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Kúpeľne, ktoré si zamilujete

DIZAJN
Kúpeľne LOTOSAN zaujmú na prvý pohľad. Šarm každej série 
vychádza z ucelenej myšlienky. Objavte krásu harmónie
tvarov v rytme vášho štýlu.

KVALITA
Prvotriedna kvalita výroby, materiálov i roky skúseností sa premietajú   

nielen do nádherných, ale aj trvácnych a funkčných výrobkov. 
Tešte sa z krásnej kúpeľne každý deň po dlhé roky.

PRECÍZNOSŤ
Nádhera celku a čaro detailu, tieto dva prvky spájame v delikátnom dôraze 
na dokonalosť nadčasovej, dizajnovej, kvalitnej a hýčkavo praktickej kúpeľne 
LOTOSAN. 

Vitajte vo svete exkluzívnych kúpeľní LOTOSAN. Prinášame vám spojenie elegancie 
nadčasového dizajnu, prvotriednej kvality a špičkovej precíznosti.

Nadýchnite sa novej kolekcie kúpeľní LOTOSAN 2016/2017!

Prvotriedna kvalita výroby, materiálov i roky skúseností sa premietajú   

PRECÍZNOSŤ
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33Vysvetlenia k ikonkám pri produktoch 
nájdete na poslednej strane katalógu.

BOOKA Obklad 30 x 60 cm

OBKLADY A DLAŽBY Booka

S300X6001BOOKGR S300X6001BOOKBE

S300X6001BOOKGT S300X6001BOOKBR

BOOKA Dlažba 40 x 40 cm
P400X4001BOOKBE

P400X4001BOOKGR

BOOKA Lišta mix, 5,8 x 60 cm

BOOKA Mozaika mix, 30 x 30 cm

L058X6001BOOKGTMX L058X6001BOOKBRMX

18,96 €/m

BOOKA Inserto mix 30 x 60 cm
I300X6001BOOKGTMX I300X6001BOOKBRMX

LG023X6001LISZGT

LG023X6001LISZWE

grys | balenie 0,9m beige | balenie 0,9m

grafi t | balenie 0,9m brown | balenie 0,9m

grafi t brown

grafi t brown

beige | balenie 1,6m

grafi t

wenge

18,96 €/m

18,96 €/m

18,96 €/m

15,29 €/ks 15,29 €/ks

7,76 €/ks7,76 €/ks

10,99 €/ks

18,71 €/m

18,71 €/m

MP298X2981BOOKGTMX MP298X2981BOOKBRMX

grafi t brown

6,79 €/ks 6,79 €/ks

grys | balenie 1,6m

10,99 €/ks

BOOKA Sklenená lišta, 2,3 x 60 cm
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OBKLADY A DLAŽBY Moderat

MODERAT Obklad 20 x 60 cm
S200X6001MODTBI

bianco | balenie 1,08m

grys | balenie 1,08m

bianco | balenie 1,08m

grys | balenie 1,08m

S200X6001MODTGR

SS200X6001MODTBI

SS200X6001MODTGR

MODERAT Obklad reliéf 20 x 60 cm

A B

C Hexagon

I200X6001MODTGRA

I200X6001MODTGRC

I200X6001MODTGRB

IH200X6001MODTGR

MODERAT Mozaika keramická  30 x 30 cm

MP298X2981MODTBI MP298X2981MODTGR

bianco grys

P400X4001MODTGR

18,71 €/m

18,71 €/m

21,71 €/m

21,71 €/m

18,71 €/m

6,79 €/ks 6,79 €/ks

11,56 €/ks 11,56 €/ks

11,56 €/ks 11,56 €/ks

MODERAT Dlažba 40 x 40 cm

MODERAT Grys inserto 20 x 60 cm

 balenie 1,6m



55nájdete na poslednej strane katalógu.

DLAŽBY Esah

DLAŽBY Adesso

beige | balenie 1,8m

R600X6001ADESBE

grys | balenie 1,8m

R600X6001ADESGR

C072X6001ADESGRC072X6001ADESBE

beige grys

17,68 €/m 17,68 €/m

2,94 €/ks

DLAŽBY Burial

C072X4911BURIBI

bianco

C072X4911BURIBE

beige

C072X4911BURIBR

brown

3,36 €/ks

3,36 €/ks

3,36 €/ks

2,94 €/ks

ADESSO Sokel 7,2 x 60 cm

ADESSO Dlažba matná 60 x 60 cm

C072X6001ESAHGR

ESAH Dlažba matná 
30 x 60 cm

ESAH Sokel 7,2 x 60 cm

grys 2,94 €/ks
grys | balenie 1,8m

R600X6001ESAHGR

17,68 €/m

R300X6001ESAHGR

grys | balenie 0,9m

20,42 €/m

ESAH Dlažba matná 
60 x 60 cm

RR160X9851BURIBI

bianco | balenie 1,1m

RR160X9851BURIBE

beige  | balenie 1,1m

RR160X9851BURIBR

brown | balenie 1,1m

32,29 €/m

32,29 €/m

32,29 €/m

BURIAL Dlažba rektifi kovaná matná 16 x 99 cm

BURIAL Sokel 7,2 x 49 cm
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VANE

Ponorte sa do horúcej vody a užívajte si komfort, ktorý si zaslúžite. Vane LOTOSAN vás budú 
rozmaznávať a svojím univerzálnym dizajnom sa prispôsobia každej kúpeľni.

Všetky vane sú vyrobené z vysoko kvalitného akrylátu LUCITE®, vďaka čomu sú odolnejšie, 
stálofarebné, neporézne a s vysokou povrchovou pevnosťou.

Olive

Rina

140,80 €

140,80 €

147,20 €

147,20 €

64,00 € 

147,20 €

19,60 € 

57,60 €

57,60 €

108,80 €

115,20 €

115,20 €

asymetrická vaňa

pravouhlá vaňa

LVNU0001
Nohy k akrylátovým 
vaniam - univerzálne

Kód 
Produktu Typ Rozmer Cena

LVA00151 ľavá 150 x 105 
cm

310,40 €

LVA00150 pravá 310,40 €

LVA00161 ľavá 160 x 105 
cm

316,80 €

LVA00160 pravá 316,80 €

Kód produktu Rozmer Cena

VP00150 150 x 70 cm 204,80 €

LVP00160 160 x 70 cm 211,20 €

LVP00171 170 x 75 cm 246,40 €

Akrylát LUCITE®, v ľavom / pravom prevedení
Odtok v strede, bez nôh

Akrylát LUCITE®
Odtok na boku, bez nôh

Debby pravouhlá vaňa

Kód produktu Rozmer Cena

LVP00271 170 x 75 cm 246,40 €

LVP00280 180 x 80 cm 297,60 €

Akrylát LUCITE®
Odtok v strede, bez nôh

Príslušenstvo

PANELY K ASYMETRICKEJ VANI 

LPVA0150
150 x 105 cm, pravý

LPVA0151
150 x 105 cm, ľavý

LPVA0160
160 x 105 cm, pravý

LPVA0161
160 x 105 cm, ľavý

BOČNÉ PANELY k pravouhlým vaniam

LPVB0170
70 cm

LPVB0175
75 cm

LPVB0180
80 cm

PREDNÉ PANELY k pravouhlým vaniam

LPVP0150
150 cm

LPVP0160
160 cm

LPVP0171
170 cm

LPVP0180
180 cm

Ľavá Pravá
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SPRCHOVÉ VANIČKY

Vyberte si z našej ponuky vaničiek a zariaďte si kúpeľňu podľa svojich predstáv. Vaničky Drop 
a Gate prekonajú vaše očakávania.

Drop

Gate

240,00 €

272,00 €

291,20 €

176,00 €

208,00 €

224,00 €144,00 €

134,40 €

144,00 €

217,60 €

208,00 €

230,40 €

86,40 €

96,00 €

96,00 €

86,40 €

96,00 €

96,00 €

73,60 €

73,60 €

80,00 €

Príslušenstvo

akrylát LUCITE®

liaty mramor

LCO00190 
Sprchová vanička 90 x 90 cm,
oblá, rádius 55cm, s nohami

LPCA0029 
Rohový panel k asymetrickým 
vaničkám, 120 x 90 cm, Pravý

LPCA0028 
Rohový panel k asymetrickým 
vaničkám, 120 x 80 cm, Pravý

LPCA0018 
Rohový panel k asymetrickým 
vaničkám, 100 x 80 cm, Pravý

LPCA0118 
Rohový panel k asymetrickým 
vaničkám, 100 x 80 cm, Ľavý

LPCA0128 
Rohový panel k asymetrickým 
vaničkám, 120 x 80 cm, Ľavý

LPCA0129 
Rohový panel k asymetrickým 
vaničkám, 120 x 90 cm, Ľavý

LPCO0190 
Čelný panel k oblým 
vaničkám, 90 cm

LPCS0180 
Čelný panel k štvorcovým 
vaničkám, 80 cm 

LPCS0190 
Čelný panel k štvorcovým 
vaničkám, 90 cm

LCS00180 
Sprchová vanička 80 x 80 cm,
štvorcová, s nohami

LCS00190 
Sprchová vanička 90 x 90 cm,
štvorcová, s nohami

LCA00118 
Sprchová vanička 100 x 80 cm,
obdĺžniková, s nohami

LCA00128 
Sprchová vanička 120 x 80 cm,
obdĺžniková, s nohami

LCA00129 
Sprchová vanička 120 x 90 cm,
obdĺžniková, s nohami

LCO00290 
Sprchová vanička 90 x 90 cm, 
oblá, rádius 55cm, s nohami 

LCS00280 
Sprchová vanička 80 x 80 cm,
štvorcová, s nohami

LCS00290 
Sprchová vanička 90 x 90 cm,
štvorcová, s nohami

LCA00218 
Sprchová vanička 100 x 80 cm,
obdĺžniková, s nohami

LCA00228 
Sprchová vanička 120 x 80 cm,
obdĺžniková, s nohami

LCA00229 
Sprchová vanička 120 x 90 cm,
obdĺžniková, s nohami
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SPRCHOVACIE KÚTY Deep

Elegancia, dizajn a dokonalý komfort v sprche na každý deň. Priestranné rozmery, ľahučkú údržbu a zaručenú 
kvalitu sprchovacích kútov LOTOSAN si zamilujete. 

Výhody sprchovacích kútov LOTOSAN potešia každý deň, a to po dlhé roky. Vyberte si z ponuky štvrťkruhových 
kútov alebo si vyskladajte sprchu podľa seba - do niky či ako samostatný sprchovací kút.

Kvalita a elegancia chrómu
Dizajn série DEEP je postavený na kráse celku a detailoch. 
Symetrické pravouhlé tvary ladia s mnohými štýlmi kúpeľne. 
Kvalitný chróm sa postará o dlhé roky spokojnosti. Pridajte si 
k tomu fl exibilitu a ďalšie výhody a máte ideálny sprchovací kút.

Jednoduché čistenie
Úchyty dverí sú z vnútornej strany sprchovacieho kútu vlisované 
do skla, vďaka čomu je jeho čistenie hračka. Žiadne namáhavé 
obchádzanie stierkou, jednoducho a pohodlne stačí zotrieť celú 
plochu.

S prahovou lištou alebo bez nej
Súčasťou balenia každých rovných krídlových dverí je aj prahová lišta, dlhý lem a krátky 
lem spodnej hrany dverí. Je na vás či si vyberiete variant s podlahovou lištou, 
alebo bez nej. Pre variant bez lišty odporúčame montáž s dlhým lemom na spodnej 
hrane sprchových dverí. Viac informácií nájdete v montážnom návode.

Zdvihový systém dverí
Elegantný systém zdvíhania dverí znamená, 
že pri otváraní / zatváraní sa dvere jemne 
nadvihnú, vďaka čomu šetrnejšie vplývajú 
na spodný lem.
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Kód produktu Rozmer 
(cm) A (cm) B (cm) C (cm) Šírka vstupu 

D (cm)
Rádius

(cm) Cena

LKOD802203 80 x 80 78,5 - 80 78,5 - 80 24,5
74

45 832,80 €

LKOD902203 90 x 90 88,5 - 90 88,5 - 90 34,5 55 853,20 €

DEEP Štvrťkruhový sprchovací kút 
� dvojkrídlové dvere otvárané smerom von
� priehľadné sklo 6mm
� chrómové prevedenie
� magnetické dovieranie dverí
� regulácia dĺžky / šírky (A a B) v profi le pri stene
� výška 195cm

DEEP Sprchové dvere do niky
 � jednokrídlové dvere do sprchového kútu v nike (priestore 
medzi dvoma stenami)
� dvere otvárané smerom von
� priehľadné sklo 6mm
� chrómové prevedenie
� magnetické dovieranie dverí
� regulácia šírky (A) v profi le pri stene
� výška 195cm
� súčasťou balenia je uhlová zavetrávacia tyč. Dlhú zavetrávaciu 
tyč je možné doobjednať (viď str. 11)
� TIP - sprchové vaničky z liateho mramoru alebo akrylátu 
LUCITE® nájdete na str. 7

Kód produktu Typ Rozmer 
(cm) A (cm) B (cm) Šírka vstupu 

C (cm) Cena

LKPD802203L ľavé
80 78 - 81 21

53

492,00 €

LKPD802203P pravé 492,00 €

LKPD902203L ľavé
90 88 - 91

31

506,40 €

LKPD902203P pravé 506,40 €

LKPD1002203L ľavé
100 98 - 101

63

517,20 €

LKPD1002203P pravé 517,20 €

LKPD1202203L ľavé
120 118 - 121 51

536,40 €

LKPD1202203P pravé 536,40 €

Ľavý variant Pravý variant
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Kód produktu Rozmer Cena

LKBS802203 80 cm 352,80 €

LKBS902203 90 cm 366,00 €

LKBS1002203 100 cm 382,80 €

1 DVERE + 1 STENA

Dvere Stena A (cm) B (cm) C (cm) Šírka vstupu 
D (cm)

80 cm

80 cm

78,5 - 80

78,5 - 80

23,5

53

90 cm 88,5 - 90

100 cm 98,5 - 100

90 cm

80 cm

88,5 - 90

78,5 - 80

33,5

90 cm 88,5 - 90

100 cm 98,5 - 100

100 cm

80 cm

98,5 - 100

78,5 - 80

63

90 cm 88,5 - 90

100 cm 98,5 - 100

120 cm

80 cm

118,5 - 120

78,5 - 80

53,590 cm 88,5 - 90

100 cm 98,5 - 100

DEEP Sprchová pevná bočná stena
� chrómové prevedenie
� magnetické dovieranie dverí
� regulácia šírky v profi le pri stene
� priehľadné 6mm sklo
� chrómové prevedenie
� výška 195cm
� súčasťou balenia je uhlová zavetrávacia tyč. Dlhú zavetrávaciu 
tyč je možné doobjednať (viď str. 11)
� TIP - sprchové vaničky z liateho mramoru alebo akrylátu 
LUCITE® nájdete na str. 7

DEEP Krídlové dvere 
k bočnej stene / dverám 

� jednokrídlové dvere do sprchového kútu na kombináciu
s pevnou bočnou stenou alebo s krídlovými dverami
� dvere otvárané smerom von
� priehľadné 6mm sklo
� chrómové prevedenie
� magnetické dovieranie dverí
� regulácia šírky v profi le pri stene
� výška 195cm
� súčasťou balenia je aj voliteľná prahová lišta (viac info str. 8)
� súčasťou balenia je uhlová zavetrávacia tyč. Dlhú zavetrávaciu 
tyč je možné doobjednať (viď str. 11)
� TIP - sprchové vaničky z liateho mramoru alebo akrylátu 
LUCITE® nájdete na str. 7

Kód produktu Typ Rozmer Cena

LKPL802203L ľavé
80cm

422,40 €

LKPL802203P pravé 422,40 €

LKPL902203L ľavé
90cm

430,80 €

LKPL902203P pravé 430,80 €

LKPL1002203L ľavé
100cm

493,20 €

LKPL1002203P pravé 493,20 €

LKPL1202203L ľavé
120cm

514,80 €

LKPL1202203P pravé 514,80 €

1 Dvere + 1 Stena
Veľmi obľúbená a praktická voľba pre pohodlný sprchovací kút. 
Vyskladajte si ho presne podľa predstáv. V tabuľke nižšie nájdete 
rozpis rozmerov pre ľavý aj pravý variant.

Výhody a možnosti krídlových dverí a pevnej steny tiež platia 
pre kombináciu dvere + stena (montáž s prahovou lištou / bez, 
EASY CLEAN, záruka 5 rokov...).

Hľadáte iné riešenie? Kontaktujte našich predajcov, radi vám 
pomôžeme.

Ľavý variant Pravý variant

Krídlové dvere a pevná bočná stena majú úpravu EASY CLEAN 
a platí na ne záruka 5 rokov.

Vyskladajte si sprchu na mieru! Vyberte si z variantov rozmerov 
krídlových dverí a pevných stien. Prinášame vám aj praktické 
prehľadné rozmerové tabuľky pre najbežnejšie typy 
sprchovacích kútov. Naši dizajnéri a predajcovia vám radi 
pomôžu aj s ďalšími riešeniami.
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2x DVERE 

Ľavé dvere Pravé dvere A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm) Šírka vstupu 
G (cm)

80 cm

80 cm

79 - 80,5

79 - 80,5

24,5

53

53
24,5

75
90 cm 89 - 90,5

34,5
100 cm 99 - 100,5

63 82
120 cm 119 - 120,5 54,5

90 cm

80 cm

89 - 90,5

79 - 80,5

34,5

53
24,5

75
90 cm 89 - 90,5

34,5
100 cm 99 - 100,5

63

82
120 cm 119 - 120,5 54,5

100 cm

80 cm

99 - 100,5

79 - 80,5

63

53
24,5

90 cm 89 - 90,5
34,5

100 cm 99 - 100,5
63 89

120 cm 119 - 120,5 54,5

120 cm

80 cm

119 - 120,5

79 - 80,5

54,5

53
24,5

82
90 cm 89 - 90,5

34,5
100 cm 99 - 100,5

63 89
120 cm 119 - 120,5 54,5

SALLY Vaňová zástena
70 x 140cm

� priehľadné 6mm sklo
� vytáčateľná do strán
� regulácia šírky v profi le pri stene

DEEP Zavetrávacia tyč
120 cm, bez koncoviek
skrátiteľná

SKVZ702203

LKZT1200

Príslušenstvo

237,60 €

60,00 €

2x Dvere
Dokonalý komfort v sprche si užijete pri verzii s 2 dverami. Vyberte si tú 
najvhodnejšiu kombináciu pre vašu kúpeľňu - 80 - 120cm široké krídlové dvere 
sa postarajú o luxusné pohodlie na pohľad aj na dotyk. 

Taktiež platia výhody a možnosti krídlových dverí (montáž s prahovou lištou 
alebo bez nej, EASY CLEAN, záruka...).

Hľadáte iné riešenie s krídlovými dverami? Kontaktujte našich predajcov, 
radi vám pomôžeme.
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 LB50900 
SANDY Umývadlová batéria 

s tiahlom

LB50910
SANDY Vaňová batéria 150 mm 

+ vaňový set

 LB50920 
SANDY Drezová nástenná batéria 

150 mm, rameno 160 mm

 LB50960 
SANDY Kuchynská batéria 

s výsuvnou sprchou

 LB50930
SANDY Drezová stojanková 

otočná batéria

 LB50990 
SANDY Bidetová batéria

s tiahlom

 LS49310
SANDY Kuchynská sprcha 

náhradná

Klasický dizajn série Sandy prekvapí elegantnou jednoduchosťou. Obľúbené oblé 
tvary batérií sú veľmi príjemné na pohľad i na každodenné používanie.

 31,84 €

36,36 €

32,09 €

46,78 €

50,74 €

36,88 €

38,44 €

24,12 €

6,65 €
 LB50940

SANDY Drezová nástenná batéria 
150 mm, rameno 200 mm

 LB50950
SANDY Sprchová batéria 150 mm

 + sprchový set

BATÉRIE Sandy
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BATÉRIE Arlen

 LB54820
ARLEN Umývadlová batéria 

vysoká, 4,5 l/min

 LB54800
ARLEN Umývadlová batéria 

s click/clack, 4,5 l/min

 LB54840
ARLEN Sprchová batéria 150 mm

 LB54830
ARLEN Vaňová batéria 150 mm

 LB54860
ARLEN Kuchynská batéria 

stojanková, bočná

 LB54850
ARLEN Bidetová batéria

s tiahlom

 LB54880
ARLEN Podomietková vaňová 

batéria s telesom

 LB54870 
ARLEN Podomietková sprchová 

batéria s telesom

 LB54790
ARLEN Podomietková umývadlová 

batéria s telesom

135,40 €

126,35 €

130,88 €

103,70 €

112,76 €

85,58 €

94,64 €

103,70 €

148,99 €

VÝKYVNÝ
PERLÁTOR

VÝKYVNÝ
PERLÁTOR

Dizajnové tvary, inovatívne prvky a špičková kvalita, to sú batérie Arlen. Vynikajúco 
ladia s kúpeľňou či kuchyňou v pravouhlom i oblom prevedení
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Privítajte v kúpeľni skutočný šperk v dizajne i kvalite. Séria Victoria je stelesnením 
vyberaného štýlu a moderného prevedenia pre dokonalú kúpeľňu.

 LB54900
VICTORIA Umývadlová batéria 

s click/clack, 4,5 l/min

 LB54920
VICTORIA Umývadlová batéria 

vysoká, 4,5 l/min

 LB54930 
VICTORIA Vaňová batéria 150 mm

112,76 €

101,44 €

94,64 €

148,99 €

112,76 €

139,93 €

130,88 €

130,88 €

 LB54980
VICTORIA Podomietková vaňová 

batéria s telesom

 LB54780 
VICTORIA Podomietková umývadlová 

batéria s telesom

158,06 €

VÝKYVNÝ
PERLÁTOR

VÝKYVNÝ
PERLÁTOR

BATÉRIE Victoria

 LB54960 
VICTORIA Kuchynská batéria 

stojanková, bočná

 LB54950
VICTORIA Bidetová batéria

s tiahlom

 LB54940
VICTORIA Sprchová batéria 150 mm

 LB54970
VICTORIA Podomietková sprchová 

batéria s telesom
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BATÉRIE Shower Sky

373,00 €373,00 €

 LB47196
SHOWER SKY Duálny termostatický sprchový systém 

Zloženie setu
� hlavová sprcha - hrúbka len 2mm, priemer 250mm, výškovo nastaviteľná až o 43cm, 
vytočiteľná vľavo/vpravo
� sprchová tyč - výška 73,5cm (merané od vývodov)
� termostatická sprchová batéria -  rozteč 150mm
� ručná sprcha - 3 polohy
� držiak ručnej sprchy - výškovo nastaviteľný s automatickou brzdou, 
pohodlné ovládanie / odbrzdenie tlačidlom
� sprchová hadica - 1,5m, hladká, chróm

Set Shower Sky je ideálny do bytových a prerábaných kúpeľní, 
kde je problém s podomietkovým riešením sprchovej zostavy
s hlavovou sprchou.

Elegancia jednoduchosti, sprchový set Shower Sky vo svojom jemnom dizajne skrýva mnoho fantastických výhod. 
Objavte čaro perfektného relaxu.

Možnosť vytočenia hlavovej sprchy

43cm

8,2cm

73,5cm
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 LS48400
KIRK Hlavová sprcha 

priemer 200mm, hrúbka 2mm

 LS48410
KIRK Hlavová sprcha

priemer 250mm, hrúbka 2mm

Vychutnávajte si pohodlnú sprchu každý deň. Elegancia krásnych oblých tvarov série Kirk skvele doladí harmóniu 
kúpeľne a vďaka množstvu výhod a kvalite je skvelou voľbou. 

90,12 €

112,76 €

148,99 €

344,17 €

BATÉRIE Kirk

 LS49990
KIRK Sprchový podomietkový set

Zloženie setu
� hlavová sprcha - hrúbka len 2mm, priemer 250mm

� nástenné sprchové rameno
� ručná sprcha

� pripojenie a držiak sprchy
� sprchová hadica 

� sprchová batéria - podomietková, vrátane telesa

 LS48420
 KIRK Hlavová sprcha 

priemer 300mm, hrúbka 2mm
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Štvorcové sprchové hlavice dodajú kúpeľni symetriu a atypický geometrický dizajn. Set Catrina je šperkom 
pre každú modernú kúpeľňu.

 LS48440
CATRINA Hlavová sprcha

250 x 250 x 2mm

94,64 €

121,82 €

162,58 €

421,16 €

BATÉRIE Catrina

 LS49980
CATRINA Sprchový podomietkový set

Zloženie setu
� hlavová sprcha - hrúbka len 2mm, priemer 250mm

� nástenné sprchové rameno
� ručná sprcha

� pripojenie a držiak sprchy
� sprchová hadica 

� sprchová batéria - podomietková, vrátane telesa

 LS48430
CATRINA Hlavová sprcha

200 x 200 x 2mm

 LS48450
CATRINA Hlavová sprcha

300 x 300 x 2mm
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 LB47156
VIVIAN Termostatická sprchová batéria

rozteč 150mm

159,00 €

119,64 €

45,12 €
 LS49950
HARD sprchový set 

Zloženie setu
� ručná sprcha - 3-polohová
� sprchová tyč - 72cm
� sprchová hadica - 1,5m, hladká, chróm 

 LB47166
VIVIAN Termostatická vaňová batéria

rozteč 150mm

 LS48460
 Nástenné sprchové

rameno 350 mm

 LS48470
Nástenné sprchové 

rameno 350 mm, hranaté

17,53 € 8,90 €44,83 € 67,48 €

BATÉRIE

 LS00060
Sprchová hadica hladká 

1,5 m, prevedenie chróm

 LS00370
Sprchová hadica 
ABS plast 1,5 m
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 LS48330
Rohová prípojka s držiakom 

ručnej sprchy, hranatá

 LS21600
Držiak ručnej sprchy, 

chróm, kovový

 LS49380
Držiak ručnej sprchy 

ABS, chróm

 LS48300
Rohová prípojka  

ručnej sprchy, oválna

 LS48310 
Rohová prípojka s držiakom 

ručnej sprchy, oválna

 LS48320
Rohová prípojka

ručnej sprchy, hranatá

 LS49390
Držiak ručnej sprchy ABS 

chróm, nastaviteľný

40,30 €

19,20 €

4,69 €

49,36 €

4,68 €

12,55 €

44,83 €

18,83 €

53,89 €

26,40 €
 LS49420

SOFT Ručná sprcha

6,00 €59,90  €
 LS28280

CATRINA Ručná sprcha

9,85 €
od

Kód Veľkosť Cena

* LV82840 1/2”-3/8” 9,85 €

LV83130 1/2“-3/4“ 11,94 €

8,96 €
od

Kód Veľkosť Cena

* LV82870 1/2”-3/8” 8,96 €

LV83120 1/2“-3/4“ 11,14 €

7,99 €
od

Kód Veľkosť Cena

LV82860 1/2”-3/8” 7,99 €

LV83110 1/2“-3/4“ 9,77 €

5,33 €
od

Kód Veľkosť Cena

LV81900 1/2”-3/8” 5,33 €

LV81870 1/2”-1/2” 5,48 €

LV81840 1/2“-3/4“ 5,69 €

BATÉRIE Príslušenstvo

 LS49410
BASIC Ručná sprcha

 LS49460 
FULL Ručná sprcha

5-polohová

 LS49440
HARD Ručná sprcha 

3-polohová

 
EBRO Rohový ventil 

s fi ltrom

 
MOON Rohový ventil 

s keramickou kartušou

 
SPIKE Rohový ventil 

s keramickou kartušou

 
ALCOR Rohový ventil 

s keramickou kartušou

* Model je s tesnením so sitkom * Model je s tesnením so sitkom * Model je s tesnením so sitkom
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144,00 €

od

Šikovná dizajnová voľba, radiátor Darwin je navrhnutý pre skvelý pomer výkonu, užívania, dizajnu a ceny. 
Pravidelne umiestnené širšie rozostupy uľahčujú vešanie uterákov. Plastický oblý dizajn sa krásne opticky vyhrá 
s priestorom. 

Kód 
produktu

Šírka x Výška 
(mm)

Výkon (W) Hmotnosť 
(kg)

Objem
(dm)

Rozteč
(mm)

Odporúčaný 
výkon 

vykurovacej 
tyče (W)

Cena

Farby A Farby B Farby C
55/45/20°C 75/65/20°C 90/70/20°C

DAR-50/70 540 x 708 190 361 454 7,3 2,8

465
(50*)

300 144,00 € 158,40 € 165,60 €

DAR-50/110 540 x 1 072 276 520 652 11,1 4,2
600

190,08 € 209,09 € 218,59 €

DAR-50/140 540 x 1 436 358 678 851 14,7 5,5 221,76 € 243,94 € 255,02 €

DAR-50/180 540 x 1 800 442 838 1053 18,2 6,9 900 313,92 € 345,31 € 361,01 €

RADIÁTORY Darwin

� diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
� materiál - výberová oceľ s lakovaným povrchom
� na zapojenie do centrálneho systému alebo s vykurovacou 
tyčou (viď str. 26)
� možnosť doplnenia dizajnovým vešiakom (viď str. 25)
� hĺbka 70-80mm
� balenie zahŕňa odvzdušňovací ventil, držiak vo farbe radiátora, skrutky 
a hmoždinky

* Hodnota v zátvorke je pre D50 dolné stredové pripojenie.
Kód vybraného produktu = Kód produktu-KódFarby | príklad: Biely Darwin s výškou 70cm: DAR-50/70-LC35

Pre dolné stredové pripojenie pridajte na záver D50 | príklad: DAR-50/70-LC35D50

Darwin pohľad zhora a nákresy podľa výšky

Farebné prevedenie
Viac dostupných farebných prevedení radiátorov nájdete v samostatnom vzorkovníku.

biela grafi t čierna 
štruktúra

cappuccino pepper antracit cardamom aluminium

LC35 LC12 LC33 LC42 LC51 LC16 LC44 LC18 

Farby A Farby B Farby C

V cene radiátora je štandardné dvojbodové 
pripojenie. D50 dolné stredové pripojenie 
je dostupné za doplatok 60,00 €.
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190,08 €
od

Moderný a veľmi praktický dizajn radiátoru Nevis z neho robí obľúbenú voľbu do kúpeľní - na jeho širokých 
rebrách sa uteráky ľahko vešajú a efektívne sušia. Vďaka elegantným tvarom sa skvelo hodí do každej kúpeľne 
s keramikou a sanitou v pravouhlom prevedení.

Kód 
produktu

Šírka x Výška 
(mm)

Výkon (W) Hmotnosť 
(kg)

Objem
(dm)

Rozteč
(mm)

Odporúčaný 
výkon 

vykurovacej 
tyče (W)

Cena

Farby A Farby B Farby C
55/45/20°C 75/65/20°C 90/70/20°C

NEV-60/70 600 x 715 215 405 508 9,5 4,1

565
(*50)

300 190,08 € 209,09 € 218,59 €

NEV-60/100 600 x 1 045 312 583 729 14,0 5,7 600 221,76 € 243,94 € 255,02 €

NEV-60/140 600 x 1 375 405 752 938 16,3 6,5
900

267,84 € 294,62 € 308,02 €

NEV-60/170 600 x 1 650 480 887 1 104 19,2 7,5 311,04 € 342,14 € 357,70 €

RADIÁTORY Nevis

� diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
� materiál - výberová oceľ s lakovaným povrchom
� vyrobený novou precíznou technológiou LaserCut
� na zapojenie do centrálneho systému alebo s vykurovacou 
tyčou (viď str. 26)
� hĺbka 88 - 108mm
� balenie zahŕňa odvzdušňovací ventil, držiak vo farbe radiátora, skrutky 
a hmoždinky

* Hodnota v zátvorke je pre D50 dolné stredové pripojenie.
Kód vybraného produktu = Kód produktu-KódFarby | príklad: Biely Nevis s výškou 70cm: NEV-60/70-LC35

Pre dolné stredové pripojenie pridajte na záver D50 | príklad: NEV-60/70-LC35D50

Farebné prevedenie
Viac dostupných farebných prevedení radiátorov nájdete v samostatnom vzorkovníku.

biela grafi t čierna 
štruktúra

cappuccino pepper antracit cardamom aluminium

LC35 LC12 LC33 LC42 LC51 LC16 LC44 C18 

Farby A Farby B Farby C

Nevis pohľad zhora a nákresy podľa výšky

V cene radiátora je štandardné dvojbodové 
pripojenie. D50 dolné stredové pripojenie 
je dostupné za doplatok 60,00 €.
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768,96 €
od

Objavte nový rozmer radiátorov. Nila je dizajnový 
kúsok, ktorý na prvý pohľad ohúri a na ten druhý 
si ho zamilujete.

Unikátne spojenie elegantných oblých tvarov 
dizajnového panelu krásne vynikne v kúpeľni, 
ale aj v iných miestnostiach, napríklad v predsieni. 

Dizajn, praktická hodnota 2 v 1 a jedinečný prvok 
pre váš štýlový interiér. 

RADIÁTORY Nila

� korpus: biela, čierna
� povrch: zrkadlo, biele, čierne alebo béžové sklo
� diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
� materiál - výberová oceľ s lakovaným panelom
� vyrobený novou precíznou technológiou LaserCut
� D50 dolné stredové pripojenie
� na zapojenie do centrálneho systému alebo s vykurovacou 
tyčou (viď str. 26)
� možnosť doplnenia dizajnovou hrazdou na vešanie uterákov 
(viď str. 25)
� hĺbka 96mm
� víťaz viacerých dizajnérskych súťaží
� balenie zahŕňa odvzdušňovací ventil, 1x zátka, držiak vo farbe 
radiátora, skrutky a hmoždinky
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Kód produktu Korpus / 
Povrch

Šírka x Výška
(mm)

Výkon (W)
Hmotnosť 

(kg)
Objem
(dm)

Rozteč
(mm)

Odporúčaný 
výkon 

vykurovacej tyče
(W)

Cena
55/45/20°C 75/65/20°C 90/70/20°C

NIL-60/160LC3401

Biela / 
Zrkadlo

570 x 1 600 494 957 1 212 46,5 11,8

50

900

768,96 €

NIL-60/180LC3401 570 x 1 800 546 1 060 1 343 52,7 14,0 840,96 €

NIL-60/200LC3401 570 x 2 000 595 1 157 1 467 60,0 16,2 907,20 €

NIL-60/160LC3404

Biela /
Biele Sklo

570 x 1 600 494 957 1 212 46,5 11,8

900

829,44 €

NIL-60/180LC3404 570 x 1 800 546 1 060 1 343 52,7 14,0 912,96 €

NIL-60/200LC3404 570 x 2 000 595 1 157 1 467 60,0 16,2 970,56 €

NIL-60/160LC3409

Biela / 
Béžové Sklo

570 x 1 600 494 957 1 212 46,5 11,8

900

861,12 €

NIL-60/180LC3409 570 x 1 800 546 1 060 1 343 52,7 14,0 956,16 €

NIL-60/200LC3409 570 x 2 000 595 1 157 1 467 60,0 16,2 1 065,60 €

NIL-60/160LC3105

Čierna / 
Čierne Sklo

570 x 1 600 494 957 1 212 46,5 11,8

900

843,84 €

NIL-60/180LC3105 570 x 1 800 546 1 060 1 343 52,7 14,0 898,56 €

NIL-60/200LC3105 570 x 2 000 595 1 157 1 467 60,0 16,2 941,76 €

Kreativite sa medze nekladú
Súčasťou každého balenia radiátora NILA v sklenenom prevedení 
je aj fi xka a hubka na stieranie. Radiátory NILA sú totižto otvorené 
pre umelecké diela malých či veľkých „Picassov“ a určite potešíte 
ostatných členov domácnosti aj milým odkazom či kresbičkou :)

Vyberte si model podľa svojej chuti. Biely alebo čierny korpus 
môžete skombinovať so zrkadlom, bielym, čiernym alebo béžovým 
sklom na vrchu.

Biela Čierna

Béžová
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135,36 €
od

Kreatívne? Zaujímavé? Plné energie? Presne také sú radiátory Ruby. Dizajnový rytmus, ktorý rozohrá celú 
miestnosť. Fantázii sa medze nekladú, Ruby rozžiari každú kúpeľňu, obývačku, izbu či pracovňu. Fantasticky ladí 
s interiérom v modernom pravouhlom štýle či už ako elegantný doplnok, alebo extravagantnejší farebný bod.

Kód 
produktu

Šírka x Výška 
(mm)

Výkon (W) Hmotnosť 
(kg)

Objem
(dm)

Rozteč
(mm)

Odporúčaný 
výkon 

vykurovacej 
tyče (W)

Cena

Farby A Farby B Farby C
55/45/20°C 75/65/20°C 90/70/20°C

RUB-60/60 600 x 610 208 392 492 7,9 2,7

565
(*50)

300 135,36 € 148,90 € 155,66 €

RUB-60/100 600 x 950 302 572 718 11,8 4,1 600 178,56 € 196,42 € 205,34 €

RUB-60/130 600 x 1 290 398 756 950 15,8 5,4
900

218,88 € 240,77 € 251,71 €

RUB-60/160 600 x 1 630 500 949 1 193 19,4 7,0 259,20 € 285,12 € 298,08 €

RADIÁTORY Ruby

� diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
� materiál - výberová oceľ s lakovaným povrchom
� vyrobený novou precíznou technológiou LaserCut
� na zapojenie do centrálneho systému alebo s vykurovacou 
tyčou (viď str. 26)
� možnosť doplnenia dizajnovým vešiakom (viď str. 25)
� hĺbka 88 - 108mm
� balenie zahŕňa odvzdušňovací ventil, držiak vo farbe radiátora, skrutky 
a hmoždinky

* Hodnota v zátvorke je pre D50 dolné stredové pripojenie.
Kód vybraného produktu = Kód produktu-KódFarby | príklad: Biela Ruby s výškou 61cm: RUB-60/60-LC35

Pre dolné stredné pripojenie pridajte na záver D50 | príklad: RUB-60/60-LC35D50

Ruby pohľad zhora a nákresy podľa výšky

Farebné prevedenie
Viac dostupných farebných prevedení radiátorov nájdete v samostatnom vzorkovníku.

biela grafi t čierna 
štruktúra

cappuccino pepper antracit cardamom aluminium

LC35 LC12 LC33 LC42 LC51 LC16 LC44 LC18 

Farby A Farby B Farby C

V cene radiátora je štandardné dvojbodové 
pripojenie. D50 dolné stredové pripojenie 
je dostupné za doplatok 60,00 €.
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ELEKTRICKÝ SUŠIAK PRÁDLA Cato

Kód produktu

Farba
Cena

krídla vyhrievaná 
časť podstava kábel 

a zástrčka

CATO-60/110RWB červená biela čierna čierna 152,64 €

Super rýchle vysušenie prádla s nízkou spotrebou energie, to je CATO. Vďaka šikovnej veľkosti a jednoduchému 
a rýchlemu skladaniu je ideálny aj do menších bytov či dovolenkových chalúp.  CATO je úžasne šetrný, 6 hodín 
sušenia spotrebuje elektrinu za 0,25 €!

� netekutá výplň - vyhrievací element je kábel
� materiál - výberová oceľ, lakovaný povrch
� rozmery (v mm) 1 120 (š) x 800 (v) x 570 (h)
� hmotnosť 7,7kg
� vyhrievaná je len stredová časť; krídla ani podstavec vyhrievané nie sú
� stupeň ochrany IP44

RADIÁTORY Príslušenstvo

7,20 €

Kód produktu Farba Cena

LH3-C35 biela 7,20 €

LH3-C32 čierna 7,20 €

Kód produktu Farba Cena

LR4-C35 biela 54,72 €

iná farba - vzorkovník u predajcu 65,66 €

VEŠIAK NA RADIÁTOR
 Na radiátory DARWIN a RUBY 

Balenie 4ks jednej farby, cena za balenie

54,72 €

HRAZDA NA RADIÁTOR 
Doplnková hrazda na uteráky 1ks 

Na radiátor NILA
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Kód produktu Výkon (w) farba Cena

BARU300WH

300 

biela

129,60 €BARU300BL čierna

BARU300SI strieborná

BARU600WH

600

biela

133,20 €BARU600BL čierna

BARU600SI strieborná

BARU900WH

900

biela

136,80 €BARU900BL čierna

BARU900SI strieborná

Elektrické vykurovacie tyče BARU majú zabudovaný 
inteligentný systém pre efektívne využitie energie.

� dotykový ovládací panel
� LED elektronická signalizácia práce
� viacero programov práce, vrátane módu proti zamrznutiu
� nízka spotreba energie v stand-by móde
� časovač: 2, 4, 6, 8hod
� voľba teploty: 40°C, 50°C, 60°C, 70°C
� stupeň ochrany IP44
� rozmery (mm): 93 (v) x 40 (š) x 60 (h)

VYKUROVACIE TYČE Baru
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Odporúčaná armatúra k radiátorom LOTOSAN

8,52 €

 RA-URX SET 
Prívodná vetva vľavo / vpravo, chróm, 

aj s termostatickou hlavicou RAX,
spiatočka na strane termostatickej hlavice.

 DAN 013G4200
ZVERNÁ SPOJKA

Pochrómovaná, pre kombinované 
plast-hliníkové rúry, rozmer 16x2mm

 VHX-MONO SET 
1-bodové rohové prevedenie

s 50mm osovou vzdialenosťou, 
s ponornou trúbkou, hlavicou RAX. 

Spôsob pripojenia sprava alebo zľava, 
spiatočka na strane termostatickej hlavice

 ROZETY 
pre štandardné pripojenie radiátora

ROZETY
pre 50mm pripojenie radiátora

Kód produktu Farba Cena

DAN 013G4287 biela 132,00 €

DAN 013G4285 chróm 147,60 €

Kód produktu Farba Cena

DAN 013G3132 biela 15,00 €

DAN 013G3133 chróm 33,60 €

Kód produktu Farba Cena

DAN 013G3128 biela 9,84 €

DAN 013G3129 chróm 21,00 €

Kód produktu Typ Cena

DAN 013G4007 ľavá biela 
118,80 €

DAN 013G4008 pravá biela

Kód produktu Typ Cena

DAN 013G4003 ľavá chróm 
138,00 €

DAN 013G4004 pravá chróm

RA-URX SET
 Prívodná vetva vľavo / vpravo, biela, 

aj s termostatickou hlavicou RAX,
spiatočka na strane termostatickej hlavice.

VHX-DUO SET 
2-bodové rohové prevedenie 

s 50mm osovou vzdialenosťou,
 hlavicou RAX, biela / chróm

Spôsob pripojenia sprava alebo zľava, 
spiatočka na strane termostatickej hlavice

Kód produktu Farba Cena

DAN 013G4281 biela 132,00 €

DAN 013G4279 chróm 148,80 €

VHX-DUO SET VHX-DUO SET 
2-bodové rohové prevedenie 2-bodové rohové prevedenie 

Nákres pripojenia RA-URX setu - pravá.
Viac info v montážnom návode v balení.

Nákres pripojenia VHX-MONO Setu.
Viac info v montážnom návode v balení.

V oboch setoch (VHX-MONO a VHX-
DUO) je spiatočka na strane 

termostatickej hlavice.

Ľavá Pravá



Dizajn a funkčnosť v LOTOSANE staviame na kvalite. 

25 rokov záruka na všetky batérie
10 rokov záruka na všetky vane a vaničky
6 rokov záruka na radiátory
5 rokov záruka na sprchovacie kúty

Viac info v katalógu a v záručnom liste.

Sprcha so špeciálnym 
systémom proti usadzovaniu 
vodného kameňa

Garancie a záruky:

Batéria s regulátorom prúdu 
so systémom proti usadzovaniu 
vodného kameňa

www.lotosan.sk

VÝKYVNÝ
PERLÁTOR

Výkyvný perlátor s možnosťou 
nasmerovania prúdu 
ako efektívny šetrič vody

Ceny uvedené v katalógu sú odporúčané MOC s DPH, platné do odvolania, alebo do vypredania zásob. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických 
parametrov a cien bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazenie farieb je limitované technológiou tlače a nemusí úplne zodpovedať skutočnosti. 

Za prípadné tlačové chyby neručíme.

Extra tenká, len 2mm sprchová 
hlavica

Nielen voda, ale aj batéria 
si udržiava stabilnú teplotu, 
pri dotyku s batériou 
sa nepopálite

Špeciálne zakončenie hadice, 
ktoré zabraňuje jej zamotávaniu 
či zlomeniu

Termostatická - udržiava stálu 
vami nastavenú teplotu vody 
aj pri zmene tlaku

Batéria so zníženým prietokom 
vody na 4,5 l/min

Vďaka povrchovej úprave sa 
sprchovací kút ľahšie čistí a má 
dlhšiu životnosť

Protišmykový R10

Protišmykový R9

Rektifi kovaný

Mrazuvzdorný

Oteruvzdorný PEI-5

Oteruvzdorný PEI-4

Oteruvzdorný PEI-3

Matný

Pololesklý

Lesklý

Štandardné pripojenie 
radiátora na spodnej časti 
v dvoch bodoch.

Dolné stredové pripojenie 
radiátora D50


