
Přehled všech typových provedení vaniček

Typ PU
samonosná vanička,
panel a vanička
tvoří nedělitelný 
celek

Vaničky typu PU se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového 
nosiče zpevněného skelnou rohoží. PU vanička je samonosná, lisovaná 
vcelku s panelem.

Montáž vaničky PU bývá často otázkou několika minut. Pokud se vezmou 
v potaz náklady spojené s prováděním řemeslnických prací, potom jsou 
vaničky PU rozhodně nejekonomičtější a nejméně problémová varianta. 
Akrylátové vaničky se na rozdíl od plechových nemusí uzemňovat.

Typ PAN
samonosná vanička
s panelem v ceně

Vaničky typu PAN se skládají ze dvou částí, a to z vlastní vaničky a z panelu, 
který se připevňuje na polyuretanový nosič. 
Přední panel je u těchto vaniček součástí dodávky a je zahrnut v ceně 
vaničky.

Systém odnímatelného předního panelu PAN je použit u nejluxusnějších 
vaniček (Elipso a Modus) z řady Galaxy.

Typ PP
samonosná vanička
s nutností dokoupit
panel dle potřeby

U vaniček typu PP je použit systém odnímatelného panelu. Rozeznáváme 
přední panely typu „N“ (pro vaničky zazděné do niky) a panel typu „L“, 
který se používá u vaniček zazděných klasicky do rohu. Z důvodu variabi-
lity se přední panely k vaničkám prodávají zvlášť, a nejsou proto zahrnuty 
do ceny výrobku.

Mezi vaničkami typu EX a PP jsou konstrukční rozdíly ve tvaru nosiče. 
Panel určený pro vaničku PP nelze připevnit na vaničku EX.

Typ EX
samonosná vanička
určená k obložení

Vaničky typu EX se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového 
nosiče. Od vaniček typu PU se liší tím, že akrylátová skořepina je 
oříznuta tak, aby vaničku bylo možné obložit běžnými obkladovými 
materiály. Obklady se v takovém případě lepí na tělo nosiče.

Ne každý řemeslník dokáže bezchybně provést podezdívku kruhového 
tvaru a obložit ji. Přitom nalepení obkladu na polyuretanový nosič 
je hračkou.

Sprchové vaničky

Vaničky k instalaci na nožičky nebo k zapuštění do podlahy

Vaničky samonosné

která hodně 

Kaskada

Kaskada

Galaxy

Galaxy

Typ LA
k instalaci 
na nožičky 
nebo k zapuštění

Vaničky typu LA se skládají z koextrudované skořepiny, 
laminátové vrstvy a výztuhy. 

Vaničky typu LA jsou určeny k zapuštění do podlahy nebo 
k podezdění. Pro snadnou instalaci i k těmto vaničkám dodáváme 
univerzální nožičky – BASE. Vaničky jsou dodávány bez panelu.

Litá 
vanička

Jsou vyrobeny z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyřice 
technologií „čistého lití“. 

Vanička je vysoká cca 30 mm a je možno ji instalovat trojím způsobem: 
 .ežol ohévotlam od tižolop .řpop ,uhaldop uonvor an tipel ij omířP  )1

 .)ESAB( ykčižon tížuop onžom ej uohaldop uovotoh žij s nelepuok oD  )2
.míněnvepu s lenap ej ot - metes a )ESAB( imakčižon s ej bosůpz íteřT  )3

Povrch čelního panelu je zhotoven ze stejného materiálu jako vanička 
samotná. Čelní panel (SET) a nožičky (BASE) nejsou součástí vaničky, 
ale přikupují se zvlášť.
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