendelni, hogy 
balra vagy jobbra szeretné nyitni.
Chrome 400 kézmosóhoz ajánlott..

SB Chrome faliszekrény
390 x 290 x 1500 mm - b/j
Magas faliszekrény három polccal.

Fehér

Fehér

újdonság

újdonság

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éVKIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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SD Chrome 400 kézmosó 
alatti szekrény 
400 x 220 x 500 mm 
szekrény polccal.
az ajtókat aszerint kell megrendelni, hogy 
balra vagy jobbra szeretné nyitni.
Chrome 400 kézmosóhoz ajánlott..

SB Chrome faliszekrény
390 x 290 x 1500 mm - b/j
Magas faliszekrény három polccal.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000538 Chrome 400 kézmosó alatti szekrény fehér
6,0 400x220x500

36 600
X000000965 Chrome 400 kézmosó alatti szekrény cappuccino 36 300
X000000540 Fürdőszobai szekrényhez ajtó Chrome 400 b fehér

3,0
9 200

X000000541 Fürdőszobai szekrényhez ajtó Chrome 400 j fehér 9 200

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000542 sb Chrome 350 faliszekrény b fehér/fehér

27,5 350x370x1200

116 400
X000000543 sb Chrome 350 faliszekrény j fehér/fehér 116 400
X000000966 sb Chrome 350 faliszekrény b cappuccino/fehér 115 600
X000000967 sb Chrome 350 faliszekrény j cappuccino/fehér 115 600

Fehér

Cappuccino

Fehér

Cappuccino

jobbos változat

Választható színek*:
* az itt jelzett szekrényeket mindig 

fényes fehér ajtókkal szállítjuk.

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Fehér lakk

Cappuccino

újdonság

újdonság

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éVKIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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Széles bútorválaszték minden fürdőszobába, ahol a legkisebb dolgok is azonnal elérhető 
közelségben vannak.

az egyszerű és modern kialakítású rosa mosdók és szekrények még 
több tárolóhellyel lettek kibővítve.A Rosa mosdók úgy lettek kialakítva, hogy kellemesen nagy területet biztosítsanak a 

kézmosáshoz, de elegendő rakodófelülettel is rendelkezzenek.

 Rosa önött műmárvány mosdók és mosdópultok

NOSAL design

rosa fürdőszobabútorokrosa mosdók
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Rosa

Széles bútorválaszték minden fürdőszobába, ahol a legkisebb dolgok is azonnal elérhető 
közelségben vannak.

a mélyen impregnált bútor színváltozata egyedi stílussal gazdagítja 
fürdőszobáját. 

az egyszerű és modern kialakítású rosa mosdók és szekrények még 
több tárolóhellyel lettek kibővítve.A Rosa mosdók úgy lettek kialakítva, hogy kellemesen nagy területet biztosítsanak a 

kézmosáshoz, de elegendő rakodófelülettel is rendelkezzenek.

 Rosa önött műmárvány mosdók és mosdópultok
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Rosa II 600 tükör
600 x 135 x 750 mm
a tükör elhelyezését a rosa II 600 
mosdó fölé ajánljuk.

Rosa II 760 tükör
760 x 135 x 750 mm
a tükör mely megfelel elvárásainak. 
Ideális méret a fürdőszobai tevékenységekhez. 
elegendő polc az alapvető kozmetikumoknak.

a tükör elhelyezését a rosa II 760 mosdó 
fölé ajánljuk.

Rosa II 600 mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xj201160000 rosa 600 mosdó túlfolyóval 15,8 600x490 77 300

Rosa II 760 mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xj201176000 rosa 760 mosdó túlfolyóval 18,6 760x490 80 600

600 x 490 mm              
Modern mosdó, amely kombinálható az 
sd rosa II szekrénnyel és rosa II tükörrel

760 x 490 mm              
Modern mosdó, amely kombinálható az 
sd rosa II szekrénnyel és rosa II tükörrel

KoNCepCIÓ
rosa koncepció.
lapozzon a 22. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra. 5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a tükör színe a hátlapra vonatkozik, a polc mindig fehér! a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a 
termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Rosa

Rosa II 600 tükör
600 x 135 x 750 mm
a tükör elhelyezését a rosa II 600 
mosdó fölé ajánljuk.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000930 rosa II 600 tükör fehér
9,5 600x135x750

34 000
X000000932 rosa II 600 tükör cappuccino 34 000

Fehér
Cappuccino

Rosa II 760 tükör
760 x 135 x 750 mm
a tükör mely megfelel elvárásainak. 
Ideális méret a fürdőszobai tevékenységekhez. 
elegendő polc az alapvető kozmetikumoknak.

a tükör elhelyezését a rosa II 760 mosdó 
fölé ajánljuk.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001296 rosa II 760 tükör fehér
11,2 760x135x750

39 300
X000001298 rosa II 760 tükör cappuccino 39 300

75
0

135

600

Fehér
Cappuccino

135

75
0

760

Választható színek*:
* az itt jelzett szekrényeket mindig 

fényes fehér ajtókkal szállítjuk.

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Fehér lakk

Cappuccino

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xj201160000 rosa 600 mosdó túlfolyóval 15,8 600x490 77 300

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xj201176000 rosa 760 mosdó túlfolyóval 18,6 760x490 80 600

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a tükör színe a hátlapra vonatkozik, a polc mindig fehér! a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a 
termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SD ROSA II 760 mosdó 
alatti szekrény
760 x 490 x 470 mm
Modern bútor széles
méretválasztékkal. a bútor 
finom kecsességet kölcsönöz 
a fürdőszobának.

SB Rosa II faliszekrény
350 x 305 x 1535 mm
Magas faliszekrény, belső üveg 
polcokkal.
Univerzális használat, az ajtó levehető 
jobbos balos zsanérfuratokkal.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000927 sb rosa II 350 faliszekrény fehér/fehér
27,5 350x305x1535

116 700
X000000929 sb rosa II 350 faliszekrény cappuccino/fehér 116 700

Cappuccino

SD Rosa II 600 mosdó 
alatti szekrény
600 x 490 x 470 mm
Kétfiókos mosdó alatti szekrény 
rosa II mosdóhoz.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000924 sd rosa II 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
23,0 600x490x470

110 900
X000000926 sd rosa II 600 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 110 900

Fehér Cappuccino

480

600

50
0

350

305

15
35

Fehér

58
0

53
0

85
0

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

KoNCepCIÓ
rosa koncepció.
lapozzon a 22. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Rosa

Választható színek*:
* az itt jelzett szekrényeket mindig 

fényes fehér ajtókkal szállítjuk.

SD ROSA II 760 mosdó 
alatti szekrény
760 x 490 x 470 mm
Modern bútor széles
méretválasztékkal. a bútor 
finom kecsességet kölcsönöz 
a fürdőszobának.

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001293 sd rosa II 760 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
27,7 760x490x470

116 500
X000001295 sd rosa II 760 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 116 500

Fehér Cappuccino

760

50
0

480

58
0

53
0

85
0

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Fehér lakk

 Cappuccino

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000927 sb rosa II 350 faliszekrény fehér/fehér
27,5 350x305x1535

116 700
X000000929 sb rosa II 350 faliszekrény cappuccino/fehér 116 700

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000924 sd rosa II 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
23,0 600x490x470

110 900
X000000926 sd rosa II 600 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 110 900

350

305

15
35

58
0

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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a Classic termékcsalád bútorai három színben készülnek: fehér, latte 
vagy cappuccino, mindig fehér lakkozott ajtóval kombinálva.

Mindennek jut hely, amire szükségünk van egy modern formába zárva.

Classic öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok

Komfortos méretű tárolóhely a pakoláshoz, megfelelően mély mosdókagyló. Klasszikus 
forma, amely jól illeszkedik bármilyen stílusú fürdőszobába.

NOSAL design

Classic fürdőszobabútorokClassic mosdók



www.ravak.hu 311

Classic

a magas faliszekrény két üvegpolccal és beépített fiókkal a felső részben 
egységes egészet alkot, ezen felül kényelmes pakolást biztosít.

a Classic termékcsalád bútorai három színben készülnek: fehér, latte 
vagy cappuccino, mindig fehér lakkozott ajtóval kombinálva.

Mindennek jut hely, amire szükségünk van egy modern formába zárva.

Classic öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok

Komfortos méretű tárolóhely a pakoláshoz, megfelelően mély mosdókagyló. Klasszikus 
forma, amely jól illeszkedik bármilyen stílusú fürdőszobába.
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Classic kézmosó - öntött műmárvány

Classic konzol
telepíthető a Classic kézmosóra 
400 x 220 mm

400 x 220 mm 
Kombinálható sd Classic 400 
mosdószekrénnyel és cső alakú 
mosdószifonnal.
az kézmosó önállóan falra nem szerelhető. 
Mosdó alatti szekrénnyel kombinálható 
vagy krómozott fém konzollal telepíthető. 
a kézmosó nem tartalmaz túlfolyót, szükséges 
a fix mosdólefolyó használata ezért leeresztő 
nélküli csapteleppel és fix mosdó lefolyóval 
szerelhető.

Classic mosdó - öntött műmárvány

Classic mosdó - öntött műmárvány

jobbos változat

 Classic dupla mosdó - öntött műmárvány
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Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjd01113000 Classic 1300 dupla mosdó túlfolyóval 36,8 1300x490 122 100

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjd01160000 Classic 600 mosdó túlfolyóval 17,9 600x490 76 200
Xjd01170000 Classic 700 mosdó túlfolyóval 20,5 700x490 78 400

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjdl1180000 Classic 800 mosdó b túlfolyóval
22,0 800x490

85 100
Xjdp1180000 Classic 800 mosdó j túlfolyóval 85 100
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Classic 600 Classic 700
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Classic 800 l

600 / 700 x 490 mm
az sd Classic 600/700 mosdó alatti 
szekrénnyel és tükörrel kombinálható.

800 x 490 mm - b/j
bőséges rakodófelület. az sd Classic 
800 mosdó alatti szekrénnyel és tükörrel 
kombinálható.

1300 x 490 mm
dupla mosdó tárolófelületekkel 
a kényelmes mosakodáshoz.
az sd Classic 1300 mosdó alatti 
szekrénnyel kombinálható.

KoNCepCIÓ
Classic koncepció.
lapozzon a 23. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Classic kézmosó - öntött műmárvány

Classic konzol
telepíthető a Classic kézmosóra 
400 x 220 mm

Classic

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500
b14000100p Konzol Classic kézmosóhoz 400 2 db 24 700

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjd01140000 Classic 400 kézmosó 3,9 400x220 30 300

400 x 220 mm 
Kombinálható sd Classic 400 
mosdószekrénnyel és cső alakú 
mosdószifonnal.
az kézmosó önállóan falra nem szerelhető. 
Mosdó alatti szekrénnyel kombinálható 
vagy krómozott fém konzollal telepíthető. 
a kézmosó nem tartalmaz túlfolyót, szükséges 
a fix mosdólefolyó használata ezért leeresztő 
nélküli csapteleppel és fix mosdó lefolyóval 
szerelhető.
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Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjd01113000 Classic 1300 dupla mosdó túlfolyóval 36,8 1300x490 122 100

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjd01160000 Classic 600 mosdó túlfolyóval 17,9 600x490 76 200
Xjd01170000 Classic 700 mosdó túlfolyóval 20,5 700x490 78 400

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjdl1180000 Classic 800 mosdó b túlfolyóval
22,0 800x490

85 100
Xjdp1180000 Classic 800 mosdó j túlfolyóval 85 100
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Classic 800 l

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SD Classic dupla 
szekrény mosdó alá 
1300 x 490 x 470 mm
Két magas (40 cm) fiókkal ellátott 
szekrény. a beépített második fiók 
a kis tárgyakhoz, a mosdó jobb 
oldalán található. 
a szekrény használatát Classic 1300 
dupla mosdóhoz ajánljuk.

Classic tükör
600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm
a tükör beépített világítással 
rendelkezik, kapcsoló (dugalj 
nélküli, közvetlenül kell 
csatlakoztatni).
a tükörhöz ajánlott mosdók: 
Classic 600 / 700 / 800.

600 / 700 / 800

55
0

70

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000352 Classic 600 tükör fehér
9,5 600x70x550

51 500
X000000938 Classic 600 tükör latte 52 700
X000000953 Classic 600 tükör cappuccino 52 700
X000000353 Classic 700 tükör fehér

11,0 700x70x550
56 000

X000000939 Classic 700 tükör latte 57 300
X000000954 Classic 700 tükör cappuccino 57 300
X000000354 Classic 800 tükör fehér

12,0 800x70x550
59 300

X000000940 Classic 800 tükör latte 60 800
X000000955 Classic 800 tükör cappuccino 60 800

Cappuccino latte
Fehér

SD Classic II mosdó 
alatti szekrény 
600 / 700 / 800 x 490 x 600 mm - b/j
ajánlott mosdók: Classic 600 / 700 / 800 
az sd Classic II 800 modell bal vagy 
jobb változatban kapható, amelyet 
hozzáigazítottak a Classic 800 (b/j) 
mosdókagyló azonos változatához.

sd Classic II 800 l

500

85
0

53
0 58

0

L

300 (350)

85
0

53
0 58

0

sd Classic II 600 (700)

600 / 700 / 800

63
0

490

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000902 sd Classic II 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
23,0 600x490x600

100 400
X000000904 sd Classic II 600 mosdó alatti szekrény latte/fehér 94 700
X000000905 sd Classic II 600 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 94 700
X000000906 sd Classic II 700 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

25,5 700x490x600
100 700

X000000908 sd Classic II 700 mosdó alatti szekrény latte/fehér 105 100
X000000909 sd Classic II 700 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 105 100
X000000910 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény b fehér/fehér

27,5 800x490x600

109 700
X000000912 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény b latte/fehér 109 700
X000000913 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény b cappuccino/fehér 109 700
X000000914 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény j fehér/fehér 109 700
X000000916 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény j latte/fehér 109 700
X000000917 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény j cappuccino/fehér 109 700

Cappuccino latte

Fehér

KoNCepCIÓ
Classic koncepció.
lapozzon a 23. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelmeztetés: a tükörvilágítás kábellel együtt közvetlenül 
csatlakoztatható a villamos hálózathoz. Nem tartalmaz kapcsolót, dugaljt és konnektort.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Classic

Választható színek*:
* az itt jelzett szekrényeket mindig 

fényes fehér ajtókkal szállítjuk.

SD Classic dupla 
szekrény mosdó alá 
1300 x 490 x 470 mm
Két magas (40 cm) fiókkal ellátott 
szekrény. a beépített második fiók 
a kis tárgyakhoz, a mosdó jobb 
oldalán található. 
a szekrény használatát Classic 1300 
dupla mosdóhoz ajánljuk.

1300

50
0

490

325 650

85
0

53
0 58

0

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000422 sd Classic 1300 dupla szekrény fehér/fehér
52,0 1300x490x470

172 800
X000000943 sd Classic 1300 dupla szekrény latte/fehér 171 600
X000000958 sd Classic 1300 dupla szekrény cappuccino/fehér 174 000

Cappuccino latte

Fehér

Fehér lakk

Fehér

Fehér lakk

CappuccinoKorpusz:

ajtó: Fehér lakk

latte

600 / 700 / 800

55
0

70

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000352 Classic 600 tükör fehér
9,5 600x70x550

51 500
X000000938 Classic 600 tükör latte 52 700
X000000953 Classic 600 tükör cappuccino 52 700
X000000353 Classic 700 tükör fehér

11,0 700x70x550
56 000

X000000939 Classic 700 tükör latte 57 300
X000000954 Classic 700 tükör cappuccino 57 300
X000000354 Classic 800 tükör fehér

12,0 800x70x550
59 300

X000000940 Classic 800 tükör latte 60 800
X000000955 Classic 800 tükör cappuccino 60 800

sd Classic II 800 l

53
0 58

0

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000902 sd Classic II 600 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
23,0 600x490x600

100 400
X000000904 sd Classic II 600 mosdó alatti szekrény latte/fehér 94 700
X000000905 sd Classic II 600 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 94 700
X000000906 sd Classic II 700 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

25,5 700x490x600
100 700

X000000908 sd Classic II 700 mosdó alatti szekrény latte/fehér 105 100
X000000909 sd Classic II 700 mosdó alatti szekrény cappuccino/fehér 105 100
X000000910 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény b fehér/fehér

27,5 800x490x600

109 700
X000000912 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény b latte/fehér 109 700
X000000913 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény b cappuccino/fehér 109 700
X000000914 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény j fehér/fehér 109 700
X000000916 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény j latte/fehér 109 700
X000000917 sd Classic II 800 mosdó alatti szekrény j cappuccino/fehér 109 700

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. Figyelmeztetés: a tükörvilágítás kábellel együtt közvetlenül 
csatlakoztatható a villamos hálózathoz. Nem tartalmaz kapcsolót, dugaljt és konnektort.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SD Classic 400 alsószekrény 
kézmosóhoz
400 x 220 x 500 mm - b/j
szekrény polccal. 
az ajtót külön meg kell rendelni balra 
vagy jobbra nyíló változatban, amelyet 
a csuklópántok határoznak meg. 
Classic 400 kézmosóhoz ajánlott.

SB Classic faliszekrény
350 x 370 x 1200 mm - b/j
Magas faliszekrény két üvegpolccal, 
beépített fiókkal a felső részben.

Fehér

Fehér

A Classic termékek kitűnő választást választást jelentenek minden fürdőszobába és 
mellékhelyiségbe, a dizájn és a használhatóság kombinációjának megőrzésével.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000356 sb Classic 350 faliszekrény b fehér/fehér

27,5 350x370x1200

100 400
X000000355 sb Classic 350 faliszekrény j fehér/fehér 100 400
X000000941 sb Classic 350 faliszekrény b latte/fehér 99 300
X000000942 sb Classic 350 faliszekrény j latte/fehér 99 300
X000000956 sb Classic 350 faliszekrény b cappuccino/fehér 99 300
X000000957 sb Classic 350 faliszekrény j cappuccino/fehér 99 300

SD Classic 400 alsószekrény 
kézmosóhoz
400 x 220 x 500 mm - b/j
szekrény polccal. 
az ajtót külön meg kell rendelni balra 
vagy jobbra nyíló változatban, amelyet 
a csuklópántok határoznak meg. 
Classic 400 kézmosóhoz ajánlott.

400

220

53
0

85
0

65
0

60
0

60
0

65
0

85
0

227 227

Stavební připravenost  
pro umístění baterie vpravo.

Stavební připravenost  
pro umístění baterie vlevo.

001-14

400

220

53
0

85
0

65
0

60
0

60
0

65
0

85
0

227 227

Stavební připravenost  
pro umístění baterie vpravo.

Stavební připravenost  
pro umístění baterie vlevo.

001-14

SB Classic faliszekrény
350 x 370 x 1200 mm - b/j
Magas faliszekrény két üvegpolccal, 
beépített fiókkal a felső részben.

350

12
00

370

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000416 sd 400 Classic alsó szekrény kézmosóhoz fehér
10,0 400x220x500

20 800
X000000944 sd 400 Classic alsó szekrény kézmosóhoz latte 22 300
X000000959 sd 400 Classic alsó szekrény kézmosóhoz cappuccino 22 300
X000000420 sd 400 Classic alsószekrényhez ajtó b fehér

2,0
10 300

X000000421 sd 400 Classic alsószekrényhez ajtó j fehér 10 300

Cappuccino latte

Cappuccino latte

Classic

Fehér

Fehér

53
0

58
0

Választható színek*:
* az itt jelzett szekrényeket mindig 

fényes fehér ajtókkal szállítjuk. Fehér lakk

Fehér

Fehér lakk

CappuccinoKorpusz:

ajtó: Fehér lakk

latte

A Classic termékek kitűnő választást választást jelentenek minden fürdőszobába és 
mellékhelyiségbe, a dizájn és a használhatóság kombinációjának megőrzésével.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali 
változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani.. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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az anyagfelhasználás során törekedtünk a tisztíthatóságra és a
tartósságra.

A Clear mosdók és mosdó alatti szekrények élei pontosan 45°-os szöget zárnak be. 
A szekrény minőségét és egyediségét a fa furnér bútorlapok növelik tovább.

Clear öntött műmárvány mosdók és mosdópultok

Clear mosdók Clear fürdőszobabútorok

A vízszintes vonalvezetésnek köszönhetően, kiemeli a mosdót a térben. A mosdókagyló 
széles pereme elegendő helyet biztosít a csaptelepnek. Játékosan egyszerű, stílusában 
tökéletesre hangolt bútordarabok.
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az anyagfelhasználás során törekedtünk a tisztíthatóságra és a
tartósságra.

A Clear mosdók és mosdó alatti szekrények élei pontosan 45°-os szöget zárnak be. 
A szekrény minőségét és egyediségét a fa furnér bútorlapok növelik tovább.

a bútor cseresznye szín árnyalatában valódi luxus megjelenést 
kölcsönöz a fürdőszobának.

Valódi fa furnér

Clear

Clear öntött műmárvány mosdók és mosdópultok

A vízszintes vonalvezetésnek köszönhetően, kiemeli a mosdót a térben. A mosdókagyló 
széles pereme elegendő helyet biztosít a csaptelepnek. Játékosan egyszerű, stílusában 
tökéletesre hangolt bútordarabok.
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SD Clear mosdó alatti szekrény
800 / 1000 x 380 x 400 mm
Mosdó alatti fiókos szekrény. Kiegészítő polccal 
kisebb kozmetikumok, tartozékok részére.
Clear mosdóval kombinálható.

SB Clear faliszekrény
400 x 350 x 1550 mm - b/j
Magas osztott faliszekrény üvegpolcokkal 
és fiókokkal.

Clear tükör
800 / 1000 x 440 mm
tükör beépített világítással.  
a Clear mosdóval kombinálható.

Clear mosdó - öntött műmárvány

Fehér

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjj01180000 Clear 800 mosdó 8,8 800x380 60 500
Xjj01110000 Clear 1000 mosdó 10,8 1000x380 69 400

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000765 Clear 800 tükör 6,0 800x30x440 61 700
X000000766 Clear 1000 tükör 7,0 1000x30x440 70 600

Clear 800 Clear 1000

800
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Clear 800 Clear 1000
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Clear 800 Clear 1000

800/1000

44
0

30

400

15
50

350

800 / 1000 x 380 mm
a mosdót önállóan nem lehet falra rögzíteni, 
kizárólag Clear mosdó alatti szekrénnyel 
telepíthető. a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, 
ezért csak hagyományos fix lefolyóval szerelhetők.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a mosdók méretei szélesség / mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást 
is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelmeztetés: a tükörvilágítás kábellel együtt közvetlenül csatlakoztatható a villamos hálózathoz. Nem tartalmaz kapcsolót, dugaljt és konnektort.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék 
jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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Clear

SD Clear mosdó alatti szekrény
800 / 1000 x 380 x 400 mm
Mosdó alatti fiókos szekrény. Kiegészítő polccal 
kisebb kozmetikumok, tartozékok részére.
Clear mosdóval kombinálható.

SB Clear faliszekrény
400 x 350 x 1550 mm - b/j
Magas osztott faliszekrény üvegpolcokkal 
és fiókokkal.

Választható színek*:
* az ajtók színe lakkozott fényes fehér vagy lakkozott 

cseresznye. a korpusz színe mindig fényes fehér.

Cseresznye 
furnér

Fehér

Fehér

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000761 sb Clear 400 faliszekrény b fehér/fehér

33,0 400x350x1550

157 400
X000000763 sb Clear 400 faliszekrény j fehér/fehér 157 400
X000000762 sb Clear 400 faliszekrény b fehér/cseresznye 164 300
X000000764 sb Clear 400 faliszekrény j fehér/cseresznye 162 000

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000757 sd Clear 800 mosdó alatti szekrény fehér/fehér
29,0 800x380x400

143 800
X000000758 sd Clear 800 mosdó alatti szekrény fehér/cseresznye 148 300
X000000759 sd Clear 1000 mosdó alatti szekrény fehér/fehér

34,0 100x380x400
154 100

X000000760 sd Clear 1000 mosdó alatti szekrény fehér/cseresznye 160 900

800/1000

42
0

380

85
0

58
063
0

400/500

800/1000

44
0

30

400

15
50

350

58
0

53
0

Cseresznye 
furnér

Fehér lakkKorpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjj01180000 Clear 800 mosdó 8,8 800x380 60 500
Xjj01110000 Clear 1000 mosdó 10,8 1000x380 69 400

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000000765 Clear 800 tükör 6,0 800x30x440 61 700
X000000766 Clear 1000 tükör 7,0 1000x30x440 70 600

Clear 800 Clear 1000

800

38
0

51 (698) 51

10
1

(2
29

)
51

12
0

400
800

55
16

0

20

12
0

20

500
1 000

55
16

0

1 000

38
0

51 (898) 51

10
1

(2
29

)
51

800/1000

44
0

30

400

15
50

350

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a mosdók méretei szélesség / mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást 
is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák. Figyelmeztetés: a tükörvilágítás kábellel együtt közvetlenül csatlakoztatható a villamos hálózathoz. Nem tartalmaz kapcsolót, dugaljt és konnektort.

Cseresznye 
furnér

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék 
jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Eredeti megoldás két személy kényelméhez.

a szekrények stílusos belső tagolása lehetővé teszi a kozmetikai cikkek 
tárolását az egész család számára.

Natural öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok

Natural mosdók  Natural fürdőszobabútorok

Lehetővé teszi a nyitott területek és a zárt tárolóhelyek egyéni kombinációit. Az öntött 
műmárvány mosdóval együtt biztosítja a tartós minőséget.
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Natural

Eredeti megoldás két személy kényelméhez.

a szekrények stílusos belső tagolása lehetővé teszi a kozmetikai cikkek 
tárolását az egész család számára.

a természetes bútorokat két fali szekrénnyel bővítettük, nyitott vagy zárt 
kivitelben, a kényelmes tároláshoz.

Natural öntött műmárvány mosdók és fürdőszobabútorok

Lehetővé teszi a nyitott területek és a zárt tárolóhelyek egyéni kombinációit. Az öntött 
műmárvány mosdóval együtt biztosítja a tartós minőséget.
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Natural Duo dupla mosdó - öntött műmárvány

Natural tükör 
500 / 800 / 1200 x 50 x 770 mm  
a tükörhöz ajánlott mosdók: 
Natural 500/800/1200.
a Natural tükör beépített 
világítással van felszerelve.

1200 x 450 mm 
Minimalista forma, széles peremek, lágy, íves belső. az egybeöntött 
mosdótér könnyen karbantartható, emellett kényelmesen 
használható két személy számára is.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak hagyományos fix 
lefolyóval szerelhető. a mosdó közvetlenül a falra szerelhető, vagy 
kombinálható az sd Natural 1200 szekrénnyel.

Natural 500 mosdó - öntött műmárvány

Natural 800 mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjo01250000 Natural 500 mosdó túlfolyó nélkül 15,8 500x450 61 700

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjo01280000 Natural 800 mosdó túlfolyó nélkül 23,7 800x450 88 500

500 x 450 mm 
Minimalista forma, vékony peremek, nem túl mély 
belső. Ideális kisebb fürdőszobákba. a mosdó nem 
rendelkezik túlfolyóval, ezért csak hagyományos fix 
lefolyóval szerelhetők.
 
a mosdó közvetlenül a falra szerelhető, vagy 
kombinálható az sd Natural 500 szekrénnyel.

800 x 450 mm 
Csábítóan egyenes vonalai és szögletes, sík 
belső mosdórésze tökéletes harmóniát alkot.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért 
csak hagyományos fix lefolyóval szerelhetők. 
a mosdó közvetlenül a falra szerelhető, 
vagy kombinálható az sd Natural 800 
mosdószekrénnyel.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. 
a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje 
forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk 
megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.Figyelmeztetés: a tükörvilágítás kábellel együtt közvetlenül csatlakoztatható a villamos hálózathoz. Nem tartalmaz 
kapcsolót, dugaljt és konnektort.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN  
Fürdőszobabútorra.
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Natural Duo dupla mosdó - öntött műmárvány

Natural tükör 
500 / 800 / 1200 x 50 x 770 mm  
a tükörhöz ajánlott mosdók: 
Natural 500/800/1200.
a Natural tükör beépített 
világítással van felszerelve.

Fehér

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 13 600
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001056 Natural 500 tükör fehér 11,0 500x50x770 47 100
X000001057 Natural 800 tükör fehér 15,0 800x50x770 51 700
X000001058 Natural 1200 tükör fehér 21,0 1200x50x770 76 900

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjo01212000 Natural duo 1200 mosdó túlfolyó nélkül 34,4 1200x450 126 900

500 / 800 / 1200

77
0

50

1200 x 450 mm 
Minimalista forma, széles peremek, lágy, íves belső. az egybeöntött 
mosdótér könnyen karbantartható, emellett kényelmesen 
használható két személy számára is.
a mosdó nem rendelkezik túlfolyóval, ezért csak hagyományos fix 
lefolyóval szerelhető. a mosdó közvetlenül a falra szerelhető, vagy 
kombinálható az sd Natural 1200 szekrénnyel.

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjo01250000 Natural 500 mosdó túlfolyó nélkül 15,8 500x450 61 700

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjo01280000 Natural 800 mosdó túlfolyó nélkül 23,7 800x450 88 500

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. 
a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje 
forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk 
megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.Figyelmeztetés: a tükörvilágítás kábellel együtt közvetlenül csatlakoztatható a villamos hálózathoz. Nem tartalmaz 
kapcsolót, dugaljt és konnektort.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN  
Fürdőszobabútorra.
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SB Natural nyitott 
faliszekrény 
450 x 260 x 550 mm  
Magas faliszekrény kettő fapolccal. 
Kompakt, egyszerűségében mutatós 
faliszekrény.

SB Natural zárt 
faliszekrény
450 x 280 x 770 mm 
Magas faliszekrény egy fapolccal. 
a termék elforgatásával balra vagy jobbra 
nyíló ajtót kap.

SD Natural 1200 mosdó 
alatti szekrény
1200 x 450 x 450 mm  
praktikus fiókos szekrény nagy 
tárolóhellyel és fiókkal.

SD Natural mosdó alatti 
szekrény 
500 / 800 x 450 x 450 mm  
praktikus fiókos szekrény nagy 
tárolóhellyel és fiókkal.

Fehér

Fehér

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001051 sd Natural 500 mosdó alatti szekrény fehér 30,0 500x450x450 117 900
X000001052 sd Natural 800 mosdó alatti szekrény fehér 37,0 800x450x450 128 800

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001053 sd Natural 1200 mosdó alatti szekrény fehér 60,0 1200x450x450 178 800

450

500/800

55
0

53
0 58

0

85
0

250 / 400

450

55
0

1200

53
0 58

0

85
0

600

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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SB Natural nyitott 
faliszekrény 
450 x 260 x 550 mm  
Magas faliszekrény kettő fapolccal. 
Kompakt, egyszerűségében mutatós 
faliszekrény.

SB Natural zárt 
faliszekrény
450 x 280 x 770 mm 
Magas faliszekrény egy fapolccal. 
a termék elforgatásával balra vagy jobbra 
nyíló ajtót kap.

Fehér

Fehér

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001055 sb Natural 450 nyitott faliszekrény fehér 15,0 450x260x550 56 300

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001054 sb Natural 450 zárt faliszekrény fehér 12,0 450x280x770 75 700

260

450

55
0

280

450

77
0

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001051 sd Natural 500 mosdó alatti szekrény fehér 30,0 500x450x450 117 900
X000001052 sd Natural 800 mosdó alatti szekrény fehér 37,0 800x450x450 128 800

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001053 sd Natural 1200 mosdó alatti szekrény fehér 60,0 1200x450x450 178 800

53
0 58

0

53
0 58

0

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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 Flat 600 mosdó  -  öntött műmárvány
600 x 460 mm
Minimalista forma, vékony peremek, íves, mély belső.
dübellel falra rögzíthető.
Chrome/Classic 600 tükör ajánlott hozzá.

Flat 900 mosdó  -  öntött műmárvány
900 x 460 mm
Minimalista forma, széles oldalsó peremek, íves, mély belső.

dübellel falra rögzíthető. 
Clear 1000 tükör ajánlott hozzá.

Flat Duo 1200 dupla mosdó  - 
 öntött műmárvány
1200 x 460 mm
Minimalista forma, vékony peremek, íves, lágy 
osztott belső, abszolút szimmetria.

dübellel falra rögzíthető. 2 db Chrome/Classic 
600 tükör ajánlott hozzá.

5
 5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra. 

 Cikkszám  MosdÓ  Méretek (mm)  ár 

 Xjp01160000  Flat 600  mosdó 600x460 60 900

 Cikkszám  MosdÓ  Méretek (mm)  ár 

 Xjp01190000  Flat 900 mosdó 900x460 72 500 

 Cikkszám  MosdÓ  Méretek (mm)  ár 

  Xjp01112000  Flat duo 1200 dupla mosdó 1200x460 91 300

 a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva.   a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba.  a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 
5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/
keszlet oldalon.    az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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Rainbow mini 400 kézmosó -  öntött műmárvány
400 x 220 mm
a rainbow kézmosó a legkisebb terekbe is alkalmas.
Minimalista forma, íves, vékony perem, mély belső. 
dübellel falra rögzíthető.

túlfolyó nélküli típus, ezért fi x mosdólefolyóval szerelendő.
leeresztő nélküli mosdócsapteleppel alkalmazzuk.

 a mosdó méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.    a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

 Rainbow mini kézmosó Flat öntött műmárvány mosdók

 Cikkszám  KIeGészítőK  ár 

 X01373  Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel  6 100 
 X01437  Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm  6 500 
 X01371  Krómozott teleszkópos mosdószifon  20 200 
 X01436  Mosdó csőszifon króm U  6 500 
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5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

Cikkszám MosdÓ Méretek (mm) ár

Xjp01160000 Flat 600 mosdó 600x460 60 900

Cikkszám MosdÓ Méretek (mm) ár

Xjp01190000 Flat 900 mosdó 900x460 72 500

Cikkszám MosdÓ Méretek (mm) ár

Xjp01112000 Flat duo 1200 dupla mosdó 1200x460 91 300

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 
5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/
keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Rainbow mini 400 kézmosó - öntött műmárvány
400 x 220 mm
a rainbow kézmosó a legkisebb terekbe is alkalmas.
Minimalista forma, íves, vékony perem, mély belső. 
dübellel falra rögzíthető.

túlfolyó nélküli típus, ezért fix mosdólefolyóval szerelendő.
leeresztő nélküli mosdócsapteleppel alkalmazzuk.

Cikkszám MosdÓ Méretek (mm) ár

XjX01140000 rainbow mini 400 kézmosó 400x220 26 800

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

A Rainbow mini kézmosó a Chrome és 10° koncepció 
kiegészítővel kombinálható. az anyagfelhasználás során 
törekedtünk a könnyű tisztíthatóságra és tartósságra.

a mosdó méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

Rainbow mini kézmosó

a mosdó falra dübelesen rögzíthető, kínálatunkból szekrénnyel nem kiegészíthető.
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Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 6 500
X01371 Krómozott teleszkópos mosdószifon 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
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A mosdó kád fölé helyezése ötletesen kihasználja a teret. Kellemesen tágas rakodófelületek, 
jobbos és balos változat.

BeHappy II öntött műmárvány mosdó és fürdőszobabútorok

NOSAL design

behappy II 
fürdőszobabútorokbehappy II mosdó

praktikus megoldás kisebb fürdőszobákba.

Praktikus fiókos szekrény a BeHappy II mosdóhoz.
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A mosdó kád fölé helyezése ötletesen kihasználja a teret. Kellemesen tágas rakodófelületek, 
jobbos és balos változat.

BeHappy II öntött műmárvány mosdó és fürdőszobabútorok
Behappy II

a gyakorlati és esztétikai igények megtestesítője. a szekrény tárhelyet
biztosít, és stílusosan csatlakozik a fürdőkádhoz. a helytakarékos kád
praktikus kiegészítője.

praktikus megoldás kisebb fürdőszobákba.

Praktikus fiókos szekrény a BeHappy II mosdóhoz.
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Behappy II sarokmosdó - öntött műmárvány

jobbos változat

Behappy II mosdó - öntött műmárvány

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjal1100001 behappy II sarokmosdó b túlfolyóval
19,7 500x665

77 300
Xjap1100001 behappy II sarokmosdó b túlfolyóval 77 300

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xja01155000 behappy II 550 mosdó túlfolyóval 15,6 550x400 71 700

jobbos változat

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

500 x 665 mm - b/j
a mosdó friss dizájnjában visszaköszönnek a kád 
modern vonalai. a technológiailag tökéletes öntött 
műmárvány sarokmosdó, praktikus tárolóhelyet is
biztosít a felhasználóknak.

550 x 400 mm 
bárhol a fürdőszobában megállja a helyét, 
mosdó alatti szekrénnyel kombinálva pedig 
bőséges tárolóhellyel gazdagítja a behappy 
II koncepciót. 

balos változat

SD Behappy II mosdó 
alatti szekrény 
530 x 370 x 435 mm
praktikus fiókos szekrény egyenes 
mosdókhoz.  

Behappy II tükör
530 x 110 x 740 mm
praktikus polccal ellátott tükör a 
behappy II mosdóhoz.

KoNCepCIÓ
behappy II koncepció.
lapozzon a 25. oldalra!

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra. 5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Cikkszám KIeGészítőK ár

X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xjal1100001 behappy II sarokmosdó b túlfolyóval
19,7 500x665

77 300
Xjap1100001 behappy II sarokmosdó b túlfolyóval 77 300

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xja01155000 behappy II 550 mosdó túlfolyóval 15,6 550x400 71 700

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500
X01612 helytakarékos mosdószifon 4 500

Behappy II

SD Behappy II mosdó 
alatti szekrény 
530 x 370 x 435 mm
praktikus fiókos szekrény egyenes 
mosdókhoz.  

Behappy II tükör
530 x 110 x 740 mm
praktikus polccal ellátott tükör a 
behappy II mosdóhoz.

Fehér

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001097 sd behappy II 530 mosdó alatti szekrény fehér 15,5 530x370x435 83 000

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001099 behappy II 550 tükör fehér 12,0 530x110x740 44 400
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Fehér

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.

a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. 
értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.
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Még több rakodófelület. A kád és a mosdó együtt rendkívül helytakarékos megoldást kínál.

Avocado öntött műmárvány mosdók

Design Achim Storz

avocado mosdók

Avocado mosdó - öntött műmárvány

Mosdó Avocado Comfort - öntött műmárvány

850 x 450 mm - b/j
bőséges rakodófelület, egyedülálló dizájn, 
amely tökéletes összhangban van a kád 
formájával.
ha a mosdót a kád fölé szereli, sokkal több 
hely marad szabadon a fürdőszobában.

950 x 530 mm - b/j
Még több rakodófelület, komfortosabb 
tisztálkodás.
ajánljuk az avocado kád fölé helyezni.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.
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Még több rakodófelület. A kád és a mosdó együtt rendkívül helytakarékos megoldást kínál.

Avocado öntött műmárvány mosdók

Avocado mosdó - öntött műmárvány

Mosdó Avocado Comfort - öntött műmárvány

Avocado

Cikkszám KIeGészítőK ár

X01373 Mosdó lefolyó Click-Clack rendszerrel 6 100
X01437 Mosdó lefolyó ClickClack rendszerrel alacsony króm 6 500
X01371 Mosdó szifon krómteleszkópos 20 200
X01436 Mosdó csőszifon króm U 6 500

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xj1l1100000 avocado mosdó b túlfolyóval
13,6 850x450

48 200
Xj1p1100000 avocado mosdó j túlfolyóval 48 200

Cikkszám MosdÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

Xj9l1100000 avocado Comfort mosdó b túlfolyóval
20,1 950x530

72 800
Xj9p1100000 avocado Comfort mosdó j túlfolyóval 72 800

jobbos változat

jobbos változat

balos változat

Ø46Ø46

Ø46
Ø46

jobbos változat

jobbos változat

850 x 450 mm - b/j
bőséges rakodófelület, egyedülálló dizájn, 
amely tökéletes összhangban van a kád 
formájával.
ha a mosdót a kád fölé szereli, sokkal több 
hely marad szabadon a fürdőszobában.

950 x 530 mm - b/j
Még több rakodófelület, komfortosabb 
tisztálkodás.
ajánljuk az avocado kád fölé helyezni.

balos változat

KoNCepCIÓ
avocado koncepció.
lapozzon a 24. oldalra!5

5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
ÖNtÖtt MŰMárVáNY MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek 
forgalomba. B (bal) - a termék bal oldali változata., j (jobb) - a termék jobb oldali változata. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.
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Veda szekrény és Veda Slim kerámia mosdó

A mosdót a csapteleppel balos, vagy jobbos állásban is lehet telepíteni. A szekrény kompakt 
alakjával együtt praktikus egységet alkot, és lehetővé teszi a kézmosást szűkebb helyeken is.

Veda fürdőszobabútorok

Veda Slim kézmosó - kerámia 
400 x 220 mm
Vékony falú kerámia mosdó. a vékony slim szélek növelik a kézmosó felületét. 
Ideális olyan helyiségekbe, ahol a klasszikus mosdó nem fér el. a mosdó, Veda 
szekrényhez alkalmas, önállóan nem telepíthető.

SD Veda 400 alsószekrény 
kézmosóhoz
400 x 220 x 450 mm
Faliszekrény Veda kézmosó alá.  
a szekrény ajtajait balra vagy 
jobbra nyílóként is lehet telepíteni.

újdonság

3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
Veda slIM és Veda MosdÓra.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást 
is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.
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Veda szekrény és Veda Slim kerámia mosdó

A mosdót a csapteleppel balos, vagy jobbos állásban is lehet telepíteni. A szekrény kompakt 
alakjával együtt praktikus egységet alkot, és lehetővé teszi a kézmosást szűkebb helyeken is.

Veda Slim kézmosó - kerámia 
400 x 220 mm
Vékony falú kerámia mosdó. a vékony slim szélek növelik a kézmosó felületét. 
Ideális olyan helyiségekbe, ahol a klasszikus mosdó nem fér el. a mosdó, Veda 
szekrényhez alkalmas, önállóan nem telepíthető.

SD Veda 400 alsószekrény 
kézmosóhoz
400 x 220 x 450 mm
Faliszekrény Veda kézmosó alá.  
a szekrény ajtajait balra vagy 
jobbra nyílóként is lehet telepíteni.

Veda

Cikkszám bútor súly 
(kg) Méretek (mm) ár

X000001386 sd Veda 400 alsószekrény kézmosóhoz 11,7 400x220x450 27 700

Cikkszám KézMosÓ súly 
(kg) Méretek (mm) ár

XjX01240000 Veda slim 400 mosdó 4,6 400x220 21 300

Cikkszám KIeGészítőK súly 
(kg) ár

X01439 Mosdó lefolyó, hagyományos (fix, krómozott) 0,4 - 6 500
X01695 Mosdó lefolyó, kerámia fedéllel - fehér 0,3 - 13 600
X01436 Mosdó csőszifon króm U 0,4 - 6 500

Fehér

Korpusz:

ajtó: Fehér lakk

Fehér lakk3
3 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
Veda slIM és Veda MosdÓra.

NedVesséG elleNI VédeleMI
Mélyimpregnált alapanyagok.

a mosdók méretei szélesség/mélység szerint vannak megadva. a fürdőszobabútorok méretei szélesség/mélység/magasság kombinációban vannak megadva. a termék súlya bruttó érték, azaz tartalmazza a csomagolást 
is. a mosdók az álló mosdó csaptelepek számára előfúrt 35 mm-es nyílással kerülnek forgalomba. a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből 
igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t 
tartalmazzák.

5
5 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
Fürdőszobabútorra.
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Minden lehetséges beépítési módhoz kínálunk mosdólefolyót. az alacsony magasságú mosdólefolyó kis bútorokhoz használható, 
ahol helyet kell megtakarítanunk, U alakú szifonnal ajánljuk kombinálni. a klasszikus krómozott teleszkópos mosdószifon a bútor 
nélkül beépített, vagy a pultra helyezhető mosdóknál biztosít előkelő megjelenést. a fix mosdólefolyó használatára a túlfolyó nélküli 
mosdóknál van szükség, ahol megakadályozzák a víz túlfolyását.

Mosdólefolyók és szifonok

Kiegészítők 
mosdókhoz

fix leeresztő, kézmosókhoz és 
túlfolyó nélküli mosdókhoz 
Két változatban, krómozott/fehér 
kerámia kivitelben. 
Cikkszám: X01439 / X01695 

ár 6 500,- / 13 600,-

3 
3 éV jÓtállás FéM KIVItel

CuZn

A fehér kerámia lefolyóborítással kínált mosdókagyló egységesen elegáns benyomást kelt.

értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák.

balance/Comfort bútorba szerelhető 
mosdószifon fix leeresztővel
a mosdószifont a süllyesztett balance/Comfort 
mosdók számára tervezték, ugyanazon sorozat 
falra akasztható szekrényeihez.
Cikkszám: X01723

ár 14 500,-
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 Minden lehetséges beépítési módhoz kínálunk mosdólefolyót. az alacsony magasságú mosdólefolyó kis bútorokhoz használható, 
ahol helyet kell megtakarítanunk, U alakú szifonnal ajánljuk kombinálni.   a klasszikus krómozott teleszkópos mosdószifon a bútor 
nélkül beépített, vagy a pultra helyezhető mosdóknál biztosít előkelő megjelenést. a fi x mosdólefolyó használatára a túlfolyó nélküli 
mosdóknál van szükség, ahol megakadályozzák a víz túlfolyását. 

 Mosdólefolyók és szifonok 

 Mosdólefolyó ClickClack 
rendszerrel, alacsony, minden 
mosdótípushoz.  
 U alakú mosdószifonnal 
kombinálva főleg bútoros 
mosdókhoz használatos, 
ahol helyet takarít meg.  
 Cikkszám:   X01437 

 ár   6 500 ,-

 Mosdószifon U alakú 
 l és I mosdópulthoz alkalmas.  
 az alacsony mosdólefolyóval 
kombinálva főleg bútoros 
mosdókhoz használatos, ahol 
helyet takarít meg. 
 Cikkszám:   X01436 

 ár   6 500,- 

 Mosdólefolyó ClickClack 
rendszerrel minden 
mosdótípushoz  

 Cikkszám:   X01373 

 ár   6 100 ,-

 Krómozott teleszkópos mosdószifon
 teleszkópos szifon főként l és I pultokhoz 
valamint bármilyen mosdótípushoz, főként 
ha szekrény nélkül (látszó elemként) telepítik.
 Cikkszám:   X01371 

 ár   20 200 ,-

fix leeresztő, kézmosókhoz és 
túlfolyó nélküli mosdókhoz    
 Két változatban, krómozott/fehér 
kerámia kivitelben.  
 Cikkszám:   X01439  /  X01695 

 ár   6 500,-  /  13 600,- 

3 
 3 éV jÓtállás  FéM KIVItel 

CuZn 3 
 3 éV jÓtállás  FéM KIVItel 

CuZn3 
 3 éV jÓtállás  FéM KIVItel 

CuZn

3 
 3 éV jÓtállás  FéM KIVItel 

CuZn

3 
 3 éV jÓtálllás  FéM KIVItel 

CuZn

 Kiegészítők mosdókhoz 

helytakarékos mosdószifon
 alkalmas az alacsony mosdólefolyóval 
való kombinálásra.  a szifon nem vesz 
el helyet a mosdó alatti térből. a fiók 
belseje így alkalmassá válik nagyobb 
tárgyak tárolására. 
 Cikkszám:   X01612 

 ár   4 500 ,-

2 
 2 éV jÓtállás 

 A fehér kerámia lefolyóborítással kínált mosdókagyló egységesen elegáns benyomást kelt. 

értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. 
Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  
az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

balance/Comfort bútorba szerelhető 
mosdószifon fix leeresztővel
a mosdószifont a süllyesztett balance/Comfort 
mosdók számára tervezték, ugyanazon sorozat 
falra akasztható szekrényeihez.
 Cikkszám:    X01723

 ár   14 500,-
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Szaniter kerámia 
és kiegészítők
természetes alapanyagok kombinációja, 
gazdagítva az eredeti raVaK dizájnnal.
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Szaniter kerámia 
és kiegészítők
természetes alapanyagok kombinációja, 
gazdagítva az eredeti raVaK dizájnnal.

új! 10 év kiterjesztett, teljes körű 
jótállást vállalunk minden WC-re, 
bidére és falsík mögötti tartályra
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Uni Chrome WC 

Az Uni Chrome WC csészék megfelelnek a legmagasabb higiénia elvárásoknak. Mivel falra 
szerelhető, a szokásosnál könnyebb a padlózat tisztán tartása. A tartókonzol rejtett, nem töri 
meg az egységes dizájnt.

Uni Chrome rimoff WC
360 x 510 x 350 mm
perem nélküli kivitel, így nincsenek 
elérhetetlen helyek a tisztításnál. 
ezáltal a tisztán tartása tökéletesen 
kivitelezhető. 
Cikkszám: X01535

ár 87 200,-

WC ülőke 
Uni Chrome Slim
358 x453x 51 mm
az extra vékony ülőke 
tartós műanyagból készül 
és lecsapódásgátló  
mechanizmussal van  
ellátva: softClose. 
Cikkszám: X01550

ár 25 700,-

falra szerelhető WC tartály W
592 x 145 - 220 x 1062 mm
alap, falra szerelhető modul, amely legfőképp fürdőszoba 
felújításhoz alkalmas. a WC és a fal közötti szigetelés 
a csomagolás része. az öblítés 2-3,5 liter és 6-9 liter 
tartományokban állítható.
Cikkszám: X01702 

ár 53 600,-

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció 
lapozzon a 18. oldalra!

10
10 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
WC-re és a beépített tartálYra.

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 év garancia a WC-re; 3 év garancia a WC-ülőkére; 3 év garancia a WC-nyomólapra;  
10 év garancia a beépített öblítőmodulok rögzített részeire; 3 év garancia a telepítő öblítő modulok cserélhető részeihez.
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Az Uni Chrome WC csészék megfelelnek a legmagasabb higiénia elvárásoknak. Mivel falra 
szerelhető, a szokásosnál könnyebb a padlózat tisztán tartása. A tartókonzol rejtett, nem töri 
meg az egységes dizájnt.

G verzió 
merevítővel

Uni Chrome rimoff WC
360 x 510 x 350 mm
perem nélküli kivitel, így nincsenek 
elérhetetlen helyek a tisztításnál. 
ezáltal a tisztán tartása tökéletesen 
kivitelezhető. 
Cikkszám: X01535

ár 87 200,-

Uni Chrome rim WC 
360 x 510 x 350 mm
a WC öblítése különösen hatékony, így mindig gyönyörűen 
tiszta lesz. a WC csésze a különleges perem kialakítása miatt 
könnyen hozzáférhető a tisztítás során. 
Cikkszám: X01516

ár 76 800,-

WC ülőke 
Uni Chrome Slim
358 x453x 51 mm
az extra vékony ülőke 
tartós műanyagból készül 
és lecsapódásgátló  
mechanizmussal van  
ellátva: softClose. 
Cikkszám: X01550

ár 25 700,-

WC ülőke 
Uni Chrome
354 x 427 x 40 mm  
az ülőke extra tartós 
műanyagból készül 
és lecsapódásgátló 
mechanizmussal van  
ellátva: softClose.
Cikkszám: X01549

ár 15 800,-

Chrome nyomólap
247 x 165 mm
harmonikusan ovális, karakteres 
dizájn, fémből készült nyomólap 
a mechanizmus a falba építendő, 
így a nyomólap csak minimálisan 
emelkedik ki a burkolat síkjából. 
Két változatban: fehér/szatén 
Cikkszám: X01455 / X01454

ár 62 700,- / 54 600,-

szaniter kerámia és kiegészítők

falra szerelhető WC tartály W
592 x 145 - 220 x 1062 mm
alap, falra szerelhető modul, amely legfőképp fürdőszoba 
felújításhoz alkalmas. a WC és a fal közötti szigetelés 
a csomagolás része. az öblítés 2-3,5 liter és 6-9 liter 
tartományokban állítható.
Cikkszám: X01702 

ár 53 600,-

falra szerelhető WC tartály G
510 x 115 - 195 x 1120 mm
Öblítőtartály talpon álló kerettel és szigetelő lemezzel, gipszkarton 
falazatba való beépítéshez. hő- és zaj szigetelt kialakítású. az öblítés 
2-3,5 liter és 6-9 liter tartományokban állítható. a tartály merevítő 
hozzáadásával oldalirányban is rögzíthető.

Cikkszám: X01703 ár: 62 700,-
Merevítő "G" típusú tartályhoz 

Cikkszám: X01460 ár: 11 700,-

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció 
lapozzon a 18. oldalra!

Uni nyomólap
247 x 165 mm
Műanyag vezérlők karcmentes 
bevonattal. Két változatban: 
fehér/szatén
Cikkszám:  X01457 / X01456  

ár 14 000,- / 19 200,-

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 év garancia a WC-re; 3 év garancia a WC-ülőkére; 3 év garancia a WC-nyomólapra;  
10 év garancia a beépített öblítőmodulok rögzített részeire; 3 év garancia a telepítő öblítő modulok cserélhető részeihez.



344

Chrome WC 

A Chrome RimOff WC csészék megfelelnek a legmagasabb higiénia elvárásoknak. Minden használat 
után tökéletes az öblítés. Mivel falra szerelhető, a szokásosnál könnyebb a padlózat tisztán tartása. 
A dizájn tökéletesen illeszkedik a fürdőszobai Chrome koncepcióhoz.

Chrome rim off WC

Chrome rimoff WC
360 x 525 x 350 mm
perem nélküli kivitel, így nincsenek elérhetetlen 
helyek a tisztításnál. ezáltal a tisztán tartása 
tökéletesen kivitelezhető. 
Cikkszám: X01651

ár 87 200,-

WC ülőke Chrome
365 x 430 x 40 mm
az ülőke extra tartós 
műanyagból készül 
és lecsapódásgátló 
mechanizmussal van  
ellátva: softClose.
Cikkszám: X01451

ár 18 000,-

falra szerelhető WC tartály W
592 x 145 - 220 x 1062 mm
alap, falra szerelhető modul, amely legfőképp fürdőszoba 
felújításhoz alkalmas. a WC és a fal közötti szigetelés 
a csomagolás része. az öblítés 2-3,5 liter és 6-9 liter 
tartományokban állítható.
obj.č. X01702 

ár 53 600,-

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció 
lapozzon a 18. oldalra!

10
10 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN
WC-re és a beépített tartálYra.

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 év garancia a WC-re; 3 év garancia a WC-ülőkére; 3 év garancia a WC-nyomólapra;  
10 év garancia a beépített öblítőmodulok rögzített részeire; 3 év garancia a telepítő öblítő modulok cserélhető részeihez.
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A Chrome RimOff WC csészék megfelelnek a legmagasabb higiénia elvárásoknak. Minden használat 
után tökéletes az öblítés. Mivel falra szerelhető, a szokásosnál könnyebb a padlózat tisztán tartása. 
A dizájn tökéletesen illeszkedik a fürdőszobai Chrome koncepcióhoz.

szaniter kerámia és kiegészítők

Chrome rimoff WC
360 x 525 x 350 mm
perem nélküli kivitel, így nincsenek elérhetetlen 
helyek a tisztításnál. ezáltal a tisztán tartása 
tökéletesen kivitelezhető. 
Cikkszám: X01651

ár 87 200,-

WC ülőke Chrome
365 x 430 x 40 mm
az ülőke extra tartós 
műanyagból készül 
és lecsapódásgátló 
mechanizmussal van  
ellátva: softClose.
Cikkszám: X01451

ár 18 000,-

falra szerelhető WC tartály W
592 x 145 - 220 x 1062 mm
alap, falra szerelhető modul, amely legfőképp fürdőszoba 
felújításhoz alkalmas. a WC és a fal közötti szigetelés 
a csomagolás része. az öblítés 2-3,5 liter és 6-9 liter 
tartományokban állítható.
obj.č. X01702 

ár 53 600,-

falra szerelhető WC tartály G
510 x 115 - 195 x 1120 mm
Öblítőtartály talpon álló kerettel és szigetelő lemezzel, gipszkarton 
falazatba való beépítéshez. hő- és zaj szigetelt kialakítású. az öblítés 
2-3,5 liter és 6-9 liter tartományokban állítható. a tartály merevítő 
hozzáadásával oldalirányban is rögzíthető.

Cikkszám:, X01703 ár: 62 700,-
Merevítő "G" típusú tartályhoz 

Cikkszám: X01460, ár: 11 700,-

G verzió 
merevítővel

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció 
lapozzon a 18. oldalra!

Chrome nyomólap
247 x 165 mm
harmonikusan ovális, karakteres 
dizájn, fémből készült nyomólap 
a mechanizmus a falba építendő, 
így a nyomólap csak minimálisan 
emelkedik ki a burkolat síkjából. 
Két változatban: fehér/szatén 
Cikkszám: X01455 / X01454

ár 62 700,- / 54 600,-

Uni nyomólap
247 x 165 mm
Műanyag vezérlők karcmentes 
bevonattal. Két változatban: 
fehér/szatén
Cikkszám:  X01457 / X01456  

ár 14 000,- / 19 200,-

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 év garancia a WC-re; 3 év garancia a WC-ülőkére; 3 év garancia a WC-nyomólapra;  
10 év garancia a beépített öblítőmodulok rögzített részeire; 3 év garancia a telepítő öblítő modulok cserélhető részeihez.
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Classic WC

A WC Classic RimOff perem nélküli változat, falra szerelhető, így könnyebb a padlózat tisztítása. 
A tartókonzol rejtett, így nem töri meg az egységes dizájnt. A speciális kialakítása lehetővé teszi a 
tökéletes öblítést. A WC Classic RimOff dizájnjával optimálisan illeszkedik a Classic koncepcióhoz, 
így fürdőszobáját káddal, mosdóval, csapteleppel és fürdőszobabútorral bővítheti.

Classic WC 

Classic rimoff WC
365 x 510 x 325 mm
perem nélküli technológia, ahol a WC 
belső valóban könnyen tisztul és a Classic 
koncepcióval ideális megjelenést biztosít.  
Cikkszám: X01671

ár 71 500,-

WC ülőke 
Classic Slim
360 x 445 mm x 51 mm
az extra vékony ülőke 
tartós műanyagból készül 
és lecsapódásgátló  
mechanizmussal van  
ellátva: softClose. 
Cikkszám: X01673

ár 22 100,-

falra szerelhető WC tartály W
592 x 145 - 220 x 1062 mm
alap, falra szerelhető modul, amely legfőképp fürdőszoba 
felújításhoz alkalmas. a WC és a fal közötti szigetelés 
a csomagolás része. az öblítés 2-3,5 liter és 6-9 liter 
tartományokban állítható.
Cikkszám: X01702 

ár 53 600,-

KoNCepCIÓ
Classic koncepció 
lapozzon a 23. oldalra!

10
10 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
WC-re és a beépített tartálYra.

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 év garancia a WC-re; 3 év garancia a WC-ülőkére; 3 év garancia a WC-nyomólapra;  
10 év garancia a beépített öblítőmodulok rögzített részeire; 3 év garancia a telepítő öblítő modulok cserélhető részeihez.
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A WC Classic RimOff perem nélküli változat, falra szerelhető, így könnyebb a padlózat tisztítása. 
A tartókonzol rejtett, így nem töri meg az egységes dizájnt. A speciális kialakítása lehetővé teszi a 
tökéletes öblítést. A WC Classic RimOff dizájnjával optimálisan illeszkedik a Classic koncepcióhoz, 
így fürdőszobáját káddal, mosdóval, csapteleppel és fürdőszobabútorral bővítheti.

Twin nyomólap
247 x 165 mm
a fém nyomógombok 
rendszere falba beépített, így 
csak minimálisan látszanak 
a burkolat síkjából, és nem 
zavarják a tiszta, egységes 
dizájnt. szatén változatban.
Cikkszám: X01739 

ár 56 800,-

szaniter kerámia és kiegészítők

Classic rimoff WC
365 x 510 x 325 mm
perem nélküli technológia, ahol a WC 
belső valóban könnyen tisztul és a Classic 
koncepcióval ideális megjelenést biztosít.  
Cikkszám: X01671

ár 71 500,-

G verzió 
merevítővel

WC ülőke 
Classic Slim
360 x 445 mm x 51 mm
az extra vékony ülőke 
tartós műanyagból készül 
és lecsapódásgátló  
mechanizmussal van  
ellátva: softClose. 
Cikkszám: X01673

ár 22 100,-

WC ülőke 
Classic
365 x 445 mm x 40 mm  
az ülőke extra tartós 
műanyagból készül 
és lecsapódásgátló 
mechanizmussal van  
ellátva: softClose.
Cikkszám: X01672

ár 20 100,-

Uni nyomólap 
247 x 165 mm
Műanyag vezérlők karcmentes 
bevonattal. Két változatban: fehér 
/ szatén
Cikkszám:  X01457 / X01456  

ár 14 000,- / 19 200,-

falra szerelhető WC tartály W
592 x 145 - 220 x 1062 mm
alap, falra szerelhető modul, amely legfőképp fürdőszoba 
felújításhoz alkalmas. a WC és a fal közötti szigetelés 
a csomagolás része. az öblítés 2-3,5 liter és 6-9 liter 
tartományokban állítható.
Cikkszám: X01702 

ár 53 600,-

falra szerelhető WC tartály G
510 x 115 - 195 x 1120 mm
Öblítőtartály talpon álló kerettel és szigetelő lemezzel, gipszkarton 
falazatba való beépítéshez. hő- és zaj szigetelt kialakítású. az öblítés 
2-3,5 liter és 6-9 liter tartományokban állítható. a tartály merevítő 
hozzáadásával oldalirányban is rögzíthető.

Cikkszám: X01703 ár: 62 700,-
Merevítő "G" típusú tartályhoz 

Cikkszám: X01460 ár: 11 700,-

újdonság

KoNCepCIÓ
Classic koncepció 
lapozzon a 23. oldalra!

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 év garancia a WC-re; 3 év garancia a WC-ülőkére; 3 év garancia a WC-nyomólapra;  
10 év garancia a beépített öblítőmodulok rögzített részeire; 3 év garancia a telepítő öblítő modulok cserélhető részeihez.
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A leghatékonyabban tisztítható, egyben a legideálisabb módja a személyes higiéniának. 

Bidék és kiegészítők

Chrome bidé

Uni Chrome bidé
360 x 510 x 290 mm 
Mivel falra szerelhető, a szokásosnál 
könnyebb a padlózat tisztán 
tartása. a konzol rejtett, nem rontja 
a megjelenést.
Cikkszám: X01517

ár 76 800,-

Bidé szifon
Cikkszám: X01560 

ár 3 300,-

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció 
lapozzon a 18. oldalra!

10
10 éV KIterjesztett, teljes KÖrŰ 
jÓtállást VállalUNK MINdeN 
WC-re és a beépített tartálYra.

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 éve garancia a bidékre; 10 év garancia a telepítő bidé modulra.
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A leghatékonyabban tisztítható, egyben a legideálisabb módja a személyes higiéniának. 

Uni Chrome bidé
360 x 510 x 290 mm 
Mivel falra szerelhető, a szokásosnál 
könnyebb a padlózat tisztán 
tartása. a konzol rejtett, nem rontja 
a megjelenést.
Cikkszám: X01517

ár 76 800,-

szerelőmodul bidéhez 
510 x 115 - 195 x 1120 mm 
Univerzális fém szerelőmodul falra 
szerelhető bidék számára. bekötési 
mérete: 180 - 230 mm. talpon álló 
szinterezett keret, gipszkarton 
falazatba való beépítéshez a bidé és 
a fal közötti szigetelés a csomagolás 
része. 
Cikkszám: X01704

ár 44 500,- 

szaniter kerámia és kiegészítők

A szerelőmodul beépítése nagyon egyszerű a 
bidéhez.

Álló mosdócsaptelep 
bidézuhannyal 
CR 055.00
az állítható perlátor lehetővé teszi a víz 
áramának tetszés szerinti beállítását.  
bővebben 373. 
Cikkszám: X070055

ár 45 200,-

Chrome bidé
360 x 525 x 300 mm 
a dizájn tökéletesen illeszkedik a 
Chrome koncepció fürdőszobai 
kialakításaihoz.
Cikkszám: X01450

ár 87 200,-

Bidé szifon
Cikkszám: X01560 

ár 3 300,-

KoNCepCIÓ
Chrome koncepció 
lapozzon a 18. oldalra!

a termék méretei szélesség/mélység/magasság szerint vannak megadva.
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
10 éve garancia a bidékre; 10 év garancia a telepítő bidé modulra.
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Csaptelepek 
és fürdőszobai 
kiegészítők
elegáns, megbízható, megfizethető áron
a jó minőségű csaptelep minden fürdőszoba alapja. tegye le voksát a legjobb anyagok, az időtlen 
formák, a megbízható gyártás és a hosszú élettartam garancia mellett. 



www.ravak.hu 351

5 év kiterjesztett, teljes körű 
jótállást vállalunk minden 

RAVAK csaptelepre (kivéve Suzan 
termékcsalád)

Csaptelepek 
és fürdőszobai 
kiegészítők
elegáns, megbízható, megfizethető áron
a jó minőségű csaptelep minden fürdőszoba alapja. tegye le voksát a legjobb anyagok, az időtlen 
formák, a megbízható gyártás és a hosszú élettartam garancia mellett. 
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Puri
 Minimalizmus maximális hatással 

 a puri csaptelepre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk. 

 állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti 
beállítását. 

 a puri csaptelepek egyszerű, tiszta formanyelve minden díszítéstől mentes stílust hoz létre. 
a kádcsaptelep műszaki megoldása egyedi. 

5 
5 éV jÓtállás 

FleXIFloW

puri csaptelepek

 Álló 
mosdócsaptelep  
190 mm,  leeresztő nélkül 
pU 014.00
 Cikkszám:   X070113 

 ár   37 000 ,-   

 a 25 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év. 

 30 éV KartUs 
élettartaM 

30 

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

puri csaptelep 
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 Álló 
mosdócsaptelep  
190 mm,  leeresztő nélkül 
pU 014.00
 Cikkszám:   X070113 

 ár   37 000 ,-   

 Álló 
mosdócsaptelep  
320 mm,  leeresztő nélkül 
pU 015.00
 Cikkszám:   X070114 

 ár   49 100 ,-   

Puri  csaptelepek 

 A 320 mm magas Puri álló csaptelep a mosdó tökéletes 
kiegészítője. 

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 egyedi vezérlőrendszer ,
egyedi dizájn

Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep 
 szett nélkül   
150 mm
pU 033.00/150
 Cikkszám   X070116 

 ár   68 300 ,-   

Innovatív megoldás  
a pU 022/150 fali kádcsaptelep egyedi 
vezérlőrendszerrel, működik, látható 
kapcsoló nélkül a zuhanyzás és a kádtöltés 
között. a fürdőkád/zuhany kapcsoló forgó 
betétjének köszönhetően a csaptest elegáns 
formája a fürdőszoba dísze. 

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 Fali kádcsaptelep   
 szett nélkül   
150 mm  
pU 022.00/150
 Cikkszám   X070115 

 ár   60 100 ,-   

Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep 
 szett nélkül   
150 mm
pU 033.00/150
 Cikkszám   X070116 

 ár   68 300 ,-   

 Meleg  Meleg 

 Kád  zuhany 

 hideg  hideg off 

Innovatív megoldás  
a pU 022/150 fali kádcsaptelep egyedi 
vezérlőrendszerrel, működik, látható 
kapcsoló nélkül a zuhanyzás és a kádtöltés 
között. a fürdőkád/zuhany kapcsoló forgó 
betétjének köszönhetően a csaptest elegáns 
formája a fürdőszoba dísze. 

Puri  csaptelepek 

 Kád/zuhany 
a puri kádcseptelep speciális elforgatható 
váltós kád/zuhany kartussal rendelkezik. 
a kar jobbra fordításával (zuhany), vagy 
balra fordításával (kád), a hőmérsékletet 
szabályozzuk. a vízmennyiség állandó nem 
szabályozható.

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Flat
 Kecses vonalak összhangja

 a Flat csaptelepek formája vizuálisan megtestesíti az egyenes felületek és fi noman kivágott 
formák tökéletes kombinációját. azok visszafogott, mintegy áramló vonalai összhangban állnak 
a víz áramlásával és a Flat csaptelepek minden megnyitása élmény a szemnek. 

 a Flat csaptelepek termékcsaládjára 5 éves kiterjesztett, teljes körű 
jótállást vállalunk. 5 

5 éV jÓtállás 

 a kar simán és folyamatosan működik. 

 soFtMoVe 

 Flat csaptelepek 

 Álló 
mosdócsaptelep  
 leeresztő nélkül 
Fl 014.00
 Cikkszám:   X070118 

 ár   26 800 ,-   

 Álló bidécsaptelep  
 leeresztővel 
Fl 055.00
 Cikkszám:   X070122 

 ár   31 300 ,-   

egyszerű és pontos szerelés. 

easYFIX  az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 Álló 
mosdócsaptelep  
 leeresztő nélkül 
Fl 014.00
 Cikkszám:   X070118 

 Álló 
mosdócsaptelep  
 leeresztővel 
Fl 013.00
 Cikkszám:   X070117 

  Flat csaptelepek 

 ár   26 800 ,-    ár   33 800 ,-   

 Álló bidécsaptelep  
 leeresztővel 
Fl 055.00
 Cikkszám:   X070122 

Álló mosogató csaptelep
 leeresztő nélkül , 180 fokban 
forgatható beömlő karral
Fl 016.00
 Cikkszám:   X070125 

 ár   31 300 ,-    ár   48 000 ,-   

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 



358

 Fali kádcsaptelep   
 szett nélkül   
150 mm
Fl 022.00/150
 Cikkszám   X070119 

 ár   42 100 ,-   

 Falba süllyesztett csaptelep 
 váltóval , -  a Vari 072.50  r-box-hoz
Fl 065.00
 Cikkszám:   X070123 

 ár   41 200 ,-   

Kádperemre szerelhető csaptelep 
 tartozéka a teljes szett 
Fl 026.00
 Cikkszám:   X070120 

 ár   85 200 ,-   

A csaptelep KIZÁRÓLAG R-Box Vari szerelési 
egység használatához van kialakítva.

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 



 www.ravak.hu  359

 Fali zuhanycsaptelep  
 szett nélkül 
150 mm  
Fl 032.00/150
 Cikkszám   X070121 

 Fali kádcsaptelep   
 szett nélkül   
150 mm
Fl 022.00/150
 Cikkszám   X070119 

 ár   28 600 ,-    ár   42 100 ,-   

 Falba süllyesztett csaptelep 
 váltóval , -  a Vari 072.50  r-box-hoz
Fl 065.00
 Cikkszám:   X070123 

 Falba süllyesztett csaptelep 
 váltó nélkül , -  a Vari 072.50  r-box-hoz 
Fl 066.00
 Cikkszám:   X070124 

 ár   41 200 ,-    ár   33 100 ,-   

Kádperemre szerelhető csaptelep 
 tartozéka a teljes szett 
Fl 026.00
 Cikkszám:   X070120 

 ár   85 200 ,-   

  Flat csaptelepek 

A csaptelep KIZÁRÓLAG R-Box Vari szerelési 
egység használatához van kialakítva.

A csaptelep KIZÁRÓLAG R-Box Vari szerelési 
egység használatához van kialakítva.

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Kádperemre szerelhető csaptelep vásárlásánál ügyeljen 
a kád perem szélességre és hosszúságra. Nem minden 
kádperemre szerelhető csaptelep kompatibilis minden 
káddal. Kérjük ellenőrizze a kádaknál a kádperemre 
szerelhető csaptelep telepítésének lehetőségét!
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 a 10° csaptelepek az azonos nevű 10° 
koncepció részei. bővebben a  19. oldalon.

10°
  Felénk dőlnek 

 a 10° csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk. 

 a 10° csaptelepek alkotója 
a cseh designer  
Kryštof Nosál.

 állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti 
beállítását. 

 Modern dizájn és még valami! a csaptelepek 10°-os szögben dőlnek a kéz irányába, így 
kellemes a kezelésük és jól illenek bármilyen alakú mosdóhoz. 

 10° csaptelepek

5 
5 éV jÓtállás 

FleXIFloW

 Álló mosdócsaptelep  
170 mm,  leeresztővel 
td 013.00
 Cikkszám:   X070061 

 ár   37 300 ,-   

 Álló mosdócsaptelep  
333 mm,  leeresztő nélkül 
td 015.00
 Cikkszám:   X070091 

 ár   53 400 ,-   

 a 35 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év. 

 30 éV KartUs 
élettartaM 

30 
 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 a 10° csaptelepek alkotója 
a cseh designer  
Kryštof Nosál.

 Álló mosdócsaptelep  
140 mm,  leeresztő nélkül 
td 012.00
 Cikkszám:   X070064 

 ár   28 200 ,-   

 Álló 
mosdócsaptelep  
170 mm,  leeresztő nélkül 
td 014.00
 Cikkszám:   X070062 

 ár   31 200 ,-   

 Álló mosdócsaptelep  
140 mm,  leeresztővel 
td 011.00
 Cikkszám:   X070063 

 ár   34 500 ,-   

 Álló mosdócsaptelep  
170 mm,  leeresztővel 
td 013.00
 Cikkszám:   X070061 

 ár   37 300 ,-   

 Álló mosdócsaptelep  
333 mm,  leeresztő nélkül 
td 015.00
 Cikkszám:   X070091 

 ár   53 400 ,-   

 Álló bidécsaptelep 
 leeresztővel 
td 055.00
 Cikkszám:   X070067 

 ár   34 500 ,-   

 10° csaptelepek

10°

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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a 10° koncepció kádjával való dinamikus 
összhang megunhatatlan. Az átgondolt 
aszimmetria eredeti stílust kölcsönöz 
a 10° kádcsaptelepnek és kellemessé teszi 
a használatát.

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval
td 061.00
Cikkszám: X070068

ár 41 400,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep 
szett nélkül
150 mm
td 033.00/150 
Cikkszám: X070102

ár 67 700,-

falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba javasoljuk beépíteni! 
Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. az r-box 
egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, 
plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság 
szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk 
a +36-1-223-1315/16-os telefonszámon!

a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk 
r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez r-box falsík alatti 
egység vásárlása szükséges.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
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a 10° koncepció kádjával való dinamikus 
összhang megunhatatlan. Az átgondolt 
aszimmetria eredeti stílust kölcsönöz 
a 10° kádcsaptelepnek és kellemessé teszi 
a használatát.

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül 
td 062.00 
Cikkszám: X070069

ár 30 600,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval, - r-box-hoz
td 065.00 
Cikkszám: X070070

ár 39 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül, - r-box-hoz
td 066.00 
Cikkszám: X070071

ár 33 200,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval
td 061.00
Cikkszám: X070068

ár 41 400,-

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül
150 mm
td 022.00/150 
Cikkszám: X070065

ár 56 900,-

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül
150 mm
td 032.00/150 
Cikkszám: X070066

ár 45 400,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep 
szett nélkül
150 mm
td 033.00/150 
Cikkszám: X070102

ár 67 700,-

ár 136 400,-

Zuhanyoszlop 
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel 
td 091.00/150 
Cikkszám: X070103

10° csaptelepek

A fali csaptelep 10°-os 
szögben dől a kéz irányába. 
a kezelő fogása így 
kényelmes és zuhanyozás 
vagy fürdés közben sem 
akadályoz.

falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba javasoljuk beépíteni! 
Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. az r-box 
egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, 
plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság 
szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk 
a +36-1-223-1315/16-os telefonszámon!

a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk 
r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez r-box falsík alatti 
egység vásárlása szükséges.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
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10° Free
  letisztult stílus 

 a 10° Free csaptelepre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk. 

 állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti beállítását. 

 a minimalista forma és a kéz felé irányuló, fi nom, 10°-os dőlés együtt ideális kombinációt alkot. 
ennek eredménye az univerzálisan használható csaptelep kellemes, praktikus részletekkel. 

5 
 5 éV jÓtállás 

FleXIFloW

10° Free csaptelepek  

 NOSAL design 

 Álló 
mosdócsaptelep  
 leeresztő nélkül 
td F 012.00
 Cikkszám:   X070127 

 ár   28 600 ,-   

 Álló mosdócsaptelep  
 leeresztővel  
td F 013.00
 Cikkszám:   X070128 

 ár   37 800 ,-   

 a 35 mm átmérőjű kerámiabetétet legalább 30 
év élettartamra tesztelték. 

 30 éV KartUs 
élettartaM 

30 

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 NOSAL design 

 10° Free csaptelepek 

 Álló 
mosdócsaptelep  
333 mm,  leeresztő nélkül 
td F 015.00
 Cikkszám:   X070130 

 ár   54 100 ,-   

 Álló 
mosdócsaptelep  
 leeresztő nélkül 
td F 012.00
 Cikkszám:   X070127 

 ár   28 600 ,-   

 Álló 
mosdócsaptelep  
 leeresztővel 
td F 011.00
 Cikkszám:   X070126 

 ár   35 000 ,-   

 Álló bidécsaptelep  
 leeresztővel 
td F 055.00
 Cikkszám:   X070133 

 ár   34 400 ,-   

 Álló mosdócsaptelep  
 leeresztővel  
td F 013.00
 Cikkszám:   X070128 

 Álló mosdócsaptelep  
 leeresztő nélkül 
td F 014.00
 Cikkszám:   X070129 

 ár   31 600 ,-    ár   37 800 ,-   

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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a 10° koncepció kádjával való dinamikus 
összhang megunhatatlan. Az átgondolt 
aszimmetria eredeti stílust kölcsönöz 
a 10° kádcsaptelepnek és kellemessé teszi 
a használatát.

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval,
td F 061.00 
Cikkszám: X070134

ár 42 000,-

10° Free termosztátos 
fali zuhanycsaptelep 
szett nélkül
150 mm
td F 033.00/150 
Cikkszám: X070140

ár 62 700,-

újdonság

falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba javasoljuk beépíteni! 
Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. az r-box 
egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, 
plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság 
szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk 
a +36-1-223-1315/16-os telefonszámon!

a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk 
r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez r-box falsík alatti 
egység vásárlása szükséges.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
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a 10° koncepció kádjával való dinamikus 
összhang megunhatatlan. Az átgondolt 
aszimmetria eredeti stílust kölcsönöz 
a 10° kádcsaptelepnek és kellemessé teszi 
a használatát.

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül 
td F 062.00 
Cikkszám: X070135

ár 31 100,-

Falba süllyesztett 
csaptelep
váltóval  - r-box-hoz
td F 065.00 
Cikkszám: X070136

ár 39 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül - r-box-hoz
td F 066.00 
Cikkszám: X070137

ár 31 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval,
td F 061.00 
Cikkszám: X070134

ár 42 000,-

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül  
150 mm 
td F 032.00/150 
Cikkszám: X070132

ár 46 000,-

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
td F 022.00/150 
Cikkszám: X070131

ár 57 700,-

ár 135 400

Zuhanyoszlop 
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel 
td F 091.00/150 
Cikkszám: X070141

10° Free termosztátos 
fali zuhanycsaptelep 
szett nélkül
150 mm
td F 033.00/150 
Cikkszám: X070140

ár 62 700,-

újdonság

újdonság

10° Free csaptelepek

A fali csaptelep 10°-os 
szögben dől a kéz irányába. 
a kezelő fogása így 
kényelmes és zuhanyozás 
vagy fürdés közben sem 
akadályoz.

falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba javasoljuk beépíteni! 
Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. az r-box 
egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, 
plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság 
szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk 
a +36-1-223-1315/16-os telefonszámon!

a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk 
r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez r-box falsík alatti 
egység vásárlása szükséges.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
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10° fürdőszobai 
kiegészítők
10°-kal közelebb a komforthoz

legfontosabb kiegészítők az Ön fürdőszobai kényelméhez. 

a 10° fürdőszobai kiegészítőkre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk 
(minden alkatrészre).

a kiegészítők tisztítására használja a raVaK Cleaner Chrome-ot vagy egyéb 
nem maró hatású tisztítószert.

a 10° csaptelepek az azonos nevű 10° koncepció részei. 
bővebben a 19. oldalon.

10° Fürdőszobai 
kiegészítők 

CleaNer 
ChroMe

5
5 éV jÓtállás

NOSAL design

Szimpla fogas
td 110.00  
Cikkszám: X07p353

ár 4 700,-

Folyékony 
szappanadagoló 
(üveg)  
td 231.00  
Cikkszám: X07p323

ár 22 400,-

Elfordítható 
törölközőtartó 42 cm
td 340.00  
Cikkszám: X07p328

ár 20 500,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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10° fürdőszobai 
kiegészítők
10°-kal közelebb a komforthoz

NOSAL design

Dupla fogas
td 100.00  
Cikkszám: X07p352

ár 8 000,-

Szappantartó 
(üveg)
td 200.00  
Cikkszám: X07p354

ár 12 800,-

Szimpla fogas
td 110.00  
Cikkszám: X07p353

ár 4 700,-

Folyékony 
szappanadagoló 
(üveg)  
td 231.00  
Cikkszám: X07p323

ár 22 400,-

Dupla pohártartó 
(üveg)
td 220.00  
Cikkszám: X07p322

ár 25 200,-

Elfordítható 
törölközőtartó 42 cm
td 340.00  
Cikkszám: X07p328

ár 20 500,-

fali WC-kefetartó 
(üveg)
td 410.00  
Cikkszám: X07p330

ár 23 700,-

Üvegpolc 
(üveg) 60 cm  
td 500.00  
Cikkszám: X07p332

ár 18 700,-

Polcos 
törölközőtartó 
63 cm 
td 330.00  
Cikkszám: X07p327

ár 52 600,-

törölközőtartó 
63 cm
td 310.00  
Cikkszám: X07p325

ár 15 900,-

Pohártartó (üveg)
td 210.00  
Cikkszám: X07p321

ár 12 500,-

törölközőtartó 
25 cm
td 300.00  
Cikkszám: X07p324

ár 13 200,-

Dupla 
törölközőtartó 
63 cm
td 320.00  
Cikkszám: X07p326

ár 26 600,-

WC-papírtartó
td 400.00  
Cikkszám: X07p329

ár 14 200,-

10° fürdőszobai kiegészítők

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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a Chrome termékcsalád csaptelepei bármelyik fürdőszobában megállják a helyüket. letisztult, 
minimalista formája harmonizál a Chrome koncepció többi elemével.

a Chrome csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

Chrome
Utánozhatatlan stílus

a Chrome csaptelepek az azonos nevű Chrome 
koncepció részei. bővebben a 18. oldalon.

állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti beállítását.

Chrome csaptelepek

5 
5 éV jÓtállás

FleXIFloW

NOSAL design

Álló mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
Cr 012.00 
Cikkszám: X070041

Álló mosdócsaptelep  
bidézuhannyal, leeresztő nélkül
Cr 112.00 
Cikkszám: X070092

ár 41 900,-

ár 60 900,-

a 35 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év.

30 éV KartUs 
élettartaM

30 

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a termékek 
szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
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a Chrome csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti beállítását.

NOSAL design

Chrome csaptelepek

Álló 
mosdócsaptelep  
311 mm, leeresztő nélkül
Cr 015.00 
Cikkszám: X070100

Álló mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
Cr 012.00 
Cikkszám: X070041

Álló mosdócsaptelep  
leeresztővel
Cr 011.00 
Cikkszám: X070053

Álló bidécsaptelep  
leeresztővel
Cr 055.00 
Cikkszám: X070055

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep  
Cr 016.00 
Cikkszám: X070054

Falba süllyesztett 
mosdócsaptelep  
Cr 019.00
tartozéka az r-box 
Cikkszám: X070093

Álló mosdócsaptelep  
bidézuhannyal, leeresztő nélkül
Cr 112.00 
Cikkszám: X070092

Padlón álló kádcsaptelep  
Cr 080.00
tartozéka az r-box 
Cikkszám: X070101

ár 71 200,-ár 41 900,- ár 48 700,-

ár 45 200,-

ár 65 500,-

ár 60 900,-

ár 83 500,-

ár 236 300,-

a 35 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a termékek 
szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.
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részletesen kidolgozva

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval, - r-box-hoz
Cr 065.00 
Cikkszám: X070056

Fali kádcsaptelep  
kihajtható karral, szett nélkül 
150 mm  
Cr 022.00/150 
Cikkszám: X070042

Termosztátos falba 
süllyesztett csaptelep
(belső egységgel)
váltóval  
Cr 063.00 
Cikkszám: X070094

ár 41 500,-

ár 79 400,-

ár 69 700,-

Vana

Sprcha
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részletesen kidolgozva

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval, - r-box-hoz
Cr 065.00 
Cikkszám: X070056

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül, - r-box-hoz
Cr 066.00 
Cikkszám: X070057

Fali kádcsaptelep  
kihajtható karral, szett nélkül 
150 mm  
Cr 022.00/150 
Cikkszám: X070042

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül  
150 mm 
Cr 032.00/150 
Cikkszám: X070043

Kádperemre szerelhető vízesés 
csaptelep
tartozéka a teljes szett
Cr 025.00 
Cikkszám: X070073

Termosztátos falba süllyesztett 
csaptelep - háromutas 
r-box-hoz Multi
Cr 067.00 
Cikkszám: X070075

Termosztátos falba 
süllyesztett csaptelep
(belső egységgel)
váltóval  
Cr 063.00 
Cikkszám: X070094

Termosztátos falba 
süllyesztett csaptelep
(belső egységgel) 
váltó nélkül
Cr 064.00 
Cikkszám: X070095

ár 41 500,- ár 33 900,-

ár 79 400,- ár 66 600,-

ár 105 200,-

ár 73 100,-

ár 69 700,- ár 59 600,-

Vana

Sprcha

eredeti kádfeltöltési mód - a beömlőkar 
kifordításával, majd a csaptelep megnyitásával a 
kádtöltés funkció lép működésbe - a beömlőkar 
visszahajtásával zuhanyzásra vált.

figyelem! a csaptelep kialakítása miatt a 
hideg; meleg víz kiállásokat magasabbra 
szükséges tervezni (790 mm).

Chrome csaptelepek

zuhany

kád

Kádperemre szerelhető csaptelep vásárlásánál ügyeljen 
a kád perem szélességre és hosszúságra. Nem minden 
kádperemre szerelhető csaptelep kompatibilis minden 
káddal. Kérjük ellenőrizze a kádaknál a kádperemre 
szerelhető csaptelep telepítésének lehetőségét!
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Chrome 
kiegészítők 
Kifinomult érzékkel tervezett kiegészítők az eredeti 
Chrome dizájnnal.

a kiegészítők tisztítására használja a raVaK Cleaner Chrome-ot vagy 
egyéb nem maró hatású tisztítószert.

a Chrome kiegészítők az azonos nevű Chrome 
koncepció részei. bővebben a 18. oldalon.

CleaNer 
ChroMe

NOSAL design

Esőztető zuhanyfej
Chrome Slim
négyzet alakú 300 mm,  
982.00 
Cikkszám: X07p016

ár 65 700,-

Vízfeltöltő falikar  
mosdóhoz/kádhoz
vízfeltöltő falikar hossza 230 mm  
Cr 027.00 
Cikkszám: X07p113

ár 24 000,-

a Chrome fürdőszobai kiegészítőkre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk 
(minden alkatrészre).5

5 éV jÓtállás

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a termékek 
szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Chrome 
kiegészítők 
Kifinomult érzékkel tervezett kiegészítők az eredeti 
Chrome dizájnnal.

NOSAL design

Esőztető zuhanyfej
Chrome Slim
négyzet alakú 300 mm,  
982.00 
Cikkszám: X07p016

ár 65 700,-

zuhanyfej air, 
Chrome 1 funkciós
kör alakú 
957.00 
Cikkszám: X07p007

ár 7 600,-

flexibilisen állítható 
zuhanytartó rúd, 
Chrome
70 cm 
974.00 
Cikkszám: X07p013

ár 16 200,-

fali állítható zuhanytartó, 
Chrome
forgatható 
611.00 
Cikkszám: X07p011

ár 4 100,-

Vízfeltöltő falikar  
mosdóhoz/kádhoz
vízfeltöltő falikar hossza 230 mm  
Cr 027.00 
Cikkszám: X07p113

ár 24 000,-

Esőztető zuhanyfej 
Chrome Slim
kör alakú 200 mm,  
984.01 
Cikkszám: X07p335

ár 50 300,-

Esőztető zuhanyfej
Chrome Slim
kör alakú 300 mm,  
984.00 
Cikkszám: X07p336

ár 60 400,-

Esőztető zuhanyfej 
Chrome Slim
négyzet alakú 200 mm,  
982.01 
Cikkszám: X07p334

ár 55 600,-

Chrome kiegészítők

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. a termékek 
szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Chrome fürdőszobai 
kiegészítők
egység a részletekben is

a leggyakrabban használt kiegészítők bármely fürdőszobában vagy toalettben megállják a helyüket. a termékek 
tartós és könnyen tisztítható kiképzése hosszantartó elégedettséget biztosít.

a Chrome fürdőszobai kiegészítőkre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást 
vállalunk (minden alkatrészre).

a kiegészítők tisztítására használja a raVaK Cleaner Chrome-ot vagy egyéb 
nem maró hatású tisztítószert.

a Chrome kiegészítők az azonos nevű Chrome koncepció 
részei. bővebben a 18. oldalon.

Chrome fürdőszobai 
kiegészítők

CleaNer 
ChroMe

5 
5 éV jÓtállás

B/j 
bal / jobb 
Változat

a jobbos vagy balos változatot a termék kibontása után a logóval ellátott 
takaróelem megfordításával érjük el.

NOSAL design

Pohártartó  
(üveg)
Cr 210.00  
Cikkszám: X07p188

ár 8 800,-

Elfordítható 
törölközőtartó 42 cm
Cr 340.00  
Cikkszám: X07p319

ár 12 300,-

Szimpla fogas
Cr 110.00  
Cikkszám: X07p320

ár 6 000,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. 
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a leggyakrabban használt kiegészítők bármely fürdőszobában vagy toalettben megállják a helyüket. a termékek 
tartós és könnyen tisztítható kiképzése hosszantartó elégedettséget biztosít. NOSAL design

Pohártartó  
(üveg)
Cr 210.00  
Cikkszám: X07p188

ár 8 800,-

Elfordítható 
törölközőtartó 42 cm
Cr 340.00  
Cikkszám: X07p319

ár 12 300,-

törölközőtartó  
66 cm
Cr 320.00  
Cikkszám: X07p193

ár 24 600,-

Szappantartó  
(üveg)
Cr 200.00  
Cikkszám: X07p187

ár 9 300,-

Dupla pohártartó 
(üveg)
Cr 220.00  
Cikkszám: X07p189

ár 14 100,-

polcos törölköző-
tartó 66 cm
Cr 330.00  
Cikkszám: X07p194

ár 45 400,-

Üvegpolc  
64 cm
Cr 500.00  
Cikkszám: X07p195

ár 18 100,-

ovális 
törölközőtartó
Cr 300.00  
Cikkszám: X07p190

ár 9 400,-

Folyékony 
szappanadagoló 
(üveg)
Cr 231.00  
Cikkszám: X07p223

ár 14 200,-

törölközőtartó  
66 cm
Cr 310.00  
Cikkszám: X07p192

ár 15 200,-

fali WC-kefetartó 
(üveg)
Cr 410.00  
Cikkszám: X07p196

ár 12 300,-

Szimpla fogas
Cr 110.00  
Cikkszám: X07p320

ár 6 000,-

WC-papírtartó
Cr 400.00  
Cikkszám: X07p191

ár 12 800,-

Dupla fogas
Cr 100.00  
Cikkszám: X07p186

ár 6 700,-

pót WC-papírtartó
Cr 420.00  
Cikkszám: X07p318

ár 8 100,-

 Chrome fürdőszobai kiegészítők

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink 
alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket 
folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. 
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a Classic csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

Kecses formájú Classic elemek, amelyeknek sík felületei tökéletesen kiegészítik a fürdőkádak és mosdók finom 
vonalvezetését. apró részletei megfelelnek minden modern esztétikai elvárásnak.

állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti 
beállítását.

Classic
Keskeny és elegáns

a Classic csaptelepek az azonos nevű Classic koncepció 
részei. bővebben a 23. oldalon.

Classic csaptelepek  

5 
5 éV jÓtállás

rejtett 
perlátor

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
Cl 012.00 
Cikkszám: X070080

ár 28 300,-

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
Cl 022.00/150 
Cikkszám: X070083

ár 32 600,-

Falba süllyesztett 
csaptelep (belső 
egységgel) 
váltóval
Cl 061.00 
Cikkszám: X070086

ár 36 500,-

a 25 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év.

30 éV KartUs 
élettartaM

30 

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba 
javasoljuk beépíteni! Gipszkarton falba történő beszerelés esetén 
előkészület szükséges. az r-box egységgel kombinált típusok 
esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, 
vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm 
falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
Kérdéseivel forduljon hozzánk a +36-1-223-1315/16-os 
telefonszámon!! 

a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem 
szükséges hozzájuk r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett 
csaptelepekhez r-box falsík alatti egység vásárlása szükséges.
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Kecses formájú Classic elemek, amelyeknek sík felületei tökéletesen kiegészítik a fürdőkádak és mosdók finom 
vonalvezetését. apró részletei megfelelnek minden modern esztétikai elvárásnak.

Classic
Keskeny és elegáns

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
Cl 012.00 
Cikkszám: X070080

ár 28 300,-

Álló bidécsaptelep  
leeresztővel
Cl 055.00 
Cikkszám: X070082

ár 33 000,-

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
Cl 022.00/150 
Cikkszám: X070083

ár 32 600,-

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül  
150 mm 
Cl 032.00/150 
Cikkszám: X070084

ár 25 600,-

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep  
349 mm, leeresztő nélkül 
Cl 016.00 
Cikkszám: X070085

ár 34 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep (belső 
egységgel) 
váltóval
Cl 061.00 
Cikkszám: X070086

ár 36 500,-

Falba süllyesztett 
csaptelep (belső 
egységgel)  
váltó nélkül
Cl 062.00 
Cikkszám: X070087

ár 29 800,-

Falba süllyesztett 
csaptelep  
váltóval, - r-box-hoz
Cl 065.00 
Cikkszám: X070088

ár 38 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep  
váltó nélkül, - r-box-hoz
Cl 066.00 
Cikkszám: X070089

ár 30 200,-

Classic koncepció, lapozzon a 23. oldalra!

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztővel
Cl 011.00 
Cikkszám: X070081

ár 33 400,-

Classic csaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba 
javasoljuk beépíteni! Gipszkarton falba történő beszerelés esetén 
előkészület szükséges. az r-box egységgel kombinált típusok 
esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, 
vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm 
falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
Kérdéseivel forduljon hozzánk a +36-1-223-1315/16-os 
telefonszámon!! 

a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem 
szükséges hozzájuk r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett 
csaptelepekhez r-box falsík alatti egység vásárlása szükséges.
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padlón álló 
kádcsaptelepek

a csaptelep magas, karcsú sziluettje a szépség és a hasznosság szimfóniáját 
komponálja a fürdőszobában. Mivel a csaptelep bárhová telepíthető a padlóra, 

a fürdőszoba egyedi kialakításához teljes szabadságot biztosít.

az easyClean a zuhanyrózsa apró tüskéinek tisztítására szolgáló funkció. a szilikon 
tüskékben megtapadó vízkövet egy egyszerű ujjmozdulattal eltávolíthatja.

a csaptelep tisztítására használja a raVaK Cleaner Chrome-ot vagy 
egyéb nem maró hatású tisztítószert.

a csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.
5 

5 éV jÓtállás

easYCleaN

CleaNer 
ChroMe

padlón álló 
kádcsaptelepek

Engedjen a kihívásoknak, amelyek a modern fürdőszobai 
lakberendezés alapelemei. fedezze fel a szabadságot, az innovatív 
szabadon álló kádak és mosdók által. bárhol megállják a helyüket! 

Padlón álló 
kádcsaptelep Chrome 
tartozéka az r-box 
Cr 080.00 
Cikkszám: X070101

ár 236 300,-

Padlón álló kádcsaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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padlón álló 
kádcsaptelepek

a csaptelep magas, karcsú sziluettje a szépség és a hasznosság szimfóniáját 
komponálja a fürdőszobában. Mivel a csaptelep bárhová telepíthető a padlóra, 

a fürdőszoba egyedi kialakításához teljes szabadságot biztosít.

Padlón álló 
kádcsaptelep Freedom 
tartozéka az r-box 
FM 080.00 
Cikkszám: X070059

ár 214 300,-

Padlón álló kádcsaptelep 
Freedom 
tartozéka az r-box 
FM 081.00 
Cikkszám: X070079

ár 224 800,-

Engedjen a kihívásoknak, amelyek a modern fürdőszobai 
lakberendezés alapelemei. fedezze fel a szabadságot, az innovatív 
szabadon álló kádak és mosdók által. bárhol megállják a helyüket! 

Padlón álló 
kádcsaptelep Chrome 
tartozéka az r-box 
Cr 080.00 
Cikkszám: X070101

ár 236 300,-

Padlón álló kádcsaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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easYCleaN

a kiegészítők tisztítására használja a raVaK Cleaner Chrome-ot vagy egyéb 
nem maró hatású tisztítószert.

a kádperem csaptelepekre 5 éves kiterjesztett, teljes körű jótállást 
vállalunk.5 

5 éV jÓtállás

CleaNer 
ChroMe

a vízkőréteg könnyedén eltávolítható.

Kádperem 
csaptelepek

a fürdőkád feltöltés is lehet élvezetes. élvezze a víz pihentető csobogását.

Kádperem 
csaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Kádperemre és épített peremre 
szerelhető vízesés kádcsaptelep  
tartozéka a teljes szett 
Cr 025.00
Cikkszám: X070073
alkalmazható a következő kádakhoz:
Freedom W; City/City slim; Formy 01/01 slim; 
Formy 02/02 slim; Campanula 2; 10° aszimmetrikus; 
Gentiana 150 -es méret, fal felőli oldalakra.

Kádperemre szerelhető vízesés csaptelep  
tartozéka a teljes szett 
rs 025.00
Cikkszám: X07p003
alkalmazható a következő kádakhoz:
Freedom W; City/City slim; Formy 01/01 slim; Formy 02/02 
slim; Campanula 2; love story 2; 10° aszimmetrikus; Chrome 
aszimmetrikus; rosa 2; rosa 95; rosa 1; aszimmetric; New day 
íves oldalára, Gentiana 140-es méret, külső íves oldalára, 150-es 
méret, fal felőli oldalakra.

ár 105 200,-

ár 77 900,-
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 Kádperem csaptelepek 

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

 Kádperemreés épített peremre 
szerelhető vízesés csaptelep  
 tartozéka a teljes szett   
WF 025.00
 Cikkszám:   X070060 
alkalmazható a következő kádakhoz:
Freedom W; City/City slim; Formy 01/01 slim; 
love story 2; 10° aszimmetrikus; Gentiana 150-es 
méret, fal felőli oldalakra.

 Kádperemre és épített peremre 
szerelhető vízesés kádcsaptelep   
 tartozéka a teljes szett   
Cr 025.00
 Cikkszám:   X070073 
alkalmazható a következő kádakhoz:
Freedom W; City/City slim; Formy 01/01 slim; 
Formy 02/02 slim; Campanula 2; 10° aszimmetrikus; 
Gentiana 150 -es méret, fal felőli oldalakra.

 Kádperemre szerelhető vízesés csaptelep  
 tartozéka a teljes szett   
rs 025.00
 Cikkszám: X07p003 
alkalmazható a következő kádakhoz:
Freedom W; City/City slim; Formy 01/01 slim; Formy 02/02 
slim; Campanula 2; love story 2; 10° aszimmetrikus; Chrome 
aszimmetrikus; rosa 2; rosa 95; rosa 1; aszimmetric; New day 
íves oldalára, Gentiana 140-es méret, külső íves oldalára, 150-es 
méret, fal felőli oldalakra.

 ár   105 200 ,-    ár   105 200 ,-   

 ár   77 900 ,-   

 Kádperemre szerelhető vízesés csaptelep  
 tartozéka a teljes szett   
Fl 026.00
 Cikkszám:   X070120 
alkalmazható a következő kádakhoz:
Freedom W; City/City slim; Formy 01; Formy 01 
slim; Formy 02; Formy 02 slim; Campanula 2; 10° 
aszimmetrikus; love story 2; Gentiana 150-es méret, 
fal felőli oldalakra.

 ár   85 200 ,-   
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Kecses formájú Classic elemek, amelyeknek sík felületei tökéletesen kiegészítik a fürdőkádak és mosdók finom 
vonalvezetését. apró részletei megfelelnek minden modern esztétikai elvárásnak.

Minden raVaK termosztátos csaptelep kerámia kartussal és termosztátos betéttel rendelkezik, 
a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására.5 

5 éV GaraNCIa

Konyhai
csaptelepek

easYCleaN

a csaptelep tisztítására használja a raVaK Cleaner Chrome-ot vagy egyéb 
nem maró hatású tisztítószert.

a konyhai csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

a kar simán és folyamatosan működik.

CleaNer 
ChroMe

a vízkőréteg könnyedén eltávolítható.

soFtMoVe

5 éV jÓtállás

Megbízható és formatervezett konyhai felszerelés

Konyhai
csaptelepek

ár 65 500,-

Álló mosogató 
csaptelep  
leeresztő nélkül, Forgókar 
Fl 016.00 
Cikkszám: X070125

ár 48 000,-

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep
Cr 016.00
Cikkszám: X070054

5
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Kecses formájú Classic elemek, amelyeknek sík felületei tökéletesen kiegészítik a fürdőkádak és mosdók finom 
vonalvezetését. apró részletei megfelelnek minden modern esztétikai elvárásnak.

Konyhai csaptelepek

Minden raVaK termosztátos csaptelep kerámia kartussal és termosztátos betéttel rendelkezik, 
a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására.

Konyhai
csaptelepek

Megbízható és formatervezett konyhai felszerelés

Fali mosogató csaptelep  
kifolyóval 250 mm 
150 mm  
sN 041.00/150 
Cikkszám: X070008

ár 65 500,- ár 42 500,- ár 51 100,-

ár 18 000,- ár 34 400,- ár 66 700,-

ár 26 000,-

Álló mosogató 
csaptelep  
leeresztő nélkül, Forgókar 
Fl 016.00 
Cikkszám: X070125

ár 48 000,-

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep
Forgókar 
sN 016.00
Cikkszám: X070038

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep
Cr 016.00
Cikkszám: X070054

EasyFix
egyszerű és gyors 
szerelés.

Forgókar
a forgókar korlátozás 
nélkül forgatható

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep 
KM 016.00
Cikkszám: X070039

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep
kihúzható zuhanyfejjel 
KM 017.00
Cikkszám: X070078

Kihúzható zuhanyfej
praktikus 
segédeszköz 
a konyhában. 

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep
361 mm, leeresztő nélkül 
Forgókar 
FM 016.00
Cikkszám: X070090

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep
Forgókar 
szett nélkül, 150 mm   
Cl 016.00
Cikkszám: X070085
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Csak a termosztátos csaptelepek tudják a víznyomás és a vízhőmérséklet ingadozásait kiegyenlíteni, és tartósan 
biztosítani azt, hogy a csapból folyamatosan az általunk beállított hőmérsékletű víz folyjon. aki egyszer próbált 
termosztátos csaptelepet, ki fog tartani mellette.

Minden raVaK termosztátos csaptelep kerámia kartussal és termosztátos betéttel rendelkezik, 
a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására.

Termo
állandó vízhőmérséklet

a termosztátos csaptelepek azonnal reagálnak a hőmérséklet változásokra, így mindig állandó 
hőmérsékletű víz folyik.

termosztatátos raVaK csaptelepek biztosítják a melegvíz állandó 
hőmérsékletét.

termo csaptelepek

5 
5 éV jÓtállás

Fast
reaCtIoN

állaNdÓ 
hőMérséKlet

38°

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep Termo 300 
szett nélkül
150 mm
te 033.00/150 
Cikkszám: X070096

ár 59 600,-

Termosztátos fali kádcsaptelep 
Termo 300 
szett nélkül
150 mm
te 023.00/150 
Cikkszám: X070097

ár 73 800,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep 
szett nélkül, 150 mm
td 033.00/150 
Cikkszám: X070102

ár 67 700,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Of

a raVaK Hungary Kft. ajánlása a termosztátos csaptelepek működéséhez, általános műszaki leírással.

VízNYoMás: a termo csaptelep használatához a csőrendszerben az optimális nyomás 0,3 Mpa (+0,02 Mpa/-0,00 Mpa). Működési nyomás: 0,1 -0,5 Mpa. a hideg- és 
meleg víz nyomáskülönbsége nem haladhatja meg a 0,05 Mpa értéket.  
VízhőMérséKlet: ahhoz, hogy a termosztátos csaptelep megfelelően tudjon működni az alábbi intervallumokkal kell rendelkeznie a rendszernek a hőmérséklet tekin-
tetében: hideg víz: 10°C<t<15°C. Meleg víz: 60°C<t<65°C. t=hőmérséklet. 
ajáNlott hőMérséKleteK: zuhanyzó 41°C, fürdőkád 44-46°C, gyerekeknek 38°C. 
haszNálhatÓ VízhőMérséKlet: 4-90°C között. a termék vízáteresztő képessége akár 25l/perc is lehet, így a megfelelő működéshez folyamatos meleg víz ellátás szükséges. 
a raVaK hungary Kft. ajánlása az eN 1111 és Msz eN 1111:2000 hivatkozás számú szabványok alapján készül.
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Csak a termosztátos csaptelepek tudják a víznyomás és a vízhőmérséklet ingadozásait kiegyenlíteni, és tartósan 
biztosítani azt, hogy a csapból folyamatosan az általunk beállított hőmérsékletű víz folyjon. aki egyszer próbált 
termosztátos csaptelepet, ki fog tartani mellette.

Minden raVaK termosztátos csaptelep kerámia kartussal és termosztátos betéttel rendelkezik, 
a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására.

Termo csaptelepek 

Termosztátos fali kádcsaptelep 
Termo 200 
szett nélkül 
150 mm  
te 082.00/150 
Cikkszám: X070046

ár 66 700,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep Termo 200 
szett nélkül  
150 mm   
te 072.00/150 
Cikkszám: X070051

ár 51 500,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep Termo 100 
szett nélkül 
150 mm  
te 032.00/150 
Cikkszám: X070034

ár 51 900,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep Termo 300 
szett nélkül
150 mm
te 033.00/150 
Cikkszám: X070096

ár 59 600,-

Termosztátos fali kádcsaptelep 
Termo 300 
szett nélkül
150 mm
te 023.00/150 
Cikkszám: X070097

ár 73 800,-

Termosztátos falba süllyesztett 
csaptelep (belső egységgel) 
váltóval / váltó nélkül
Cr 063.00 / Cr 064.00 
Cikkszám: X070094 / X070095

ár 69 700,- / 59 600,-

Termosztátos falba süllyesztett 
csaptelep - háromutas 
r-box-hoz Multi
Cr 067.00 
Cikkszám: X070075

ár 73 100,-

Termosztátos fali kádcsaptelep 
Termo 100 
szett nélkül 
150 mm  
te 022.00/150 
Cikkszám: X070047

ár 66 600,-

10° Termosztátos fali 
zuhanycsaptelep 
szett nélkül, 150 mm
td 033.00/150 
Cikkszám: X070102

ár 67 700,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

beépített kapcsoló
a kád és a zuhany funkciók között könnyed váltást tesz 
lehetővé a beépített kapcsoló.

Egyértelmű jelzések
a meleg és a hideg víz beállítását nem tudjuk összekeverni.

Biztonság 
a víz hőmérsékletének 38°C fölé történő véletlen 
megemelkedésével szemben.

Leforrázás elleni védelem
ha a hidegvíz nyomása a rendszerben csökken, azonnal szabályozza 
melegvíz hozzákeverést a folyamatos hőfok megtartása miatt.

Megtakarítás
Mivel szinte azonnal a beállított hőmérsékletű víz folyik, energiát 
és vizet takaríthat meg.

CoolFeel
az oldalsó hőfokszabályozó beállításával (CoolFeel) meggátolhatja 
a csaptelepek felületének túlmelegedését.

Off

a raVaK Hungary Kft. ajánlása a termosztátos csaptelepek működéséhez, általános műszaki leírással.

VízNYoMás: a termo csaptelep használatához a csőrendszerben az optimális nyomás 0,3 Mpa (+0,02 Mpa/-0,00 Mpa). Működési nyomás: 0,1 -0,5 Mpa. a hideg- és 
meleg víz nyomáskülönbsége nem haladhatja meg a 0,05 Mpa értéket.  
VízhőMérséKlet: ahhoz, hogy a termosztátos csaptelep megfelelően tudjon működni az alábbi intervallumokkal kell rendelkeznie a rendszernek a hőmérséklet tekin-
tetében: hideg víz: 10°C<t<15°C. Meleg víz: 60°C<t<65°C. t=hőmérséklet. 
ajáNlott hőMérséKleteK: zuhanyzó 41°C, fürdőkád 44-46°C, gyerekeknek 38°C. 
haszNálhatÓ VízhőMérséKlet: 4-90°C között. a termék vízáteresztő képessége akár 25l/perc is lehet, így a megfelelő működéshez folyamatos meleg víz ellátás szükséges. 
a raVaK hungary Kft. ajánlása az eN 1111 és Msz eN 1111:2000 hivatkozás számú szabványok alapján készül.
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a zuhanyozás legkedveltebb 
módjának egyedülálló 
funkciókkal való 
összekapcsolása. hosszú távú 
elégedettséget biztosít a kézi 
zuhanyfej egyszerű beállítása, 
az egy kézzel való használat 
lehetősége és a kézi zuhanyfej 
időtálló fém csúszkája.

termo - kettős 
zuhanyrendszerek

Minden raVaK termosztátos csaptelep kerámia kartussal 
és termosztátos betéttel rendelkezik, a vízmennyiség és a 
vízhőfok szabályozására.

5 
5 éV jÓtállás

a termosztátos csaptelepek azonnal reagálnak a hőmérséklet 
változásokra, így mindig állandó hőmérsékletű víz folyik.

termosztatátos raVaK csaptelepek biztosítják a melegvíz állandó 
hőmérsékletét.

Fast
reaCtIoN

állaNdÓ 
hőMérséKlet

38°

ár 135 400,-

Zuhanyoszlop 
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel 
td F 091.00/150 
Cikkszám: X070141

860 - 1335 m
m

újdonság

aIr

Zuhanyoszlop 10°, 
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel, 
króm
td 091.00/150 
Cikkszám: X070103

ár  136 400,-

Air funkció
lehetővé teszi az automatikus levegőbeszívást 
a zuhanyfej belsejébe. ezen felül a levegővel 
dúsított víz kellemesebb zuhanyozási élményt 
nyújt.

beállíthatóság
egyszerűen beállítható a zuhanyfej magassága, 
a csapteleptől 86-134 cm távolságra.

860-1335 m
m

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

termo - kettős 
zuhanyrendszerek

Termo dual 
zuhanyrendszer
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a zuhanyozás legkedveltebb 
módjának egyedülálló 
funkciókkal való 
összekapcsolása. hosszú távú 
elégedettséget biztosít a kézi 
zuhanyfej egyszerű beállítása, 
az egy kézzel való használat 
lehetősége és a kézi zuhanyfej 
időtálló fém csúszkája.

Zuhanyoszlop 
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel 
td F 091.00/150 
Cikkszám: X070141

aIr

Zuhanyoszlop  
Termo 100,  
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel, króm 
te 091.00/150  
Cikkszám: X070058

ár 123 600,-

Zuhanyoszlop 
kádhoz Termo 300, 
termosztátos csapteleppel 
és zuhanyszettel, fehér  
te 092.00/150 
Cikkszám: X070098

ár 152 600,-

Zuhanyoszlop  
Termo 300,  
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel, fehér 
te 093.00/150 
Cikkszám: X070099

ár 144 000,-

Zuhanyoszlop 10°, 
termosztátos 
csapteleppel 
és zuhanyszettel, 
króm
td 091.00/150 
Cikkszám: X070103

ár  136 400,-

termo - kettős zuhanyrendszerek

aIraIr

Onehand
a zuhanytartó csúsztatása egy kézzel is lehetséges 
a speciális sárgaréz rendszernek köszönhetően, 
csak nyomja le a kart és csúsztassa a zuhanyt 
a kívánt pozícióba.

CoolFeel
az oldalsó hőfokszabályozó beállításával 
meggátolhatja a csaptelepek felületének 
túlmelegedését.

Air funkció
lehetővé teszi az automatikus levegőbeszívást 
a zuhanyfej belsejébe. ezen felül a levegővel 
dúsított víz kellemesebb zuhanyozási élményt 
nyújt.

beállíthatóság
egyszerűen beállítható a zuhanyfej magassága, 
a csapteleptől 86-134 cm távolságra.

860-1335 m
m

835-1310 m
m

860-1335 m
m

1110-1580 m
m

aIr

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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a Neo csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

Neo
Fenséges és elegáns

a Neo csaptelep ötvözi az eleganciát és a tömörséget. a Neo csaptelepet lehetetlen nem észrevenni a fürdőszobában: 
magával ragad és elegánsan egészíti ki a modern fürdőszoba gondosan kiválasztott berendezéseit. 

a vízkőréteg könnyedén eltávolítható.

5 
5 éV jÓtállás

easYCleaN

 Neo csaptelepek

Falba süllyesztett 
csaptelep(belső 
egységgel) 
váltóval 
No 061.00 
Cikkszám: X070020

ár 36 100,-

Álló mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
No 012.00 
Cikkszám: X070023

ár 26 700,-

a 40 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év.

30 éV KartUs 
élettartaM

30 

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba 
javasoljuk beépíteni! Gipszkarton falba történő beszerelés esetén 
előkészület szükséges. az r-box egységgel kombinált típusok 
esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, 
vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 
7,5 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat 
vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk a +36-1-223-1315/16-os 
telefonszámon! 

a belső egységgel rendelkező süllyestzett csaptelepek komplett termékek, nem 
szükséges hozzájuk r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett 
csaptelepekhez r-box falsík alatti egység vásárlása szükséges.
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a Neo csaptelep ötvözi az eleganciát és a tömörséget. a Neo csaptelepet lehetetlen nem észrevenni a fürdőszobában: 
magával ragad és elegánsan egészíti ki a modern fürdőszoba gondosan kiválasztott berendezéseit. 

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
No 022.00/150 
Cikkszám: X070017

ár 33 300,-

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül  
150 mm
No 032.00/150 
Cikkszám: X070018

ár 24 900,-

Falba süllyesztett 
csaptelep(belső 
egységgel) 
váltóval 
No 061.00 
Cikkszám: X070020

ár 36 100,-

Falba süllyesztett 
csaptelep(belső 
egységgel) 
váltó nélkül
No 062.00 
Cikkszám: X070021

ár 27 300,-

Álló mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
No 012.00 
Cikkszám: X070023

ár 26 700,-

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztővel
No 011.00 
Cikkszám: X070016

ár 32 400,-

Álló bidécsaptelep  
leeresztővel
No 055.00 
Cikkszám: X070019

ár 29 500,-

ár 29 300,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül
No 066.00 - r-box-hoz 
Cikkszám: X070044

ár 38 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval
No 065.00 - r-box-hoz 
Cikkszám: X070045

 Neo csaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

a falba süllyeszthető csaptelepek 
fürdőszobája díszévé válnak. 
 

A zuhanyváltóval ellátott, falba 
süllyesztett csaptelepek két különböző 
irányba szabályozzák a vízfolyás irányát: 
a kádtöltőhöz illetve a kézi zuhanyfejhez/
esőztetőhöz.

Ergonomikus váltó 
a váltó praktikus alakja lehetővé teszi a vizes kézzel való irányítást.

a váltó beállítása - kád/zuhany 
a váltó a víznyomás csökkenése után sem kapcsol át.

Falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba 
javasoljuk beépíteni! Gipszkarton falba történő beszerelés esetén 
előkészület szükséges. az r-box egységgel kombinált típusok 
esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, 
vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 
7,5 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat 
vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk a +36-1-223-1315/16-os 
telefonszámon! 

a belső egységgel rendelkező süllyestzett csaptelepek komplett termékek, nem 
szükséges hozzájuk r-box falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett 
csaptelepekhez r-box falsík alatti egység vásárlása szükséges.
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az igazi szépség belülről fakad: kecses és könnyed vonalak, ívelt és harmonikus arányok. a rosa csaptelepek 
úgy vannak tervezve, hogy szép formájukkal ízlésesen egészítsék ki a fürdőszobát és szerezzenek a mindennapi 
tisztálkodás során.

a rosa csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

rosa
szépség és a természetesség
a rosa csaptelepek az azonos nevű rosa 
koncepció részei. bővebben a 22. oldalon.

a vízkőréteg könnyedén eltávolítható.

5 
5 éV jÓtállás

easYCleaN

 rosa csaptelepek

Álló mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
rs 012.00 
Cikkszám: X070022

ár 24 500,-

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
rs 022.00/150 
Cikkszám: X070011

ár 33 300,-

Falba süllyesztett 
csaptelep (belső 
egységgel) 
váltóval
rs 061.00 
Cikkszám: X070014
ár 36 100,-

a 40 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év.

30 éV KartUs 
élettartaM

30 

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.

a csaptelep beszerelése előtt öblítsük ki a vezetéket folyó 
vízzel. Ez meggátolja a vízszűrő eltömődését és ezzel megnöveli 
a csaptelep élettartamát.

falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba javasoljuk beépíteni! 
Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. az r-box 
egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, 
plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság 
szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk  
a +36-1-223-1315/16 -os telefonszámon! 
a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk r-box 
falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez r-box falsík alatti egység 
vásárlása szükséges.
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az igazi szépség belülről fakad: kecses és könnyed vonalak, ívelt és harmonikus arányok. a rosa csaptelepek 
úgy vannak tervezve, hogy szép formájukkal ízlésesen egészítsék ki a fürdőszobát és szerezzenek a mindennapi 
tisztálkodás során.

Álló mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
rs 012.00 
Cikkszám: X070022

ár 24 500,-

Álló bidécsaptelep  
leeresztővel
rs 055.00 
Cikkszám: X070013

ár 29 000,-

Fali kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
rs 022.00/150 
Cikkszám: X070011

ár 33 300,-

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül  
150 mm   
rs 032.00/150 
Cikkszám: X070012

ár 23 900,-

Falba süllyesztett 
csaptelep (belső 
egységgel) 
váltóval
rs 061.00 
Cikkszám: X070014
ár 36 100,-

Falba süllyesztett 
csaptelep (belső 
egységgel) 
váltó nélkül
rs 062.00  
Cikkszám: X070015
ár 27 300,- ár 38 400,-

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltóval
rs 065.00 - r-box-hoz 
Cikkszám: X070050

Falba süllyesztett 
csaptelep 
váltó nélkül
rs 066.00 - r-box-hoz 
Cikkszám: X070049

ár 29 300,-

rosa koncepció. lapozzon a 22. oldalra!

Kádperemre szerelhető 
vízesés csaptelep 
tartozéka a teljes szett 
rs 025.00 
Cikkszám: X07p003

ár 77 900,-

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztővel
rs 011.00 
Cikkszám: X070010

ár 30 000,-

Rosa csaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon.

a csaptelep beszerelése előtt öblítsük ki a vezetéket folyó 
vízzel. Ez meggátolja a vízszűrő eltömődését és ezzel megnöveli 
a csaptelep élettartamát.

falba süllyesztett csaptelepeinket tégla vagy beton falba javasoljuk beépíteni! 
Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. az r-box 
egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, 
plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. 
az r-box nélküli raVaK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság 
szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk  
a +36-1-223-1315/16 -os telefonszámon! 
a belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk r-box 
falsík alatti egység vásárlása. a belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez r-box falsík alatti egység 
vásárlása szükséges.
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Minden falra szerelhető suzan csaptelep bekötési mérete 150 mm.

egy csaptelep, amely nem mutatkozik többnek mint ami és megbízhatóan működik. a kedvelt klasszikus 
vonalvezetésű suzan csaptelep minden fürdőszobába illik. természetesen egészíti ki a mosdót, kádat vagy 
zuhanyzót és ezen felül nagyon tartós.

Minden suzan csaptelepre 2 év teljes körű garanciát adunk míg a 35 mm átmérőjű kerámia 
kartusra 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

suzan
egyszerű, klasszikus, megbízható

a vízkőréteg könnyedén eltávolítható.

2 
2 éV jÓtállás  
a KartUsoKra

easYCleaN

100 / 150 mm
beKÖtés

suzan csaptelepek

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
sN 012.00 
Cikkszám: X070002

ár 18 000,-

Fali 
kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
sN 022.00/150 
Cikkszám: X070004

ár 24 200,-

Ki mondta, hogy a fürdőszobában nem létezhetnek különleges 
megoldások? Használjon egy csaptelepet a mosdó és a kád 
töltésére.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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egy csaptelep, amely nem mutatkozik többnek mint ami és megbízhatóan működik. a kedvelt klasszikus 
vonalvezetésű suzan csaptelep minden fürdőszobába illik. természetesen egészíti ki a mosdót, kádat vagy 
zuhanyzót és ezen felül nagyon tartós.

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztő nélkül
sN 012.00 
Cikkszám: X070002

ár 18 000,-

Álló 
mosdócsaptelep  
leeresztővel
sN 011.00 
Cikkszám: X070001

ár 17 200,-

Fali mosogató csaptelep  
kifolyóval 250 mm 
150 mm  
sN 041.00/150 
Cikkszám: X070008

ár 26 000,-

Álló mosdócsaptelep  
kihajtható karral 150 mm  
leeresztő nélkül
sN 015.00 
Cikkszám: X070009

ár 16 800,-

Konyhai álló 
mosogatócsaptelep  
kihajtható karral 230 mm 
leeresztő nélkül
sN 016.00 
Cikkszám: X070038

ár 18 000,-

Fali 
kádcsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
sN 022.00/150 
Cikkszám: X070004

ár 24 200,-

Fali zuhanycsaptelep  
szett nélkül 
150 mm  
sN 032.00/150 
Cikkszám: X070006

ár 21 000,-

Ki mondta, hogy a fürdőszobában nem létezhetnek különleges 
megoldások? Használjon egy csaptelepet a mosdó és a kád 
töltésére.

Suzan csaptelepek

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a 
legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan 
optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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a gyönyörűen megtervezett zuhanyfejek nem csak esztétikai élményt nyújtanak, 
de műszakilag is kifogástalanok, hosszú élettartamot biztosítanak, gondoskodnak 
az alacsony vízfogyasztásról és könnyű őket tisztán tartani.

zuhanyfejek 
és tartozékok
Minőségi alapanyagok, összehangolt dizájnok: 
tökéletes relaxáció

a funkció lehetővé teszi az automatikus levegőbeszívást a zuhanyfej 
belsejébe, ezáltal takarékos lesz. ezen felül a levegővel dúsított víz 
kellemesebb zuhanyozási élményt nyújt.  

az easyClean a zuhanyrózsa apró tüskéinek tisztítására szolgáló 
funkció. a szilikon tüskékben megtapadó vízkövet egy egyszerű 
ujjmozdulattal eltávolíthatja.

aIr

easYCleaN

easYtWIst

az easytwist lehetővé teszi a zuhanyfej szabad forgását, ezzel 
meggátolja a gégecső feltekeredését.

zuhanyfejek és tartozékok

fali kar esőztető zuhanyfejhez 
702.00  
Cikkszám: X07p112  

ár 9 900,-

ár 11 500,-

air zuhanyfej  
3 funkciós 
120 mm
fehér, 958.10  

Cikkszám: X07p349, ár 7 300,- 
króm, 958.00   
Cikkszám: X07p348, ár 8 900,-

Esőztető zuhanyfej 
Chrome Slim
négyzet alakú, 300 mm, 982.00

Cikkszám: X07p016, ár 65 700,-
négyzet alakú, 200 mm, 982.01  

Cikkszám: X07p334, ár 55 600,- 

flat XXL zuhanyfej 
3 funkciós 
ø 140 mm, 961.00 
Cikkszám: X07p344

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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fali kar esőztető zuhanyfejhez 
702.00  
Cikkszám: X07p112  

ár 9 900,-

ár 5 200,- ár 6 600,-ár 8 100,-ár 11 500,-

Esőztető zuhanyfej abs air  
négyzet alakú - fehér  
250 mm, 983.10 
Cikkszám: X07p347

ár 18 200,-

ár 6 200,-

Oval mini 
zuhanyfej 
1 funkciós 
6,5 l percenként 
954.00 
Cikkszám: X07p114

ár 6 600,-

Henger alakú 
Chrome 
zuhanyfej, 
1 funkciós  
957.00  
Cikkszám: X07p007
ár 7 600,-

Zuhanyoszlop 
állítható fej- 
és kézizuhannyal 
ds 090.00 
Cikkszám: X07p232

ár 79 100,-

zuhanyfejek és tartozékok

air zuhanyfej  
3 funkciós 
120 mm
fehér, 958.10  

Cikkszám: X07p349, ár 7 300,- 
króm, 958.00   
Cikkszám: X07p348, ár 8 900,-

Esőztető zuhanyfej 
Chrome Slim
négyzet alakú, 300 mm, 982.00

Cikkszám: X07p016, ár 65 700,-
négyzet alakú, 200 mm, 982.01  

Cikkszám: X07p334, ár 55 600,- 

Esőztető zuhanyfej
Chrome Slim  
kör alakú, 300 mm, 984.00 

Cikkszám: X07p336, ár 60 400,-
kör alakú, 200 mm, 984.01 

Cikkszám: X07p335, ár 50 300,- 

air zuhanyfej  
1 funkciós 
120 mm
fehér, 959.10 

Cikkszám: X07p351, ár 6 400,- 
króm, 959.00 
Cikkszám: X07p350, ár 7 800,-

Mennyezeti beömlő kar 
703.00, 20 cm, Cikkszám: X07p178, ár 5 100,- 
704.00, 30 cm, Cikkszám: X07p179, ár 6 300,- 
705.00, 50 cm, Cikkszám: X07p180, ár 7 600,-

flat M zuhanyfej
3 funkciós  
ø 118 mm, 953.00 
Cikkszám: X07p009

Multifunkciós
zuhanyfej  
5 funkciós  
ø 108 mm, 952.00 
Cikkszám: X07p008

Flat köd
zuhanyfej 
3 funkciós  
ø 120 mm, 956.00 
Cikkszám: X07p233

flat XXL zuhanyfej 
3 funkciós 
ø 140 mm, 961.00 
Cikkszám: X07p344

flat s zuhanyfej
1 funkciós 
ø 100 mm, 960.00 
Cikkszám: X07p343

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Zuhanyszettek

ár 27 900,-

ár 18 500,-

ár 34 400,- ár 14 200,-

ár 5 700,-

ár 16 200,-

A praktikusan kiválasztott zuhanyszettel az egész család kényelmesen zuhanyozhat. 

Zuhanyszett -  
kézi zuhanyfej flat M,  
állítható zuhanytartó 
rúd 63 cm, gégecső 
tartós műanyag 
bevonattal  
150 cm  
902.00 
Cikkszám: X07p177

Zuhanyszett -  
kézi zuhanyfej flat M,  
állítható zuhanytartó 
rúd 60 cm, 
rozsdamentes 
gégecső  
150 cm  
922.00 
Cikkszám: X07s003

Zuhanyszett -  
kézi zuhanyfej air  
fehér, 3 funkciós, 
állítható zuhanytartó 
rúd 70 cm, gégecső 
tartós műanyag 
bevonattal  
150 cm  
921.00 
Cikkszám: X07s002

Zuhanyszett - kézi 
zuhanyfej flat M, 
gégecső tartós 
műanyag bevonattal  
150 cm, 
fix kicsi zuhanytartó 
903.00 
Cikkszám: X07s006

Zuhanyszett - kézi 
zuhanyfej, gégecső 
tartós műanyag 
bevonattal 150 cm,  
fix kicsi zuhanytartó
901.00 
Cikkszám: X07p005

Zuhanyszett - kézi 
zuhanyfej air  
fehér, 3 funkciós,  
gégecső tartós 
műanyag bevonattal 
150 cm, 
fix kicsi zuhanytartó 
907.00 
Cikkszám: X07s010

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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ár 14 200,-

ár 5 700,-

ár 16 200,-

zuhanyfejek és tartozékok

Zuhanyszett - kézi 
zuhanyfej flat M, 
gégecső tartós 
műanyag bevonattal  
150 cm, 
fix kicsi zuhanytartó 
903.00 
Cikkszám: X07s006

Zuhanyszett - kézi 
zuhanyfej, gégecső 
tartós műanyag 
bevonattal 150 cm,  
fix kicsi zuhanytartó
901.00 
Cikkszám: X07p005

Zuhanyszett - kézi 
zuhanyfej air  
fehér, 3 funkciós,  
gégecső tartós 
műanyag bevonattal 
150 cm, 
fix kicsi zuhanytartó 
907.00 
Cikkszám: X07s010

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Műanyag 
zuhanytartó  
610.00 
Cikkszám: X07p010

ár 900,-

Fali zuhanycsatlakozó 
integrált zuhanyfej 
tartóval 
706.00 
Cikkszám: X07p206

ár 13 200,-

flexibilisen állítható 
zuhanytartó rúd 
60 cm 
972.00 
Cikkszám: X07p012

ár 8 200,-

Fali 
zuhanycsatlakozó  
701.00 
Cikkszám: X07p004

ár 10 700,-

flexibilisen állítható 
zuhanytartó rúd  
90 cm 
973.00 
Cikkszám: X07p014

ár 17 800,-

fali állítható 
zuhanytartó,  
Chrome, forgatható 
611.00 
Cikkszám: X07p011

ár 4 100,-

flexibilisen állítható 
zuhanytartó rúd, 
Chrome 70 cm 
974.00 
Cikkszám: X07p013

ár 16 200,-

Kiegészítők 

Műanyag 
zuhanytartó  
612.00 
Cikkszám: X07p345

ár 1 900,-

flexibilisen állítható 
zuhanytartó rúd fali kiállással 
60 cm / 90 cm 
975.00 / 975.01 
Cikkszám: X07p342 / X07p366

ár 26 200,- / 30 700,-

easYtWIst easYtWIst easYtWIst easYtWIst

zuhany gégecső 
150 cm 
rozsdamentes acél
911.00
Cikkszám: X07p006

ár 3 300,-

zuhany gégecső 
150 cm 
ellenálló műanyagból 
912.50
Cikkszám: X07p065

ár 5 800,-

zuhany gégecső  
SatinFlex 
ellenálló műanyagból
150 / 200 cm
913.00 / 913.02
Cikkszám: X07p176 / X07p337 

ár 7 200,- / 5 800,-

zuhany gégecső  
SilverShine 
ellenálló műanyagból
150 / 200 cm
914.00 / 914.02
Cikkszám: X07p338 / X07p339 

ár 4 600,- / 4 900,-

zuhany gégecső  
fém védőréteggel
150 / 200 cm
915.00 / 915.02
Cikkszám: X07p340 / 
X07p341 

ár 6 200,- / 7 600,-

Álló mosdócsaptelep Chrome 
bidézuhannyal, leeresztő nélkül
Cr 112.00 
Cikkszám: X070092

ár 60 900,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Műanyag 
zuhanytartó  
610.00 
Cikkszám: X07p010

ár 900,-

flexibilisen állítható 
zuhanytartó rúd 
60 cm 
972.00 
Cikkszám: X07p012

ár 8 200,-

easYtWIst

zuhany gégecső  
fém védőréteggel
150 / 200 cm
915.00 / 915.02
Cikkszám: X07p340 / 
X07p341 

ár 6 200,- / 7 600,-

Csaptelepek bidézuhannyal

Mosdócsaptelep 
bidézuhannyal és fali 
tartóval  
bM 011.00 
Cikkszám: X070076

ár 52 300,-

Fali szerelvény 
bidézuhannyal  
bM 040.00 
Cikkszám: X070077

ár 17 400,-

Álló mosdócsaptelep Chrome 
bidézuhannyal, leeresztő nélkül
Cr 112.00 
Cikkszám: X070092

ár 60 900,-

zuhanyfejek és tartozékok

bidé zuhanyfej 
962.00 
Cikkszám: X07p269

ár 4 500,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a 
pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 Minden szabványos csőrendszerrel kompatibilis (ppr, réz, műanyag). 

 a könnyű és gyors szereléshez kifejlesztett, a védőfedélbe beépített pontos 
vízmértéknek köszönhetően. 

r-box
 Falsík alatti egység falba süllyesztett csaptelepekhez 

 Kád- és zuhanycsaptelepekhez használható (termosztátos csaptelepekhez nem alkalmas). 

r-box

 falsík alatti egység falba 
süllyesztett csaptelepekhez  
R-box 
rb 070.50
 Cikkszám:   X070052 

 a r-box ideális a falba süllyesztett kád- és zuhanycsaptelepekhez. a csaptelep test kiváló minőségű sárgarézből 
készül. a falsík alatti egységgel a csaptelepek beépítése és későbbi megbontása sokkal egyszerűbb a hagyományos 
megoldásnál. az r-box felső, látható része (rosa, Neo, Classic, Chrome termékek és a 10° sorozatok 065 és 066 
megjelöléásű termékei) a fürdőszoba teljes befejezés után kerülnek felszerelésre, így biztos lehet abban, hogy a csaptelep 
az építkezési munkálatok befejezése előtt nem karcolódik. 

+ ===

 ár   24 500  ,-   

75 - 100 mm

 Maximális rugalmasság
a ravak r-box a beépítés mélységének magas szintű rugalmasságát kínálja  - 75 -100 mm

 Válassza az alsó 
vagy felső elfolyót, 
és a másikba 
helyezzen dugót. 

Falba süllyesztett 
csaptelep váltó 
nélkül

 Classic falba süllyesztett 
csaptelep kádhoz/zuhanyhoz 
 r-box-hoz ,  belső egység nélkül 
 váltóval , Cl 065.00 
 Cikkszám:   X070088 , 
 ár   38 400  ,-   

 váltó nélkül , Cl 066.00 
 Cikkszám:   X070089 , 
 ár   30 200  ,-   

10° Free falba süllyesztett 
csaptelep kádhoz/zuhanyhoz 
 r-box-hoz ,  belső egység nélkül 
 váltóval , td F 065.00 
 Cikkszám:   X070136 , 
 ár   39 400  ,-   

 váltó nélkül , td F 066.00 
 Cikkszám:   X070137 , 
 ár   31 400  ,-   

 az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét.  értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 



www.ravak.hu 403

r-box
Falsík alatti egység falba süllyesztett csaptelepekhez

Kád- és zuhanycsaptelepekhez használható (termosztátos csaptelepekhez nem alkalmas).

a r-box ideális a falba süllyesztett kád- és zuhanycsaptelepekhez. a csaptelep test kiváló minőségű sárgarézből 
készül. a falsík alatti egységgel a csaptelepek beépítése és későbbi megbontása sokkal egyszerűbb a hagyományos 
megoldásnál. az r-box felső, látható része (rosa, Neo, Classic, Chrome termékek és a 10° sorozatok 065 és 066 
megjelöléásű termékei) a fürdőszoba teljes befejezés után kerülnek felszerelésre, így biztos lehet abban, hogy a csaptelep 
az építkezési munkálatok befejezése előtt nem karcolódik.

Maximális rugalmasság 
a ravak r-box a beépítés mélységének magas szintű rugalmasságát kínálja - 75 -100 mm

R-box

Válassza az alsó 
vagy felső elfolyót, 
és a másikba 
helyezzen dugót.

Mindkét kifolyót szükséges csatlakoztatni. a beépítés során a kád 
lefolyóját az alsó elfolyóhoz, míg a kézi zuhanyt a felső elfolyóhoz 
szükséges csatlakoztatni. zuhanytálcához való telepítés során a kézi 
zuhanyt az alsó elfolyóhoz, míg a fali vagy mennyezeti zuhanyt a 
felső elfolyóhoz szükséges csatlakoztatni.

Falba süllyesztett 
csaptelep váltó 
nélkül

Falba süllyesztett 
csaptelep váltóval

Rosa falba süllyesztett csaptelep 
kádhoz/zuhanyhoz 
r-box-hoz, belső egység nélkül
váltóval, rs 065.00 
Cikkszám: X070050,  
ár 38 400,- 
 
váltó nélkül, rs 066.00 
Cikkszám: X070049,  
ár 29 300,-

10° falba süllyesztett csaptelep 
kádhoz/zuhanyhoz 
r-box-hoz, belső egység nélkül
váltóval, td 065.00 
Cikkszám: X070070,  
ár 39 400,- 
 
váltó nélkül, td 066.00 
Cikkszám: X070071,  
ár 33 200,- 

Neo falba süllyesztett csaptelep 
kádhoz/zuhanyhoz 
r-box-hoz, belső egység nélkül
váltóval, No 065.00 
Cikkszám: X070045,  
ár 38 400,- 
 
váltó nélkül, No 066.00 
Cikkszám: X070044,  
ár 29 300,- 

Chrome falba süllyesztett 
csaptelep kádhoz/zuhanyhoz 
r-box-hoz, belső egység nélkül  
váltóval, Cr 065.00 
Cikkszám: X070056,  
ár 41 500,- 
 
váltó nélkül, Cr 066.00 
Cikkszám: X070057,  
ár 33 900,-

Classic falba süllyesztett 
csaptelep kádhoz/zuhanyhoz 
r-box-hoz, belső egység nélkül
váltóval, Cl 065.00 
Cikkszám: X070088,  
ár 38 400,- 
 
váltó nélkül, Cl 066.00 
Cikkszám: X070089,  
ár 30 200,-

10° Free falba süllyesztett 
csaptelep kádhoz/zuhanyhoz 
r-box-hoz, belső egység nélkül
váltóval, td F 065.00 
Cikkszám: X070136,  
ár 39 400,-
 
váltó nélkül, td F 066.00 
Cikkszám: X070137,  
ár 31 400,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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Minden szabványos csőrendszerrel kompatibilis (ppr, réz, műanyag).

a könnyű és gyors szereléshez kifejlesztett, a védőfedélbe beépített pontos 
vízmértéknek köszönhetően.

r-box Vari
Falsík alatti egység falba süllyesztett csaptelepekhez

Kád- és zuhanycsaptelepekhez használható (termosztátos csaptelepekhez nem alkalmas).

r-box

az r-box Vari ideális rendszer falsík alatti kád- és zuhanycsaptelepekhez. a csaptelep minőségi sárgarézből készült. 
a hagyományos falsík alatti csaptelepekhez képest az r-box telepítése, valamint a felső, látható elem esetleges 
cseréje sokkal egyszerűbb. az r-box felső, látható részét (Flat termékek 065. és 066. számmal vannak megjelölve) csak 
a fürdőszoba teljes befejezése után kell felhelyezni, ezért biztos lehet abban, hogy a csaptelep az építési munkák végső 
befejezése előtt nem sérül meg, vagy nem karcolódik.

falsík alatti egység falba 
süllyesztett csaptelepekhez  
R-box Vari  
rb 072.50 
Cikkszám: X070139

ár 34 700,-

Maximális rugalmasság 
a ravak r-box a beépítés mélységének magas szintű rugalmasságát kínálja - 83-108 mm

83-108 mm

Falba süllyesztett csaptelep 
kádhoz 
belső egység nélkül, váltóval -  
Vari 072.50 r-box-hoz,
Fl 065.00 
Cikkszám: X070123

ár 41 200,-

Válassza az alsó vagy felső 
elfolyót, és a másikba 
helyezzen dugót.

A csaptelepek  KIZÁRÓLAG R-Box Vari szerelési egység használatához van kialakítva.

KIZÁRÓLAG Flat termékcsaládhoz!

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Falba süllyesztett 
csaptelep váltó 
nélkül
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r-box Vari
Falsík alatti egység falba süllyesztett csaptelepekhez

Kád- és zuhanycsaptelepekhez használható (termosztátos csaptelepekhez nem alkalmas).

az r-box Vari ideális rendszer falsík alatti kád- és zuhanycsaptelepekhez. a csaptelep minőségi sárgarézből készült. 
a hagyományos falsík alatti csaptelepekhez képest az r-box telepítése, valamint a felső, látható elem esetleges 
cseréje sokkal egyszerűbb. az r-box felső, látható részét (Flat termékek 065. és 066. számmal vannak megjelölve) csak 
a fürdőszoba teljes befejezése után kell felhelyezni, ezért biztos lehet abban, hogy a csaptelep az építési munkák végső 
befejezése előtt nem sérül meg, vagy nem karcolódik.

Maximális rugalmasság 
a ravak r-box a beépítés mélységének magas szintű rugalmasságát kínálja - 83-108 mm

Falba süllyesztett csaptelep 
kádhoz 
belső egység nélkül, váltóval -  
Vari 072.50 r-box-hoz,
Fl 065.00 
Cikkszám: X070123

ár 41 200,-

Falba süllyesztett csaptelep
zuhanyhoz 
váltó nélkül, - 
Vari 072.50 r-box-hoz,
Fl 066.00 
Cikkszám: X070124

ár 33 100,-

Válassza az alsó vagy felső 
elfolyót, és a másikba 
helyezzen dugót.

Mindkét kifolyót szükséges csatlakoztatni. a beépítés során a kád 
lefolyóját az alsó elfolyóhoz, míg a kézi zuhanyt a felső elfolyóhoz 
szükséges csatlakoztatni. zuhanytálcához való telepítés során a kézi 
zuhanyt az alsó elfolyóhoz, míg a fali zuhanyt a felső elfolyóhoz 
szükséges csatlakoztatni.

R-box

A csaptelepek  KIZÁRÓLAG R-Box Vari szerelési egység használatához van kialakítva.

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 

Falba süllyesztett 
csaptelep váltó 
nélkül

Falba süllyesztett 
csaptelep váltóval



406

Minden szabványos csőrendszerrel kompatibilis (ppr, réz, műanyag).

a könnyű és gyors szereléshez kifejlesztett, a védőfedélbe beépített pontos 
vízmértéknek köszönhetően.

r-box Multi
Falsík alatti egység falba süllyesztett csaptelepekhez

Kád- és zuhanycsaptelepekhez használható (termosztátos csaptelepekhez nem alkalmas).

r-box

az r-box multi egy hibrid telepítési rendszer termosztatikus hibrid, falba beépített csaptelepek (Cr 067.00) számára. 
a csaptelep alsó, r-boxba integrált része, valamint felső eleme egyaránt minőségi sárgarézből készült. az alapegység 
szerelése kevésbé munkaigényes, gyorsabb és a végeredmény összességében tökéletesebb. a műanyag doboz védi a 
csaptelep testének belső részét a falba való süllyesztés során és egyúttal lehetővé teszi a könnyebb kezelést.

Maximális rugalmasság 
a ravak r-box a beépítés mélységének magas szintű rugalmasságát kínálja - 85 -105 mm

85 - 105 mm

falsík alatti egység falba 
süllyesztett csaptelepekhez  
R-box Multi 
rb 071.50 
Cikkszám: X070074

ár 32 300,-

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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r-box Multi
Falsík alatti egység falba süllyesztett csaptelepekhez

Kád- és zuhanycsaptelepekhez használható (termosztátos csaptelepekhez nem alkalmas).

az r-box multi egy hibrid telepítési rendszer termosztatikus hibrid, falba beépített csaptelepek (Cr 067.00) számára. 
a csaptelep alsó, r-boxba integrált része, valamint felső eleme egyaránt minőségi sárgarézből készült. az alapegység 
szerelése kevésbé munkaigényes, gyorsabb és a végeredmény összességében tökéletesebb. a műanyag doboz védi a 
csaptelep testének belső részét a falba való süllyesztés során és egyúttal lehetővé teszi a könnyebb kezelést.

Maximális rugalmasság 
a ravak r-box a beépítés mélységének magas szintű rugalmasságát kínálja - 85 -105 mm

a fali fúvókát kombináljuk a termosztátos 
falba süllyesztett, háromutas Chrome 
csapteleppel CR 067.00 + R-Box Multi
a Cr 067.00 csaptelep a piacon teljesen egyedülálló megoldás, 
mert lehetővé teszi a kevert víz három helyre való átkapcsolását. 
Így egyszerre használhatja a zuhanyfejet, a kézi zuhanyt, valamint 
a kádat is.

Termosztátos falba süllyesztett 
csaptelep - háromutas 
r-box-hoz Multi
Cr 067.00 
Cikkszám: X070075

ár 73 100,-

falsík alatti egység falba 
süllyesztett csaptelepekhez  
R-box Multi 
rb 071.50 
Cikkszám: X070074

ár 32 300,-

R-box

az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési 
statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal rendelkezésre 
álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos 
készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet oldalon. 
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 RAVAK AntiCalc® technológia 

 raVaK antiCalc® -kal kezelt üvegfelület: a víz nem tapad 
a felületre. 

 Víz hatása az üvegre raVaK antiCalc® kezelés nélkül. 
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táblaüveg felülete 

 Láthatatlan védőréteg a vízkő és a szennyeződések ellen  

 az esővíz és a desztillált víz kivételével minden vízben található bizonyos mennyiségű ásvány. az ásványok 
üledéke a vízkő csak nagy nehézségek árán távolítható el. az üveggel kémiai kötést alakít ki és idővel 
csúnyán elszínezi azt. a hagyományos vegyi tisztítószerek teljes mértékben hatástalanok a vízkővel szemben.                                                                                                                    
a szennyeződések tartós lerakódását kizárólag az üveg felületét kezelő raVaK antiCalc® szabadalmazott technológia 
képes megbízhatóan meggátolni. az összes üvegbetétes raVaK zuhanykabint és kádparavánt már gyártás közben 
ellátjuk ezzel a védőréteggel. 

 RAVAK Anticalc® -kal 
kezelt üveg 

 "tisztító- és ápolószerek a gyártó ajánlásával.” 

 RAVAK tisztítószerek  

 Láthatatlan védőréteg a vízkő és a szennyeződések ellen  

 az esővíz és a desztillált víz kivételével minden vízben található bizonyos mennyiségű ásvány. az ásványok 
üledéke a vízkő csak nagy nehézségek árán távolítható el. az üveggel kémiai kötést alakít ki és idővel 
csúnyán elszínezi azt. a hagyományos vegyi tisztítószerek teljes mértékben hatástalanok a vízkővel szemben.                                                                                                                    
a szennyeződések tartós lerakódását kizárólag az üveg felületét kezelő raVaK antiCalc® szabadalmazott technológia 
képes megbízhatóan meggátolni. az összes üvegbetétes raVaK zuhanykabint és kádparavánt már gyártás közben 
ellátjuk ezzel a védőréteggel. 

 Hogyan használjuk a raVaK antiCalc® Conditioner terméket? 

 a raVaK antiCalc® Conditioner felhordása előtt az üveg belső felületét alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa raVaK 
Cleaner készítménnyel. a tökéletesen tiszta és száraz üveg belső felületére száraz ruhával vigye fel a raVaK antiCalc® 
Conditioner készítményt és fényesítse szárazra a felületet. az üveg így újra víztaszító tulajdonságot szerez és a további 
időszakban (a víz keménységétől függően mintegy 3 hónapon át) elegendő lesz a raVaK Cleaner készítménnyel 
tisztítani. 

 "tisztító- és ápolószerek a gyártó ajánlásával.” 

az anticalc réteg 
 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 
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 Víz hatása az üvegre raVaK antiCalc® kezelés nélkül. 

 Láthatatlan védőréteg a vízkő és a szennyeződések ellen  

 az esővíz és a desztillált víz kivételével minden vízben található bizonyos mennyiségű ásvány. az ásványok 
üledéke a vízkő csak nagy nehézségek árán távolítható el. az üveggel kémiai kötést alakít ki és idővel 
csúnyán elszínezi azt. a hagyományos vegyi tisztítószerek teljes mértékben hatástalanok a vízkővel szemben.                                                                                                                    
a szennyeződések tartós lerakódását kizárólag az üveg felületét kezelő raVaK antiCalc® szabadalmazott technológia 
képes megbízhatóan meggátolni. az összes üvegbetétes raVaK zuhanykabint és kádparavánt már gyártás közben 
ellátjuk ezzel a védőréteggel. 

 "tisztító- és ápolószerek a gyártó ajánlásával.” 

 RAVAK tisztítószerek  

 Hogyan használjuk a raVaK antiCalc® Conditioner terméket? 

 a raVaK antiCalc® Conditioner felhordása előtt az üveg belső felületét alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa raVaK 
Cleaner készítménnyel. a tökéletesen tiszta és száraz üveg belső felületére száraz ruhával vigye fel a raVaK antiCalc® 
Conditioner készítményt és fényesítse szárazra a felületet. az üveg így újra víztaszító tulajdonságot szerez és a további 
időszakban (a víz keménységétől függően mintegy 3 hónapon át) elegendő lesz a raVaK Cleaner készítménnyel 
tisztítani. 

 a termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. értékesítési statisztikáink alapján a legtöbb termékből igyekszünk azonnal 
rendelkezésre álló készletet tartani. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu/hu/keszlet 
oldalon. az árak forintban értendők és a 27% áFá-t tartalmazzák. 

 raVaK tisztítószerek 

 ár   3 600 ,- 

RAVAK Cleaner Chrome 
 Csaptelepekhez 

egy speciális tisztítószer 
krómozott felületekre, amely 
a csaptelepeken, és egyéb 
krómozott felületeken 
a zsírfoltok és lerakódások 
tisztítására szolgál. 
 Cikkszám:   X01106 

 ár   1 900 ,-

RAVAK Turbo Cleaner   
A lefolyók királya 

 a raVaK turbo Cleaner 
hatékony oldószer, amely 
a kádak és zuhanytálcák 
szifonjaiban megtapadó 
legnagyobb lerakódások 
eltávolítását segíti.  

Nem használható tisztító-
szerként, fém alkatrészekkel 
ne érintkezzen! 
 Cikkszám:   X01105 

 ár   1 900 ,-

 ár   1 900 ,- 

 raVaK tefl onos kenőanyag 

 használja elsősorban a zuhanykabinok, zuhanyajtók és kádparavánok zsanérjai, 
pántjai, csúszkái kenésére, de alkalmas a csaptelepek kartusainak és mozgó 
részeinek, valamint az ajtók zárjainak és kilincseinek kenésére is. 

Víztaszító és hatékony már kevés felvitt mennyiség esetében is.
 Cikkszám:   X01104 

 ár   1 800 ,-

RAVAK 
AntiCalc Conditioner  
 segítőtárs a vízkő elleni 
küzdelemben. 

Meggátolja a vízcseppek 
üvegfelületre való lerakódását 
és a víz így lefolyik 
a zuhanytálcára. 

az antiCalc® Conditioner 
rendszeres használata esetén 
a raVaK antiCalc®felület 
kezelésre 10 év jótállást 
biztosítunk. 
 Cikkszám:   b32000000N 

FIGYELEM

FIGYELEM

FIGYELEM TŰZVESZÉLYES

VESZÉLY

RAVAK Cleaner 
 Hatékonyan tisztítja 
a fürdőszobát 

Megbízhatóan eltávolítja 
a zsíros lerakódásokat 
és a vízfoltokat.  

akrilkádak, mosdók, zuhany-
tálcák és zuhanykabinok 
betétlemezeinek tisztításához 
javasoljuk. Korlátozás nélkül 
használhatja a mindennapi 
rendszeres tisztítás során. 
 Cikkszám:   X01101 
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Meggyőződésünk, hogy a termék értékét, használhatóságát és meg-
bízhatóságát nagymértékben befolyásolja a szakszerű,  professzionális 
szerelés. Képviseletünk saját szervizrészleggel rendelkezik, amely díjait a 
következő táblázat tartalmazza:

a raVaK Hungary Kft. munkadíjai:

Termék-szerelési csomagok
Az árak forintban
értendőek és a 27% 
ÁFÁ-t tartalmazzák

1. csomag zuhanytálca telepítése 
(csak zuhanykabinnal együtt) 12 000,-

2. csomag
supernova, blix zuhanykabin vagy -ajtó 
telepítése, mosdó + alsó szekrény + csaptelep 
telepítése + tükör felszerelése

34 000,-

3. csomag pivot, Walk-in, 10° zuhanykabin vagy -ajtó 
telepítése 36 000,-

4. csomag smartline, Chrome, brilliant, Matrix zuhany-
kabin vagy -ajtó 43 000,-

5. csomag akrilkád telepítése, sabina zuhanytálca +
zuhanykabin telepítése 43 000,-

6. csomag Kádparaván, WC + ülőke, bidé (előre beszerelt 
konzolra) szerelés 25 000,-

7. csomag

egyedi méretű termék felmérési díja:
amennyiben a megrendelt egyedi termék 
ára a bruttó 350.000 Ft-ot meghaladja, a 
felmérési díj a végszámlából levonásra kerül. 
a levonáshoz a munkalap másolatát kérjük 
csatolni. amennyiben az adott helyszín egyedi 
terméket nem tudunk ajánlani vagy a felmérés 
nem kivitelezhető, kiszállási díjat számítunk 
fel. standard termék megrendelése esetén a 
felmérés díját nem áll módunkban jóváírni.

  24 000,-

8. csomag Kiszállási díj (például: javítás esetén)  12 000,-

9. csomag Munkaóradíj (egyéb tevékenység, kiegészítők 
ülőke szerelése)  12 000,-

10. csomag

újracsomagolási díj, amely tartalmazza a cso-
magolóanyagot: supernova, pivot, blix, Walk-In 
zuhanykabin vagy -ajtó, kádak, zuhanytálcák, 
mosdók, fürdőszobabútorok, kádparavánok

20 000,-

11. csomag
újracsomagolási díj, amely tartalmazza a 
csomagolóanyagot: smartline, Matrix, Chrome, 
brilliant, 10° zuhanykabin vagy -ajtó

24 000,-

12. csomag

peremre szerelhető csaptelep helyének előkészítése:
a kád megrendelésekor jelzett igény esetén és 
rajz alapján a telephelyen elkészítve: (a csaptelep
esetleges szállítás közben keletkező  sérüléseinek
megelőzése érdekében kizárólag a furatok kerül-
nek kialakításra, a csaptelepet nem szereljük
fel a kádra.)

18 000,-

13. csomag
a kád telepítésével egy időben, a helyszínen: (az 
ár tartalmazza a csaptelep felszerelését, bekötését 
és a bekötéshez felhasznált segédanyagokat.) 27 000,-

Fontos! a szerelési díj nem tartalmazza a szerelési anyagok árát (például: 
szilikon, vízvető léc, bekötőcső). la típusú tálcák telepítését csak 
Univerzális zuhanytálca lábbal, eX típust előlap lecsempézése nélkül 
telepítjük.

Márkaszerviz 60 km-es vonzáskörzetén belül az 1-7. munka-díjcsomagok 
tartalmazzák a kiszállási díjat (8. csomag), az azon kívül eső szereléseknél 
további bruttó 140 Ft/km díj kerül felszámításra oda-vissza viszonylatra a 
60. km és az adott cím között.

további információk:
www.ravak.hu/ravak-markaszerviz a zuhanytálcák telepítését a fenti árak 
tartalmazzák. la típusú tálcák telepítését csak Univerzális zuhanytálca 
lábbal, eX típust előlap lecsempézése nélkül telepítjük.

jótállás
a gyártó a fogyasztók számára a vásárlás napjától számítva a jótállási 
jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú termékre a Magyarország 
közigazgatási területére érvényes, 151/2003. (IX.22) sz. Kormányrende-
let értelmében kiterjesztett (kedvezőbb) jótállást vállal a www.ravak.hu 
 oldalon részletezett feltételek mellett, mely jótállás a felület  minőségére, 
a termék formatartására és működésére vonatkozik. a kiterjesztett (a 
jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladó) időszakban jótál-
lási igény kizárólag a számla és a jótállási jegy együttes bemutatásával és 
csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a termék telepítése 
és használata a szerelési utasításban leírtak alapján történt.

a jótállási igényét kérjük jelentse a forgalmazónál vagy a https://www.
ravak.hu/hu/garancialis-ugyintezes oldalon elérhető űrlap kitöltésével.
saját érdekében kérem ellenőrizze, hogy a vásárlásnál a jótállási jegy első 
oldala minden adatot tartalmazzon, továbbá a vásárlást igazoló bizony-
lat a termék egyértelmű azonosítására alkalmas adatot tartalmazzon. a 
jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói 
jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárá-
sát is kezdeményezheti.

jótállási időszak
jogszabály által meghatározott jótállási időtartam: 10 000 forintot  elérő, 
de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 
forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár 
 esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év.
a raVaK hungary Kft. bizonyos feltételek teljesülése mellett a felsoro-
lásban szereplő termékekre a jogszabályban meghatározott időtartamot 
meghaladó jótállási időszakot biztosítja:

akril zuhanytálcák 24 hónap
zuhanykabinok, zuhanyajtók, kádparavánok 60 hónap
Csaptelepek (kivéve suzan 24 hónap) és fürdőszobai 
kiegészítők (100 - 599 kóddal ellátott termékek) 60 hónap
suzan fürdőszobai csaptelepek kartusai 60 hónap
Fürdőszoba bútorok 60 hónap
Öntött műmárvány zuhanytálcák, öntött műmárvány 
mosdók és kerámia mosdók 60 hónap
akrilkádak 120 hónap
WC és bidé 120 hónap
WC és bidé modul 120 hónap
WC nyomólapok és WC ülőkék 36 hónap
oVo p, oVo b és Chrome zuhanyülőkék 120 hónap
rozsdamentes zuhanyfolyókák 300 hónap
Műanyag zuhanyfolyókák és padlóösszefolyók 72 hónap
zuhanytálca szifonok, Kád le-túlfolyószettek 
(feltöltés a túlfolyónál változat is) 36 hónap
Mosdólefolyók és mosdószifonok 36 hónap

a jótállás érvényessége:
a jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra és sérülésekre, melyeket:

 - szakszerűtlen (nem a szerelési utasításnak megfelelő) szerelés idézett elő
 - mechanikus vagy vegyi befolyások okoztak (pl. a felületet nem 
megfelelő módon kezelték, ill. sérülések, melyek a termék helytelen 
tárolásából vagy szállításból erednek, repedés, törés)

 - helytelen használatból vagy karbantartásból származó hibák
 - vízkő lerakódástól származó hibák
 - a termék helytelen és extrém feltételek melletti használatából erednek  
(pl. szaunázási helyiségekben vagy klórtartalmú medence mellett 
vagy a szabadban használják)

az egyszerű és gyors reklamációs ügyintézéshez töltse ki és küldje el 
az online reklamációs jegyzőkönyvet (www.ravak.hu/hu/szerviz-es-
panaszkezeles). ezen adatok szükségesek a reklamációs ügyintézés 
elindításához. továbbá raVaK termékek reklamációjával kapcsolatban 
kérjük, keressen minket telefonon a +36-1-223-1315/16 telefonszámon 
vagy írjon a ugyfelszolgalat@ravak.hu címre!

további információk:
www.ravak.hu/ravak-markaszerviz a zuhanytálcák telepítését a 
fenti árak tartalmazzák. la típusú tálcák telepítését csak Univerzális 
zuhanytálca lábbal, eX típust előlap lecsempézése nélkül telepítjük.

jótállás
a raVaK az eladás napjától számítva minden termékére jótállást 
vállal az alábbi táblázat szerint, amely jótállás a felület minőségére, 
a termék formatartására és működésére vonatkozik. a jótállás 
azonban nem vonatkozik azokra a hibákra és sérülésekre, amelyek 
szakszerűtlen szállításra (például: termék-törésre, deformációra), 
kezelésre vezethetők vissza, vagy vegyi hatások által keletkeztek 
(például: a felületet nem megfelelő módon tisztították), illetve a 
helytelen (a szerelési utasítástól eltérő) szerelés következményei.

jótállási időtartam: 
Kádak: az összes kádra 10 év garanciát biztosítunk. a garancia 
feltétele az adott kádtípushoz tartozó raVaK kádlábak használata, 
valamint a szerelési utasításnak megfelelő telepítés. a kád le- és 
túlfolyószettekre 3 év garanciát vállalunk.
zuhanykabinok és zuhanyajtók: Minden zuhanykabinra és 
zuhanyajtóra 5 év garanciát vállalunk. a fogyasztói cikkekre (mint 
a szegőléc, mágnesléc, műanyag vízvető) a törvényben előírt 
jótállási időtartam vonatkozik.
Kádparavánok: Minden kádparavánra 2 év garanciát vállalunk.
zuhanytálcák: az öntött műmárvány zuhanytálcákra 5 év garanciát 
vállalunk. a zuhanytálca szifonokra 3 év garanciát vállalunk.
zuhanyfolyókák és padlóösszefolyók: a zuhanyfolyókák rozsda-
mentes acél lefolyóira 25 év garanciát vállalunk. a rozsdamentes 
acél zuhanyfolyókák cserélhető részeinek jótállási időtartama 3 év. 
a zuhanyfolyókák műanyag lefolyóira és a padlóösszefolyókra 6 év 
garanciát nyújtunk. a cserélhető részeire 3 év garancia érvényes.
Mosdók: az összes öntött műmárvány mosdóra és kézmosóra 5 
év garanciát vállalunk. Vékonyfalú, kerámia mosdóra (slim) 3 év 
garanciát vállalunk. a mosdó kiegészítőkre (lefolyók, szifonok) 3 év 
garanciát vállalunk.
fürdőszobabútorok: az összes fürdőszobabútorra 5 év jótállást 
biztosítunk. 
WC-k és bidék: Minden WC és bidére 10 év garanciát vállalunk.
WC és bidé modulok: a WC és bidé modulokra, illetve a beépített 
részeire 10 év garanciát, a modulok cserélhető részeire 3 év 
garancia vállalunk.
Csaptelepek: az összes fürdőszobai csaptelepre *(kivéve suzan: 2 
év) 5 év garanciát vállalunk, a kerámia kartus élettartama minimum 
30 év. a suzan csaptelepek kartusára 5 év garanciát vállalunk. a 
falba süllyesztett csaptelepek falsík alatti egységére - r-box - 5 év 
garanciát biztosítunk. a fürdőszobai kiegészítőkre 5 év garanciát 
biztosítunk. az öt éves garancia nem vonatkozik a csaptelep 
kiegészítőkre.
Garancia levél: a garancia levelet, valamint a vásárlást igazoló 
fizetési bizonylatot gondosan őrizze meg a jótállási idő teljes 
időtartama alatt. reklamációs eljárás esetén kérni fogják Öntől az 
előbbiekben felsorolt okmányok eredeti példányát.

az egyszerű és gyors reklamációs ügyintézéshez töltse ki és 
küldje el az online reklamációs jegyzőkönyvet (www.ravak.
hu/hu/szerviz-es-panaszkezeles). ezen adatok szükségesek a 
reklamációs ügyintézés elindításához.

továbbá raVaK termékek reklamációjával kapcsolatban kérjük, 
keressen minket telefonon a +36-1-223-1315 "2" melléken vagy a 
+36-1-223-1316 "2" melléken vagy írjon a ugyfelszolgalat@ravak.hu 
címre!

RAVAK márkaszerviz

Szervizszolgálat és jótállás
útmutató a raVaK termékek szakszerű szállításához és tárolásához

1.  a zuhanykabinok szakszerű
     szállítása és tárolása

a raVaK hungary Kft. valamennyi supernova, blix, pivot, 
smartline, brilliant Matrix és Chrome termékcsaládba 
tartozó termékét kizárólag állított állapotban kéri 
szállítani és tárolni.
ennek elsődleges oka az, hogy a csomagolás, a 
termékek üveg elemeinek állított állapotában nyújt 
maximális védelmet.

A csomagoláson felfelé mutató nyíl jelzi a helyes 
szállítási és tárolási irányt:

2.  az akrilkádak szakszerű
     szállítása és tárolása

a raVaK hungary Kft. az akrilkádakat „fejjel lefelé” 
fordítva kéri szállítani és tárolni. a csomagolás ennél a 
módnál nyújt maximális védelmet a kádnak. 
a kádak vastag fóliával vannak beborítva, erre kerül a 
szintén vastag karton csomagolóanyag, amely a kádak 
sarkainál egy háromszög alakú plusz kartonelemmel 
van kiegészítve, amire polisztirén kockát ragasztanak. az 
ezekre fektetett kád biztosítja a leginkább, hogy a kád a 
szállítás során nem sérül.

Legjobban mindezt a következő képek szemléltetik, 
jelölve a helyes és a helytelen szállítási módokat:

3.  a termékeken található azonosítók:

a termék azonosítója a cikkszám valamint a gyár-
tási szám (serial number). ezek megtalálhatóak a 
termékcsomagoláson lévő címkén, a csomagolásban lévő 
jótállási jegyen, valamint, a gyártási szám a terméken is 
fel van tüntetve.

Szakszerű szállítás és tárolás 
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jótállás
a gyártó a fogyasztók számára a vásárlás napjától számítva a jótállási 
jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú termékre a Magyarország 
közigazgatási területére érvényes, 151/2003. (IX.22) sz. Kormányrende-
let értelmében kiterjesztett (kedvezőbb) jótállást vállal a www.ravak.hu 
 oldalon részletezett feltételek mellett, mely jótállás a felület  minőségére, 
a termék formatartására és működésére vonatkozik. a kiterjesztett (a 
jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladó) időszakban jótál-
lási igény kizárólag a számla és a jótállási jegy együttes bemutatásával és 
csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a termék telepítése 
és használata a szerelési utasításban leírtak alapján történt.

a jótállási igényét kérjük jelentse a forgalmazónál vagy a https://www.
ravak.hu/hu/garancialis-ugyintezes oldalon elérhető űrlap kitöltésével.
saját érdekében kérem ellenőrizze, hogy a vásárlásnál a jótállási jegy első 
oldala minden adatot tartalmazzon, továbbá a vásárlást igazoló bizony-
lat a termék egyértelmű azonosítására alkalmas adatot tartalmazzon. a 
jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói 
jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárá-
sát is kezdeményezheti.

jótállási időszak
jogszabály által meghatározott jótállási időtartam: 10 000 forintot  elérő, 
de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 
forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár 
 esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év.
a raVaK hungary Kft. bizonyos feltételek teljesülése mellett a felsoro-
lásban szereplő termékekre a jogszabályban meghatározott időtartamot 
meghaladó jótállási időszakot biztosítja:

akril zuhanytálcák 24 hónap
zuhanykabinok, zuhanyajtók, kádparavánok 60 hónap
Csaptelepek (kivéve suzan 24 hónap) és fürdőszobai 
kiegészítők (100 - 599 kóddal ellátott termékek) 60 hónap
suzan fürdőszobai csaptelepek kartusai 60 hónap
Fürdőszoba bútorok 60 hónap
Öntött műmárvány zuhanytálcák, öntött műmárvány 
mosdók és kerámia mosdók 60 hónap
akrilkádak 120 hónap
WC és bidé 120 hónap
WC és bidé modul 120 hónap
WC nyomólapok és WC ülőkék 36 hónap
oVo p, oVo b és Chrome zuhanyülőkék 120 hónap
rozsdamentes zuhanyfolyókák 300 hónap
Műanyag zuhanyfolyókák és padlóösszefolyók 72 hónap
zuhanytálca szifonok, Kád le-túlfolyószettek 
(feltöltés a túlfolyónál változat is) 36 hónap
Mosdólefolyók és mosdószifonok 36 hónap

a jótállás érvényessége:
a jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra és sérülésekre, melyeket:

 - szakszerűtlen (nem a szerelési utasításnak megfelelő) szerelés idézett elő
 - mechanikus vagy vegyi befolyások okoztak (pl. a felületet nem 
megfelelő módon kezelték, ill. sérülések, melyek a termék helytelen 
tárolásából vagy szállításból erednek, repedés, törés)

 - helytelen használatból vagy karbantartásból származó hibák
 - vízkő lerakódástól származó hibák
 - a termék helytelen és extrém feltételek melletti használatából erednek  
(pl. szaunázási helyiségekben vagy klórtartalmú medence mellett 
vagy a szabadban használják)

az egyszerű és gyors reklamációs ügyintézéshez töltse ki és küldje el 
az online reklamációs jegyzőkönyvet (www.ravak.hu/hu/szerviz-es-
panaszkezeles). ezen adatok szükségesek a reklamációs ügyintézés 
elindításához. továbbá raVaK termékek reklamációjával kapcsolatban 
kérjük, keressen minket telefonon a +36-1-223-1315/16 telefonszámon 
vagy írjon a ugyfelszolgalat@ravak.hu címre!

Meggyőződésünk, hogy a termék értékét, használhatóságát és meg-
bízhatóságát nagymértékben befolyásolja a szakszerű,  professzionális 
szerelés. Képviseletünk saját szerviz részleggel rendelkezik, amely díjait a 
következő táblázat tartalmazza:

a raVaK Hungary Kft. munkadíjai:

Termék-szerelési csomagok
Az árak forintban
értendőek és a 27% 
ÁFÁ-t tartalmazzák

1. csomag zuhanytálca telepítése 
(csak zuhanykabinnal együtt) 12 000,-

2. csomag
supernova, blix zuhanykabin vagy -ajtó 
telepítése, mosdó + alsó szekrény + csaptelep 
telepítése + tükör felszerelése

34 000,-

3. csomag pivot, Walk-in, 10° zuhanykabin vagy -ajtó 
telepítése 36 000,-

4. csomag smartline, Chrome, brilliant, Matrix zuhany-
kabin vagy -ajtó 43 000,-

5. csomag akrilkád telepítése, sabina zuhanytálca +
zuhanykabin telepítése 43 000,-

6. csomag Kádparaván, WC + ülőke, bidé (előre beszerelt 
konzolra) szerelés 25 000,-

7. csomag

egyedi méretű termék felmérési díja:
amennyiben a megrendelt egyedi termék 
ára a bruttó 350.000 Ft-ot meghaladja, a 
felmérési díj a végszámlából levonásra kerül. 
a levonáshoz a munkalap másolatát kérjük 
csatolni. amennyiben az adott helyszín egyedi 
terméket nem tudunk ajánlani vagy a felmérés 
nem kivitelezhető, kiszállási díjat számítunk 
fel. standard termék megrendelése esetén a 
felmérés díját nem áll módunkban jóváírni.

  24 000,-

8. csomag Kiszállási díj (például: javítás esetén)  12 000,-

9. csomag Munkaóradíj (egyéb tevékenység, kiegészítők 
ülőke szerelése)  12 000,-

10. csomag

újracsomagolási díj, amely tartalmazza a cso-
magolóanyagot: supernova, pivot, blix, Walk-In 
zuhanykabin vagy -ajtó, kádak, zuhanytálcák, 
mosdók, fürdőszobabútorok, kádparavánok

20 000,-

11. csomag
újracsomagolási díj, amely tartalmazza a 
csomagolóanyagot: smartline, Matrix, Chrome, 
brilliant, 10° zuhanykabin vagy -ajtó

24 000,-

12. csomag

peremre szerelhető csaptelep helyének előkészítése:
a kád megrendelésekor jelzett igény esetén és 
rajz alapján a telephelyen elkészítve: (a csaptelep
esetleges szállítás közben keletkező  sérüléseinek
megelőzése érdekében kizárólag a furatok kerül-
nek kialakításra, a csaptelepet nem szereljük
fel a kádra.)

18 000,-

13. csomag
a kád telepítésével egy időben, a helyszínen: (az 
ár tartalmazza a csaptelep felszerelését, bekötését 
és a bekötéshez felhasznált segédanyagokat.) 27 000,-

Fontos! a szerelési díj nem tartalmazza a szerelési anyagok árát (például: 
szilikon, vízvető léc, bekötőcső). la típusú tálcák telepítését csak 
Univerzális zuhanytálca lábbal, eX típust előlap lecsempézése nélkül 
telepítjük.

Márkaszerviz 60 km-es vonzáskörzetén belül az 1-7. munka-díjcsomagok 
tartalmazzák a kiszállási díjat (8. csomag), az azon kívül eső szereléseknél 
további bruttó 140 Ft/km díj kerül felszámításra oda-vissza viszonylatra a 
60. km és az adott cím között.

további információk:
www.ravak.hu/ravak-markaszerviz a zuhanytálcák telepítését a fenti árak 
tartalmazzák. la típusú tálcák telepítését csak Univerzális zuhanytálca 
lábbal, eX típust előlap lecsempézése nélkül telepítjük.
jótállás

útmutató a raVaK termékek szakszerű szállításához és tárolásához

1.  a zuhanykabinok szakszerű
     szállítása és tárolása

a raVaK hungary Kft. valamennyi supernova, blix, pivot, 
smartline, brilliant Matrix és Chrome termékcsaládba 
tartozó termékét kizárólag állított állapotban kéri 
szállítani és tárolni.
ennek elsődleges oka az, hogy a csomagolás, a 
termékek üveg elemeinek állított állapotában nyújt 
maximális védelmet.

A csomagoláson felfelé mutató nyíl jelzi a helyes 
szállítási és tárolási irányt:

2.  az akrilkádak szakszerű
     szállítása és tárolása

a raVaK hungary Kft. az akrilkádakat „fejjel lefelé” 
fordítva kéri szállítani és tárolni. a csomagolás ennél a 
módnál nyújt maximális védelmet a kádnak. 
a kádak vastag fóliával vannak beborítva, erre kerül a 
szintén vastag karton csomagolóanyag, amely a kádak 
sarkainál egy háromszög alakú plusz kartonelemmel 
van kiegészítve, amire polisztirén kockát ragasztanak. az 
ezekre fektetett kád biztosítja a leginkább, hogy a kád a 
szállítás során nem sérül.

Legjobban mindezt a következő képek szemléltetik, 
jelölve a helyes és a helytelen szállítási módokat:

3.  a termékeken található azonosítók:

a termék azonosítója a cikkszám valamint a gyár-
tási szám (serial number). ezek megtalálhatóak a 
termékcsomagoláson lévő címkén, a csomagolásban lévő 
jótállási jegyen, valamint, a gyártási szám a terméken is 
fel van tüntetve.

003667006

003667006

Serial number

Szakszerű szállítás és tárolás 



 RAVAK bemutatótermek
2143 Kistarcsa, Mester u. 1.
 1142 budapest, Erzsébet királyné útja 125. 
tel.: 06 1 223 13 15 / 16
központi mobil: 06 30 999 7371 /
06 30 509 3971
e-mail: info@ravak.hu
 www.ravak.hu 

 RAVAK hungary Kft.  
2143 Kistarcsa, Mester u. 1. 
Magyarország
tel.: 06 1 223 13 15 / 16
fax: 06 1 223 13 14
e-mail: info@ravak.hu
 www.ravak.hu 

Kövess minket:

facebook.com/ravakhu

instagram.com/ravakfurdoszoba

youtube.com/raVaK fürdőszoba

Az áraink tájékoztató jellegűek és 2021. július 31-ig érvényesek. A RAVAK Hungary Kft. az árváltozás jogát fenntartja! Katalógusunkban az árak forintban értendőek és tartalmazzák 
a 27% ÁFÁ-t.  A katalógusban lévő esetleges nyomdai hibákért szives elézésüket kérjük, minden esetben a weboldalunkon lévő adatok és árak irányadóak. Amennyiben a CZK/HUF 
középárfolyam meghaladja a 14,0 feletti értéket, a RAVAK Hungary Kft. azonnali ármódosítást hajthat végre.

 Készletinformáció:


