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Spojení přírodních Surovin vypálených 
při TeploTĚ AŽ 1 300 °c obohAcujeme čiSTým 
deSignem koncepTu chrome.

Wc a bidet chrome stylově navazují na více než padesát 
dalších výrobků určených pro zařízení celé koupelny 
v jednotném designu.
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WC Uni Chrome Rim
Technologie rim
vyvážené řešení v poměru přístupné ceny a snadné hygieny. 

Běžné WC  
s oplachovým lemem

WC Uni Chrome Rim 
s oplachovým lemem

Nižší spotřeba vody 
Technologie rim zajišťuje dokonalé spláchnutí 
i při použití nižšího množství vody.   

Méně nedostupných míst 
na rozdíl od klasických toalet s hlubokým 
lemem, umožňuje speciální tvarování lemu Wc 
rim včetně glazování v jeho nepohledové části, 
snadnější přístup k maximální hygieně. 

Klasická mísa s okrajemWC Uni ChromeWC Uni Chrome RimOff

Minimální 
prostor pro 
usazování 
nečistot

Prostor pro 
usazování 
nečistot  
a bakterií

Klasická mísa s okrajemWC Uni ChromeWC Uni Chrome RimOff
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WC Uni Chrome

WC Uni Chrome RimOff
Technologie rimoff
Technologie, která udrží toaletu skutečně čistou. 

WC Uni Chrome RimOff 
bez oplachového lemu  

Běžné WC  
s oplachovým lemem

pozn.: Wc s technologií rimoff doporučujeme použít s modulem rAvAk nebo moduly s úpravou splachovacího množství na 4,5 l vody.

Méně práce a větší efekt 
Technologie rimoff pomáhá šetřit spotřebu 
vody i čisticích prostředků. Toaletní mísa se 
průběžně udržuje čistá pouhým proudem vody, 
v rámci úklidu stačí přetřít hadříkem a je hotovo. 
ideální řešení pro všechny, kteří dbají na perfekt-
ní hygienu a snadnou údržbu.  

Dokonale čistá mísa 
už žádné nedostupné skrýše pro nečistoty 
zanesené pod lem toaletní mísy. konstrukce 
toalety bez oplachového lemu umožňuje 
bezvadné spláchnutí celé plochy a jednoduché 
udržování dokonalé hygieny. 

Klasická mísa s okrajemWC Uni ChromeWC Uni Chrome RimOff

Nečistoty  
se nemají  
kde usazovat.

Prostor pro 
usazování 
nečistot  
a bakterií

Klasická mísa s okrajemWC Uni ChromeWC Uni Chrome RimOff
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unikátní design chrome
Toalety rAvAk navazují na 
široký koupelnový koncept 
chrome zahrnující veškeré 
vybavení pro moderní 
koupelnu.

Prvotřídní glazura
dodává toaletám dokonale hladký snadno čistitelný 
povrch. vysoce kvalitní nepórovité glazury nanášené 
na modely Wc rAvAk brání uchycování nečistot 
a bakterií a pomáhají proudu vody okamžitě je 
spláchnout. 

Skryté uchycení
Wc je instalováno na stěně skrz otvory 
pro montáž sedátka.  
výsledek je řemeslně precizní, estetický 
a praktický.
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Odnímatelné sedátko
lze jedním pohybem sejmout a prostor pod ním 
snadno očistit. 
Sedátka rAvAk jsou vyrobena z vysoce odolného 
duroplastu, který dobře zvládá mechanická po-
škození, jsou barevně stálá a díky zapracovaným 
sloučeninám stříbra omezují množení bakterií.

Kompaktní vnější tvar
celistvý tvar závěsných toalet rAvAk nenabízí 
žádná nedostupná místa pro zachycování nečistot.  
díky skrytému uchycení ke stěně zůstává vnější 
povrch toaletní mísy nedotčený a snadno 
čistitelný. 

Zpomalovací systém
Sedátka rAvAk jsou vybavena zpomalovacím 
systémem, který zaručuje tiché a hladké dosednu-
tí sedátka.  
viskózní silikon v pantu sedátka zvyšuje odolnost 
vůči opotřebení a případné poškození při násil-
ném sklopení sedátka. 

WC Uni Chrome
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Odnímatelná sedátka 
obě sedátka lze jedním pohybem sejmout  
a prostor pod nimi snadno očistit. 

Kompaktní celek
ploché sedátko uni chrome Slim spolu s Wc 
vytváří elegantní celek.

moderní Slim design
Sedátko Uni Chrome Slim 
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Sedátko Uni Chrome

Zpomalovací systém 
Zaručuje tiché a hladké dosednutí. odolný i proti 
případnému poškození při násilném sklopení. 

Kompaktní celek
robustní sedátko uni chrome a Wc společně 
vytváří praktický celek vhodný do všech 
domácností.

klasický robustní design

Sedátka rAvAk jsou vyrobena 
z vysoce odolného duroplastu, 
který dobře zvládá mechanická 
poškození, jsou barevně stálá.

Antibakteriální složení
díky zapracovaným sloučeninám stříbra 
omezují množení bakterií.

Rychlá instalace 
intuitivní instalace pomocí  
hmoždinek pro vrchní montáž.

WC Uni Chrome
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Tlačítko Chrome 

Do stěny
Tlačítka vystupují nad obklad jen minimálně 
a podporují tak elegantní výsledek. 

Kovové provedení
odolné proti poškrábání

Dvojí provedení
Možnost volby  
úsporného splachováníbílá Satin
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Design z dílny Studia Nosal
Zajišťuje estetickou i funkční návaznost 
na ostatní výrobky z konceptu Chrome 
pro celou koupelnu

nepostradatelná tečka k modernímu Wc. 
doladí styl koupelny chrome a zpříjemní používání.  



Tlačítko Uni

Dlouhá životnost 
vyrobeno z vysoce odolného plastu

Povrchová úprava 
proti poškrábání

Snadné čištění 
díky hladkému povrchu

Možnost volby 
úsporného splachování

Dvojí provedení

bílá Satin

WC Uni Chrome
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univerzální design vhodný pro každou moderní koupelnu. 
ovládání, které vám bude dělat radost. 



Bidet Uni Chrome
jednoduchá, šetrná a dokonalá hygiena

vypadáme tak dobře, jak dobře se cítíme. k pocitu dokonalé svěžesti 
vám účinně dopomůže pravidelné používání bidetu.

nejde o luxus, ale o nejpraktičtější, nejzdravější a nejpohodlnější způsob 
omývání nejcitlivějších míst našich těl. míst, která nedostatečná hygiena 
ohrožuje nejvíce. omytí intimních partií bidetovou baterií je rychlé, příjemné, 
důkladné a především zdraví prospěšné.

Výhody bidetu:
● přirozený způsob očisty vodou
● účinný prostředek prevence vzniku hemeroidů 
● optimální způsob hygieny pro ženy ve všech  
   etapách života
● možnost používání v pozici čelem i zády ke zdi
● příjemně robustní podpora stehen a hýždí 
   při použití
●  ohleduplnost vůči životnímu prostředí 

(možnost snížit spotřebu toaletního papíru)

V čem vám bidet prospěje?
● dodá vám svěží pocit čistoty
● pečuje o vaše zdraví
● možnost dalšího využití (možnost očisty nohou
   či domácích mazlíčků)
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Kompaktní vnější tvar
celistvý tvar závěsného bidetu rAvAk nenabízí 
žádná nedostupná místa pro zachycování 
nečistot. 

Skryté uchycení
bidet je zavěšen na stěně prostřednictvím 
skrytého uchycení. výsledek je řemeslně 
precizní, estetický a praktický.

Kvalitní keramika
Zaručuje vysoký stupeň tvrdosti a odolnosti 
proti opotřebení, odpovídá nejvyšším 
hygienickým požadavkům, je barevně stálá 
a díky tunelové peci je zaručena odpovídající 
teplotní křivka zamezující výskytu výrobních 
vad z důvodu náhlých teplotních změn. 

Prvotřídní glazura
dodává bidetu dokonale hladký snadno 
čistitelný povrch. 

unikátní design chrome
estetika bidetů rAvAk 
je promyšlena tak, 
aby navazovala na široký 
koupelnový koncept chrome 
zahrnující veškeré vybavení 
pro moderní koupelnu.

Bidet Uni Chrome
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ABSOLUTNÍ  
ČISTOTA A HYGIENA
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Bidet Uni Chrome
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Bidetová stojánková baterie
Základ fungování každého bidetu. Flexibilní 
perlátor umožňuje individuální nastavení 
směru proudu vody pro maximální užitek. 
oválným designem ladí se stylem konceptu 
chrome. 



Umyvadla Chrome

Velký vnitřní prostor
umožní jednak pohodlné užívání,  
tak i zabrání zbytečnému roztřiku  
vody do okolí

Elegantní tvar
harmonicky sladěný s celým
konceptem chrome

Univerzálnost použití
umožňuje instalaci umyvadla na stěnu,  
do desky nebo nábytku

Odkládací plochy
umyvadla nabízí komfortní plochy  
pro uložení potřebné kosmetiky

Prvotřídní keramika
odolná, trvanlivá a snadno čistitelná.

vysoce kvalitní nepórovité glazury brání 
uchycování nečistot a bakterií.
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Stojánková baterie
v designu Chrome 
originální design z dílny českého
designéra kryštofa nosála

Umyvadla Chrome

keramická umyvadla chrome vytváří prostor pro vaše individuální požadavky. 
nabízíme je ve dvou šířkách se dvěma styly koupelnových skříněk a jsou 
vhodné k doplnění o široký sortiment vodovodních baterií.
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55 cm

65 cm

Bílé lesklé barevné  
provedení skříňky

Šedé polomatné barevné 
provedení skříňky
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pouŽili jSme nejlepší mATeriály, 
ZprAcovAli je ve výrobĚ 
A přidAli k nim originální 
AuTorSky deSign koncepTu 
chrome.

Umyvadla Chrome
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Instalační splachovací modul W  
určený k mokrému zazdění a obložení.

Téměř neslyšitelné 
napouštění
velmi tiché a rychlé 
napouštění ventilu

Možnost 
splachování
4 / 2,5 l
 

Jednoduché 
připevnění na zeď

Izolace proti orosení
nádržka je chráněná proti 
orosení po celé její ploše

Kovový rám
vhodný pro obezdění

Velká nosnost
nosnost konstrukce  
je až 400 kg

Odpadní koleno 
s těsněním

Instalační systémy

Součástí výrobku 
je izolační deska 
pro WC
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Instalační splachovací modul G
určený k suché instalaci – k vestavění do sádrokartonových 
konstrukcí.

Téměř neslyšitelné 
napouštění
velmi tiché a rychlé 
napouštění ventilu

Možnost 
splachování
4 / 2,5 l

Robustní samonosný 
rám
vyrobený z oceli

Velká nosnost
nosnost konstrukce  
je až 400 kg

Odpadní koleno 
s těsněním

Upevnění do 
podlahy 
s možností nastavitelné  
výšky 0 – 20 cm

Izolace proti orosení
nádržka je chráněná proti 
orosení po celé její ploše

Součástí výrobku 
je izolační deska 
pro WC

Ocelová vzpěra
pro snadné ukotvení modulu 
do niky. vhodné i při rekonstrukci 
bytových jader nebo dřevostaveb. 
délkové rozmezí – 83 – 120 cm.

Instalační systémy
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Instalační bidetový modul 
určený pro závěsný bidet s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm. 
pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce. 

Jednoduché 
připevnění na zeď 
pomocí dvou šroubů

Rozteč přívodu 
vody
55 – 145 mm

Robustní samonosný 
rám 
vyrobený z oceli

Velká nosnost
nosnost konstrukce  
je až 400 kg

Odpadní koleno  
s těsněním

Nastavitelné  
výsuvné nohy
v rozmezí 0 – 200 mm

Součástí výrobku 
je izolační deska 
pro bidet

Instalační systémy
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Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
WC Uni Chrome RimOff                         X01535                        360x510x350   24,0 5 990,-

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
WC sedátko Uni Chrome Slim                                     X01550                        358x453x51      2,5 1 890,-

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
WC sedátko Uni Chrome                                      X01549                        354x427x40      2,1 1 090,-

Technické informace a ceník výrobků

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
WC Uni Chrome Rim                        X01516                        360x510x350    24,9 5 190,-
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Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Bidet Uni Chrome                          X01517                          360x510x290     20,0 5 190,-

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Ovládací tlačítko Chrome – satin                          X01454                          247x165     1,4 4 040,-

Ovládací tlačítko Chrome – white     X01455 247x165 1,4 4 540,-

Ovládací tlačítko Uni – satin     X01456 247x165 0,4 1 790,-

Ovládací tlačítko Uni – white     X01457 247x165 0,4 1 290,-

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Bidetová stojánková baterie CR 055.00                         X070055                          -     1,6 3 890,-

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Umyvadlo Chrome 550                         XJG01155000                      550x470    13,0 2 990,-

Umyvadlo Chrome 650                         XJG01165000                      650x470    15,5 3 590,-
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Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Podomítkový instalační modul W k obezdění                        X01458                        1062x592x145-220   10,5 4 990,-

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Podomítkový instalační modul G do sádrokartonu  X01459                        1176x510x180-295   14,8 6 690,-

Vzpěra k podomítkovému instalačímu modulu G     X01460 - 3,1 890,-

Modul G  
se vzpěrou

Označení Objednací číslo Rozměry (mm) Váha (kg) Cena
Instalační bidetový modul    X01561 510x115-195x1170 10,7 3 490,-

Technické informace a ceník výrobků
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umývátka chrome

koupelnový nábytek chrome

vodovodní baterie chrome
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čisticí prostředky

koupelnové doplňky chrome
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Koupelnový Koncept chrome je SlAdĚný 
do kAŽdého deTAilu, A To jAk FunkčnoSTí 
jednoTlivých SoučáSTí, TAk jejich deSignem.

jen Z dokonAlých elemenTů můŽe vZniknouT 
dokonAlý celek.
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Sanitární keramika
vydání: leden 2017

vydavatel: rAvAk a. s.

pro více informací prosím navštivte www.ravak.cz

výrobce si vyhrazuje právo na technické změny 
jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu 
výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné 
tiskové chyby.
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výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.

RAVAK a. s.  
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1  
Česká republika  
tel.: 318 427 111, 318 427 200  
fax: 318 427 269, 318 427 278  
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.cz

Linka technické pomoci

318 427 144
hovorné na tuto linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.


