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1.1.20111.1.2011
EUR bez Obj.zn.EUR bez 

EUR s DPHTyp Popis Obj.zn.EUR bez 
DPH EUR s DPHTyp Popis DPH

Svetelné vedro s drevenými úchytkami  Svetelné vedro s drevenými úchytkami  
Svetelné vedro zo zeleného akrylu určené na Svetelné vedro zo zeleného akrylu určené na Svetelné vedro zo zeleného akrylu určené na 
zabudovanie do lavice. Príjemný efekt vytvára 178,62 214,34 Svetelné vedrozabudovanie do lavice. Príjemný efekt vytvára 
voda, ktorú je možné do misy naliať. Priemer 320 

178,62 214,34 Svetelné vedro
voda, ktorú je možné do misy naliať. Priemer 320 
mm. Doplň projektor +kábel.
voda, ktorú je možné do misy naliať. Priemer 320 
mm. Doplň projektor +kábel.mm. Doplň projektor +kábel.

Svetelné umývadlo s batériou                                                                                                                                                                                  Svetelné umývadlo s batériou                                                                                                                                                                                  Svetelné umývadlo s batériou                                                                                                                                                                                  
Svetelná misa zo zeleného akrylu s bielym podkladom Svetelná misa zo zeleného akrylu s bielym podkladom 
na zabudovanie do lavice.V umývadle je výpustný otvor Svetelné na zabudovanie do lavice.V umývadle je výpustný otvor 
umožňujúci umývadlo napojiť na vodovodnú batériu a 

178,62 214,34
Svetelné 

umývadloumožňujúci umývadlo napojiť na vodovodnú batériu a 
178,62 214,34 umývadloumožňujúci umývadlo napojiť na vodovodnú batériu a 

tým si spríjemniť pobyt v saune. Doplň 
umývadlo

tým si spríjemniť pobyt v saune. Doplň 
projektor+kábel+sifón+batériu                                                                    projektor+kábel+sifón+batériu                                                                    

Stropné svetlo do sauny                                                                                                                                                                                          Stropné svetlo do sauny                                                                                                                                                                                          Stropné svetlo do sauny                                                                                                                                                                                          
Elegantné svetlo do sauny v drevenom ráme. Inštalácia 

84,25 101,10 Stropné svetlo
Elegantné svetlo do sauny v drevenom ráme. Inštalácia 
na strop, priemer 150 mm.                                                     

84,25 101,10 Stropné svetlo
na strop, priemer 150 mm.                                                     
Doplň projektor+kábel.                                                                

84,25 101,10 Stropné svetlo

Doplň projektor+kábel.                                                                Doplň projektor+kábel.                                                                

Bočné sveto do sauny                                                                                                                                                                                                                     Bočné sveto do sauny                                                                                                                                                                                                                     Bočné sveto do sauny                                                                                                                                                                                                                     
Svetlo, ktoré sa môže pripojiť na všetky opto vlákna Svetlo, ktoré sa môže pripojiť na všetky opto vlákna 
rôznych farieb. Inštaluje sa na steny v saune.                                                                                                                                                                                                     rôznych farieb. Inštaluje sa na steny v saune.                                                                                                                                                                                                     
Rozmery 87 x 34 mm. Doplň projektor+kábel.                                                                                                                                                                                                                                   56,63 67,95 Bočné svetlo
rôznych farieb. Inštaluje sa na steny v saune.                                                                                                                                                                                                     
Rozmery 87 x 34 mm. Doplň projektor+kábel.                                                                                                                                                                                                                                   56,63 67,95 Bočné svetloRozmery 87 x 34 mm. Doplň projektor+kábel.                                                                                                                                                                                                                                   56,63 67,95

Svetelná pochode ň                                                                                                                                                                            Svetelná pochode ň                                                                                                                                                                            
Vytvára v saune príjemnú atmosféru. Môže byť pripojená Svetelná Vytvára v saune príjemnú atmosféru. Môže byť pripojená 

56,63 67,95
Svetelná Vytvára v saune príjemnú atmosféru. Môže byť pripojená 

na všetky opto vlákna rôznych farieb.                                                                                                                                                                                                                           
56,63 67,95

Svetelná 
pochode ňna všetky opto vlákna rôznych farieb.                                                                                                                                                                                                                           

Rozmery 83 x 175 mm . Doplň projektor+kábel.                                                   
pochode ň

Rozmery 83 x 175 mm . Doplň projektor+kábel.                                                   

Polárna žiara                                                                                                                                                                                                                                                   
792,94 951,52 Polárna žiara 2m

Polárna žiara                                                                                                                                                                                                                                                   
Vytvára príjemný pocit a efekt polárnej žiary. Svetelný 792,94 951,52 Polárna žiara 2mVytvára príjemný pocit a efekt polárnej žiary. Svetelný 
panel lemuje opierky po celom obvode, čím vzniká panel lemuje opierky po celom obvode, čím vzniká panel lemuje opierky po celom obvode, čím vzniká 
silnejší svetelný efekt. V ponuke sú 2 rôzne dĺžky 

1 095,00 1 314,00 Polárna žiara 4m

silnejší svetelný efekt. V ponuke sú 2 rôzne dĺžky 
štandardných rozmerov, ktoré sa  prispôsobujú podľa 1 095,00 1 314,00 Polárna žiara 4mštandardných rozmerov, ktoré sa  prispôsobujú podľa 
potreby.     

1 095,00 1 314,00 Polárna žiara 4m
potreby.     potreby.     

Horiaci plame ň                                                                                                                                                                                                           Horiaci plame ň                                                                                                                                                                                                           
Príjemný efekt horiaceho plameňa. Optické svetelné Príjemný efekt horiaceho plameňa. Optické svetelné Príjemný efekt horiaceho plameňa. Optické svetelné 
vlákna sa inštalujú so svetielkami, ktoré sú vsadené v 742,08 890,50 Horiaci plame ňvlákna sa inštalujú so svetielkami, ktoré sú vsadené v 
podstavci a rovnomerne rozmiestnené svietia vzadu na 

742,08 890,50 Horiaci plame ň
podstavci a rovnomerne rozmiestnené svietia vzadu na 
stenu za pecou.                                                                                                                                                           stenu za pecou.                                                                                                                                                           stenu za pecou.                                                                                                                                                           

Špirálový krištálový luster                                                                                                                                                                                                                            

Krištálový luster 

Špirálový krištálový luster                                                                                                                                                                                                                            
PMMA svetelné vlákna, ktoré postupne vytvárajú 

3 738,07 4 485,68
Krištálový luster PMMA svetelné vlákna, ktoré postupne vytvárajú 

špirálový luster  so zakončeniami v tvare sklenených / 3 738,07 4 485,68
Krištálový luster 

50cmšpirálový luster  so zakončeniami v tvare sklenených / 50cmšpirálový luster  so zakončeniami v tvare sklenených / 
brúsených / gúľ .Zapojenie na 150 W projektor. Po brúsených / gúľ .Zapojenie na 150 W projektor. Po 
osvetlenom telese je možné obtekanie vody.                                                       osvetlenom telese je možné obtekanie vody.                                                       
Pri priemere 50 cm je dĺžka lustra 180 cm, váha 9 kg. Pri priemere 50 cm je dĺžka lustra 180 cm, váha 9 kg. 

Krištálový luster 

Pri priemere 50 cm je dĺžka lustra 180 cm, váha 9 kg. 
136 krištálových gúľ s priemerom 3 cm.   Pri priemere 66 

5 622,49 6 746,98
Krištálový luster 

136 krištálových gúľ s priemerom 3 cm.   Pri priemere 66 
cm je dĺžka lustra 230 cm, váha 11 kg. 192 krištálových 5 622,49 6 746,98

Krištálový luster 
66cm

cm je dĺžka lustra 230 cm, váha 11 kg. 192 krištálových 
gúľ s priemerom 3 cm.                                                                                        

5 622,49 6 746,98 66cmgúľ s priemerom 3 cm.                                                                                        gúľ s priemerom 3 cm.                                                                                        

Opto kábel 4mm - 1 bm / Sk 15,97 19,16 OK 4mmOpto kábel 4mm - 1 bm / Sk 15,97 19,16 OK 4mm
Svetelný projektor s farbami 483,60 580,32 SPSvetelný projektor s farbami 483,60 580,32 SPSvetelný projektor s farbami 483,60 580,32 SP

ZÁRUKA : 24 mesiacov, komer čná 6 mesiacov ZÁRUKA : 24 mesiacov, komer čná 6 mesiacov 

Firma si vyhradzuje nárok na zmenu ceny bez oznámen ia vopred! Firma si vyhradzuje nárok na zmenu ceny bez oznámen ia vopred! 


