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DESIGN
MANUÁL

Vyberte si tú správnu kúpeľňu 
pre svoje nové bývanie

 Mestská kúpeľňa URBAN
 Elegantná kúpeľňa BROOKLYN

 Prírodná kúpeľňa HILL

Projekt MLYNICA - TYP 1



KÚPEĽŇA URBAN

OBKLADY A DLAŽBY
 značka LOTOSAN 

 univerzálne dlažby vhodné na podlahu aj stenu

 dizajn betónu vo farbe White a Grey
 pevné a trvácne gresové dlažby

 odolné proti mrazom s oteruvzdornosťou PEI3 

 rozmer 60 x 60 cm 
URBAN WHITE
povrch lappato 

URBAN GREY
povrch lappato



OBKLADY A DLAŽBY

BROOKLYN GRAY
povrch matný 

 značka LOTOSAN 

 univerzálna dlažba vhodná na podlahu aj stenu

 dizajn betónu vo farbe Grey
 pevná a trvácna gresová dlažba

 odolná proti mrazom s oteruvzdornosťou PEI4 

 rozmer 60 x 60 cm 

KÚPEĽŇA BROOKLYN



KÚPEĽŇA HILL

OBKLADY A DLAŽBY
 značka LOTOSAN

 univerzálne dlažby vhodné na podlahu aj stenu

 dizajn dreva a betónu 

 pevné a trvácne gresové dlažby

 odolné proti mrazom s oteruvzdornosťou PEI4 

 rozmer 20 x 120 cm a 60 x 60 cm 
HILL GREY
povrch lappato 

DASCO HONEY
povrch matný  



OBKLADY A DLAŽBY
 značka LOTOSAN 

 univerzálne dlažby vhodné na podlahu aj stenu

 pevné a trvácne gresové dlažby

 dlažby s rektifikovanou hranou

 rozmer 60 x 60 cm

CEMENTO SILVER
povrch matný 

CEMENT CHARCOAL
povrch matný

ARCHI GRAPHITE
povrch matný 

GARÁŽ



LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 vyrobené v Nemecku

 laminátové podlahy s dekoráciou parkiet

 garancia dlhej životnosti 

 trieda záťaže AC4/32

 hrúbka 0,8 cm

DUB GIBSON
128,6 x 19,4 cm 

DUB KRÉMOVÝ
128,6 x 19,4 cm 

DUB TMAVÝ BÉŽOVÝ
128,6 x 19,4 cm 

DUB ČERVENOHNEDÝ
128,6 x 19,4 cm 

DUB CAMPINI
128,6 x 19,4 cm 

DUB ENDURO
128,6 x 19,4 cm  

Podložka pod podlahu 2,2 mm Soklová lišta Vonkajší roh Profil Al prechodový

INTERIÉR



INTERIÉROVÉ DVERE  vyrobené v Česku 

 model - plné dvere

 5 farebných variantov

 s obložkovou zárubňou

Orech Bielený 

Biele

Orech Verona 2

Orech Wenge



KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
 značka LOTOSAN 

 široká séria kúpeľňového nábytku SCARLET A SIAM 

 korpus a predná časť nábytku vyrobená z 16 mm laminovanej dosky

 kvalitný nábytok so širokými možnosťami kombinovania

 zásuvky a dvierka so Soft Close systémom

 rôzne farebné varianty

Kúpeľňový nábytok SCARLET
 skrinka pod umývadlo alebo dosku SCARLET 60 cm

 60 x 28,1 x 44,9 cm

 1 zásuvka s organizérom a výrezom na sifón

 bez úchytov

 umývadlo, batéria a úchyt nie sú súčasťou produktu

ÚCHYT SCARLET 
kovový úchyt vo farbe chróm

DOSKA POD UMÝVADLO 
Lototstone doska vo farbe biela matná

OrechDub scarletBiela lesklá

SET UMÝVADLO + SKRINKA SIAM SQUARE 
rozmer: 45,5 x 66 x 27,5 cm
umiestnenie: WC

Duna mat Ocean mat Smaragd matTm. sivá lesklá Čierna mat

Kúpeľňový nábytok SIAM
 SET skrinka + umývadlo SIAM 45 cm

 45,5 x 66 x 27,5 cm 

 keramické umývadlo

 skrinka s 1 univerzálnymi dvierkami

 1 výškovo nastaviteľnou poličkou

 1 pevnou spodnou poličkou  

 kovový úchyt vo farbe chróm 

 batéria nie je súčasťou setu

OrechDub scarlet

Duna matná Ocean  matná Smaragd matná Antracit lesklá Čierna matnáSv. sivá matnáBiela matná

Biela lesklá

SKRINKA POD UMÝVADLO/DOSKU SCARLET 
rozmer: 60 x 28,1 x 44,9 cm
umiestnenie: kúpeľňa

+ ostatné farebné varianty za príplatok



KÚPEĽŇOVÉ ZRKADLÁ  značka LOTOSAN 

 séria kúpeľňových zrkadiel GLORIA Music a SAND Round 

 LED podsvietenie / LED osvetlenie

 stupeň ochrany IP44

 hrúbka skla 4 mm

LED ZRKADLO GLORIA MUSIC 
LED osvetlenie
farba svetla neutrálne 5700 K
vstavaný reproduktor a bluetooth pripojenie
podpora pripojenia smartfónu
vyhrievanie proti zahmlievaniu
ochrana proti korózii
dotykové ovládanie
rozmer: 120 x 80 x 3 cm
umiestnenie: kúpeľňa 

Biely rám Zlatý rám Rose gold rámČierny rám

LED ZRKADLO SAND ROUND 
LED podsvietenie
4 farebné varianty rámu
farba svetla neutrálne 4000 K
rozmer: Ø 60 x 3 cm
umiestnenie: WC



KERAMIKA

LEXI
umývadlo na dosku keramické
značka LOTOSAN
50 x 13,5 x 40 cm 

PRAVOUHLÁ VAŇA
RINA
Akrylát LUCITE®
značka LOTOSAN
170 x 75 cm 

MUSA NEW
set závesné WC PureRim
značka LOTOSAN
36 x 32,5 x 48 cm 

PRAVOUHLÁ VAŇA
SANIFORM PLUS
smaltovaná vaňa
značka KALDEWEI
170 x 75 cm 

NÁBYTKOVÝ SIFÓN
priestorovo úsporný
značka ALCAPLAST

VAŇOVÝ SIFÓN
CLICK/CLACK

VAŇOVÝ SIFÓN
CLICK/CLACK

+ vaňa KALDEWEI za príplatok



KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
séria ARLEN
odtoková súprava click/clack
eko prietok 4,5 l / min 
výkyvný perlátor
keramická kartuša

VAŇOVÁ BATÉRIA
séria ARLEN
rozteč 150 mm 
keramická kartuša

RUČNÁ SPRCHA
séria HARD
3 funkcie: Spray, Mist, Spray&Mist

SPRCHOVÁ HADICA
hladká, chróm
s ložiskom AntiTwist
dĺžka 150 cm

ROHOVÝ VENTIL
séria EBRO
1/2”-3/8”

 značka LOTOSAN 

 séria kúpeľňových batérií ARLEN 

 elegantný oblý tvar

 dizajnové kvalitné batérie



KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
 značka LOTOSAN 

 séria kúpeľňových doplnkov ETEL

 široká ponuka kvalitných produktov

 kovový materiál v prevedení chróm v kombinácii so sklom

DRŽIAK NA POHÁR
séria ETEL
kovový držiak v prevedení chróm 
so skleneným pohárom

DÁVKOVAČ NA MYDLO
séria ETEL 
kovový držiak v prevedení chróm
so skleneným dávkovačom
s objemom 200 ml

VEŠIAČIK
séria ETEL 
kovový vešiačik na uterák
v prevedení chróm

DRŽIAK NA WC PAPIER
séria ETEL 
kovový držiak na WC papier
s krytom v prevedení chróm

WC KEFA
séria ETEL 
kovový držiak na WC kefu
v prevedení chróm 
so sklenenou nádobou 
a WC kefou
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