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IPANEMA 170 x 72 x 47 cm 230 l

vany (bílé) kód CZK bez DPH

IPANEMA 69911 45 165,29

Volně stojící vany nelze osadit HM systémem, bateriemi, popř. přepadovou soupravou s napouštěním.
Jako možnou variantu hydromasážní vany doporučujeme akrylátovou oválnou vanu POLYSAN
s oválným TIFA panelem ( v provedení s přesahem) a HM systémem Whirlpool LINE
- viz str. 5 - 111 a 175 - 182.

V ceně volně stojících van není kalkulována vanová souprava a odpadový sifon .
Další informace k vanovým soupravám a příslušenství najdete str. 172.
Hmotnost vany bez obalu : 200 kg.

vanové soupravy kód CZK bez DPH

vanová souprava pro vany FLORA, TESS, HERHIS a IPANEMA (bez přepadu ) chrom 71704 900,83

sifon s převlečnou matkou nízký 1” 1/2 PEH plast AS07800 180,99

Vanová souprava, sifon a vanová baterie nejsou součástí ceny za volně stojící vanu.
Tyto uvedené komponenty je třeba objednat v případě potřeby zvlášť.

vanová baterie vč. připojení do prostoru (sestava) kód CZK bez DPH

vanová baterie bez sprchy chrom 481 3 793,39

ruční sprcha chrom 1204 - 13 570,25

LUX hadice s možností natažení 1500-1800 mm chrom FSACC293 238,84

připojení pro instalaci do prostoru chrom 9881 9 330,58

příplatky za barvy

příplatek za provedení v barvě RAL 15%

Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na www.polysan.net.

art. AS07800art. 71704

pos. 1 - art. 481
pos. 2 - art. 1204-13
pos. 3 - art. FSACC293
pos. 4 - art. 9881

art. R5021 art. 1102-10

vanové baterie do prostoru kód CZK bez DPH

RHAPSODY vanová baterie s připojením do prostoru vč.tělesa pro zabudování chrom R5021 13 214,88

LATUS vanová baterie s připojením do prostoru chrom 1102-10 15 280,99
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