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vážení zákazníci,

nebe je plné krásných hvězd, ale ne každý se v té záplavě orientuje. proto jsme se spojili s  předními 

českými výrobci a společně s nimi pro vás připravili nabídku těch nejzářivějších souhvězdí na nebi českých 

koupelen.

naše hlavní a osvědčené hvězdy jsou značky rako, ravak a Jika. občas je nemůžete mezi tou záplavou 

jiných hvězd nalézt, ale vězte, že jsou to zářící stálice nejen na českém, ale i světovém nebi. a to je pro 

vás, naše zákazníky, sázka na jistotu! vaše mk keramika

 ČESKÉ KOUPELNY
proč? protože spojují nevšední design a prvotřídní kvalitu. Řemeslné zkušenosti, více jak stoletá 
tradice a generační propojení zaručují 100% spokojenost.

	tRVALÁ SLEVA
proč? protože objednáváme hotové sestavy, mohou i naši dodavatelé vyrábět jednotlivé komponenty 
sériově a s předstihem a tím pádem i levněji. 

	PROdLOUžENÁ zÁRUKA
proč? protože jsme si jisti, že naše české hvězdy jsou to nejkvalitnější, co vám můžeme nabídnout. 
a za tím si stojíme. 

 VždY SKLAdEm
proč? mnohaleté zkušenosti a profesionální vztahy mezi námi a našimi dodavateli nám zaručují, že 
vaše objednané zboží bude vždy skladem.

 důRAz NA dEtAiL
proč? protože jsme s našimi návrháři do posledního detailu sladili naše hvězdné koupelny. zohlednili 
jsme vaše přání a přidali naše zkušenosti. 

dOtKNětE SE hVězd.

souhvězdí
Souhvězdí je oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi. Často se souhvězdí říká i zdánlivému útvaru na obloze (alignementu), 
který je tvořen spojnicemi několika nejjasnějších hvězd. Tyto v dávných dobách lidem připomínaly různé bohy, zvířata apod., podle kterých 
je pak pojmenovali. V každé civilizaci byl systém souhvězdí jiný.
Na nebi bylo Mezinárodní astronomickou unií (v  roce 1925) nakonec ustaveno právě 88 souhvězdí. Z nich 48 nese pojmenování ještě 
z antických dob, byla popsána v Ptolemaiově Almagestu. Názvy těchto 48 souhvězdí se vztahují k řeckým mýtům. Pokrývají především 
severní nebeskou klenbu. Jsou to třeba Býk, Velká medvědice, Orion, Andromeda a další. Řecká civilizace pravděpodobně tato souhvězdí 
převzala z Mezopotámie nebo z Egypta. Jednotlivé tvary však mohly být známy už mnohem dříve (například obraz souhvězdí Oriona byl 
nalezen i na kosti pocházející z doby kamenné).
Souhvězdí jižní oblohy vznikla později. Autory jejich názvů i  tvarů jsou mořeplavci a  vědci, kteří se v době zámořských objevů dostali 
na jižní polokouli, kde mohli poprvé tato souhvězdí pozorovat a kteří je potřebovali k orientaci. Popis jižní oblohy dokončil v 18. století 
francouzský astronom Nicolas Louis de Lacaille. Ten zavedl například souhvězdí: Trojúhelník, Mikroskop, Vývěva a několik dalších.

Souhvězdí i dnes pomáhají při orientaci na obloze... Zdroj: Wikipedie.cz
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Orion
Orion patří, podobně jako Velký vůz, k základ-
ním orientačním obrazcům na obloze. To zna-
mená, že je velmi jasné a výrazné, a těžko si ho 
jde splést s jiným souhvězdím. Zcela jistě patří 
mezi nejkrásnější souhvězdí od nás viditelná.
Je proslulé díky mnoha nebeským objek-
tům, které se v něm nacházejí. Nejznámější 
je Orionův pás, jenž je tvořen trojicí jasných 
hvězd Alnitak, Alnilam a Mintaka. Dvě Orionovy 
hvězdy, Betelgeuze a Rigel, patří mezi deset 
nejjasnějších hvězd oblohy.
Lidé pozorovali souhvězdí Orionu již od staro-
věku. Podle řeckořímské mytologie představuje 
obrazec na nebi bájného lovce Oriona. Ten byl 
synem Poseidóna, boha moří a vodního živlu, 
a lovkyně Euryaly, která patřila k družině bo-
hyně lovu Artemis. Od svého otce dostal Orion 
schopnost kráčet po dně i těch nejhlubších 
moří, přičemž mu hlava vyčnívala nad hladinu. 
Kromě výšky vynikal i nadpozemskou krásou.

oRion

SOuhVěZdí oRion

výrobek formát (cm) ks/karton m2/karton m2/paleta kg/karton kg/paleta

obkládačka 198x598x10 9 1,08 45,36 20 865

dlaždice 598x598x10 3 1,08 34,56 24,9 820

Wadve029 20x60
 635,- / m2 Vaše cena: 508,- / m2

obkládačka senso | lesk | světle béžová

WiTve130 20x60
 424,- / ks Vaše cena: 339,- / ks

inzerto senso | mat | béžová

Wlasz030 60x4,5
 424,- / ks Vaše cena: 339,- / ks

listela senso | mat/lesk | béžová

dak63658 60x60
pei 5   635,- / m2              Vaše cena: 508,- / m2	 
dlaždice Trend | mat | světle béžová |  R9/A 

Wadve030 20x60
 635,- / m2 Vaše cena: 508,- / m2

obkládačka senso | lesk | béžová
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí oRion

rozměry: ŠíŘka x výŠka x hloubka

sprchový kout blix blcp4 90 cm | posuvný | čtyřdílný | nerez lesk | transparent

 11590,- Vaše cena: 8693,- 
3b270c00z1 výška: 1900 mm

sprchová vanička z litého mramoru elipso pro chrome | 90 cm

 6390,- Vaše cena: 4793,-
xa247701010 900x30x900

sprchový sloup 10° Td 091.00/150 
s termostatickou baterií a sprchovým 
setem | 3 funkce

 11790,-  Vaše cena: 8843,-
x070103

umyvadlová stojánková baterie 10° Td 014.00 
| bez výpusti

 2790,-  Vaše cena: 2093,-
x070062

vaničkový sifon s kovovou krytkou  
professional

 790,-  Vaše cena: 593,-
x01309 

sedátko ovo p opal | průsvitná bílá

 3290,-  Vaše cena: 2467,-
b8F0000001  410x130x350

umyvadlová pileta click-clack

 470,-  Vaše cena: 353,-
x01373 

umyvadlový sifon | chrom

 1990,-  Vaše cena: 1493,-
x01371 

umyvadlová skřínka sd chrome 65 cm se zásuvkou | bílá

 9990,-  Vaše cena: 7493,-
x000000637 615x450x450

keramické umyvadlo chrome 65 cm s přepadem a otvorem 
na baterii

 3590,-  Vaše cena: 2692,-
xJg01165000 650x165x470

zrcadlo chrome 60x55 cm s integrovaným osvětlením | bílá

 4090,-  Vaše cena: 3067,-
x000000546 600x550x70

SOuhVěZdí oRion
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

andRo
Meda

Warve043 20x60
 635,- / m2 Vaše cena: 508,- / m2

obkládačka majolika | lesk | bílá

Warve145  20x60
 635,- / m2 Vaše cena: 508,- / m2

obkládačka majolika | lesk | světle béžová

WiTve008  20x60
 952,- / set (2 ks) Vaše cena: 762,- / set (2 ks)

inzerto majolika | lesk | vícebarevná

Wlavh008  60x3,5
 317,- / ks Vaše cena: 254,- / ks

listela majolika | lesk | vícebarevná

ddvT8712               					 21x37
pei 4   424,- / set Vaše cena: 339,- / set
dekor via | mat | červeno-hnědá

 R9/A  |    |    |  

dar34712  30x30
pei 4   424,- / m2	 
Vaše cena: 339,- / m2

dlaždice  via | mat | červeno-hnědá |  R9/A

Warve143 20x60
 635,- / m2 Vaše cena: 508,- / m2

obkládačka majolika | lesk | bílá

Warve045 20x60
 635,- / m2 Vaše cena: 508,- / m2

obkládačka majolika | lesk | světle béžová

výrobek formát (cm) ks/karton m2/karton m2/paleta kg/karton kg/paleta

obkládačka 198x598x10 9 1,08 45,36 20 865

dekor 120/70x8 5 0,38 x 6,8 x

dlaždice 298x298x8 13 1,18 56,64 21 1034

Andromeda
Kouzelné souhvězdí podzimní oblohy vytváří 
spolu s Pegasem obrazec silně připomínající 
Velký vůz v souhvězdí Velké medvědice. Je 
jedním ze 48 souhvězdí uvedených v díle 
řeckého astronoma Ptolemaia. Nachází se 
severně od nebeského rovníku.
Andromeda byla dcerou etiopského krále 
Cefea a jeho manželky Kasiopey, jenž měla 
svým životem vykoupit svou vlast od mořské 
obludy Ketose, kterou poslal na zem Poseidon.
Její osud, čekajíc přikovaná ke skále, by se 
málem naplnil, kdyby ji nepřispěchal na 
pomoc Perseus. Ve chvíli, kdy se obluda 
objevila, vyndal z vaku hlavu medůzy a po 
jediném pohlédnutí na ní mořská obluda 
zkameněla, a tak byla Andromeda zachráněna 
a stala se Perseovou manželkou. S tou pak žil 
šťastně až do smrti.
Andromeda zosobňuje jedinečnost, čistotu 
vztahu a magickou rafinovanost. 

SOuhVěZdí andRoMeda



11

 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí andRoMeda

rozměry: ŠíŘka x výŠka x hloubka

akrylátová vana cubito
170x75 cm | odpad uprostřed | 
vč. nohou | bílá | objem: 190 l

 10580,- Vaše cena: 7935,- 
h2264200000001 1700x460x750

umyvadlová skřínka cubito pure 60 cm se 2 zásuvkami | dub

 9131,- Vaše cena: 6848,- 
h40J4234025191 590x683x427

automatická vanová výpusť 
vč. vanového sifonu

 947,-  Vaše cena: 758 ,-
h2948150040001

umyvadlo cubito pure 60 cm s přepadem a otvorem na baterii

 2340,- Vaše cena: 1755,- 
h8104230001041 600x165x450

sprchový set - ruční sprcha 4 funkce 
+ sprchová hadice 1,7 m + držák

 1813,-  Vaše cena: 1359,-
h3651x00043621 

umyvadlová stojánková baterie mio 
s automatickou výpustí

 3447,-  Vaše cena: 2585,-
h3117110040011

vanová nástěnná baterie mio 
| bez setu

 3612,-  Vaše cena: 2709,-
h3217170040001

místošetřící sifon pro nábytek

 636,-  Vaše cena: 477,-
h8942460000001

SOuhVěZdí andRoMeda

zrcadlo clear 60x81 cm s integrovaným led osvětlením

 5585,- Vaše cena: 4189,-
h4557251731441 600x810x40

závěsné Wc cubito pure | uzavřený oplachový kruh

 5493,-  Vaše cena: 4120,-
h8204230000001 365x360x540

duroplastové Wc sedátko cubito pure | slowclose

 2091,-  Vaše cena: 1568,-
h8934223000631
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí peGaS

pe
GaS

Waamb104 20x40
 381,- / m2 Vaše cena: 305,- / m2

obkládačka concept | mat | bílá

Waamb000 20x40
 381,- / m2 Vaše cena: 305,- / m2

obkládačka concept plus | lesk | bílá

dar3b707 33x33
pei 4   381,- / m2 
Vaše cena: 305,- / m2

dlaždice era | mat | béžová |  R9/A

ddm05707 30x30
pei 4   381,- / set  | 
Vaše cena: 305,- / set
mozaika era | mat | béžová |  R10/B 

výrobek formát (cm) ks/karton m2/karton m2/paleta kg/karton kg/paleta

obkládačka 198x398x7 20 1,6 76,8 20,6 1016

dlaždice 333x333x8 12 1,33 58,52 23,6 1061

Pegas
Pegas je souhvězdí na severní obloze, které je 
pojmenováno podle legendárního Pegasa, okřídleného 
koně, syna boha moří Poseidóna a Medúsy. Je známé 
už od  starověku, neboť patří mezi 48 antických 
souhvězdí, která popsal římský astronom Klaudios 
Ptolemaios. Sousedí např. se souhvězdími Andromedy, 
Labutě a Lištičky. 
Název bájného koně pochází od Féničanů, starověkých 
mořeplavců. Jejich lodě měly na čele lodi polovinu 
„okřídleného koně“ s uzdou, tzv. Pega Sus. 
O vzniku tohoto souhvězdí hovoří stará řecká báj. Když 
Perseus odsekl hlavu Medúse, řinula se z otevřené 
rány krev do moře. Na příkaz boha Poseidóna se z ní 
zrodil sněhobílý okřídlený kůň Pegas, který potom 
vyletěl na horu Helikon, kde sídlily ochráňkyně umění 
múzy. Dodnes se proto o Pegasovi hovoří v souvislosti 
s uměním a božskou očistou.
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí peGaS

sprchové dveře chrome csd1 90 cm | jednodílné | nerez lesk 
| transparent

 9090,- Vaše cena: 6817,- 
0Qv70c00z1 výška: 1950 mm

sprchová vanička z litého mramoru perseus pro Flat | 
90 cm

 5240,- Vaše cena: 3930,- 
xa037711010 900x30x900

zrcadlo chrome 80x55 cm s integrovaným osvětlením | bílá

 4690,- Vaše cena: 3517,- 
x000000550 800x550x70

podomítkový modul W/1000 pro závěsné Wc k obezdění

 4990,- Vaše cena: 3743,- 
x01458 592x1062x145-220

ovládací tlačítko chrome | satin

 4040,- Vaše cena: 3030,- 
x01454

závěsné Wc uni chrome rim

 5190,- Vaše cena: 3892,- 
x01516 360x350x510

Wc sedátko uni chrome slim | softclose

 1890,- Vaše cena: 1418,-
x01550

sprchový set 921.00 - ruční sprcha air | 3 funkce | 
tyč 70 cm | sprchová hadice 150 cm

 2999,- Vaše cena: 2249,- 
x07s002

rozměry: ŠíŘka x výŠka x hloubka

umyvadlová skřínka sd chrome 80 cm se zásuvkou | bílá

 8590,- Vaše cena: 6442,-
x000000534 800x470x490

umyvadlo chrome 80 cm s přepadem a otvorem na baterii

 6590,-  Vaše cena: 4942,- 
xJg01180000 800x165x490

umyvadlová stojánková baterie chrome cr 012.00
| bez výpusti

 3290,- Vaše cena: 2467,- 
x070041

vanová / sprchová nástěnná baterie chrome cr 
022.00/150 s otočným ramínkem | bez setu

 5990,- Vaše cena: 4492,-
x070042

SOuhVěZdí peGaS

sedátko ovo chrome | průsvitná bílá | nerez

 3490,- Vaše cena: 2617,- 
b8F0000029  410x130x375

umyvadlový sifon nábytkový

 355,- Vaše cena: 266,- 
x01612

umyvadlová pileta click-clack

 470,- Vaše cena: 353,- 
x01373

vaničkový sifon s kovovou krytkou 
professional

 790,- Vaše cena: 593,-
x01309

závěsné Wc uni chrome rim off

 5990,- Vaše cena: 4493,- 
x01535 360x350x510

Wc
uni chrome 
rim

Wc
uni chrome 
rim off
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Fénix
Fénix je jedno z 88 souhvězdí moderní 
astronomie, ležící na jižní obloze. Nepatří 
k souhvězdím antického původu, přestože 
by se tak z názvu mohlo zdát. Poprvé se 
jeho vyobrazení objevuje až v roce 1603 
v Bayerově díle Uranometria.
Pojmenováno je podle mýtického ptáka 
Fénixe, který získává nový život tím, že 
povstane z popela svého předchůdce. 
Původně toto souhvězdí představovalo 
Ibise - ptáka z egyptské mytologie, který 
se objevoval vždy po záplavách na Nilu. 
Egypťané se domnívali, že se tito ptáci rodí 
sami od sebe, jen tak z vody. Od Egypťanů 
převzali tento mýtus bájného ptáka - nyní 
již Fénixe - Řekové a od nich Římané. 
Fénix je symbolem nesmrtelnosti, života-
dárné energie a přirozené trvalosti.

FÉ
niX

SOuhVěZdí FÉniX

WaTmb041 20x40
 381,- / m2 Vaše cena: 305,- / m2

obkládačka vanity | mat/lesk | světle žlutá

WaTmb043 20x40
 381,- / m2 Vaše cena: 305,- / m2

obkládačka vanity | mat/lesk | zelená

WaTmb046 20x40
 381,- / m2 Vaše cena: 305,- / m2

obkládačka vanity | mat/lesk | šedo-hnědá

daa44122 45x45
pei 5   424,- / m2              Vaše cena: 339,- / m2

dlaždice sidney | mat/lesk | bílá |  R9 | 

Wlamh014 40x4,5
 126,- / ks Vaše cena: 101,- / ks

listela vanity | mat/lesk | zelená

Wlrmg041 40x2
 159,- / ks Vaše cena: 127,- / ks

listela vanity | lesk | světle žlutá

Wlrmg043 40x2
 159,- / ks Vaše cena: 127,- / ks

listela vanity | lesk | zelená

Wlrmg046 40x2
 159,- / ks Vaše cena: 127,- / ks

listela vanity | lesk | šedo-hnědá

výrobek formát (cm) ks/karton m2/karton m2/paleta kg/karton kg/paleta

obkládačka 198x398x7 20 1,6 76,8 20,6 1016

dlaždice 448x448x10 6 1,21 31,46 25 677
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí FÉniX

umyvadlová skřínka mio 67 cm se zásuvkou | bílá

 5058,-  Vaše cena: 3793,-
h4341211715001 630x505x340

umyvadlo mio 67 cm s přepadem, otvorem na baterii a odkládacími plochami

 2687,-  Vaše cena: 2016,-
h8147150001041 670x200x470

osvětlení zrcadla ella | 500 led

 2392,-  Vaše cena: 1794,-
h47J7305200001 500x80x80

ovládací tlačítko dual Flush pl3 | bílá

 895,-  Vaše cena: 672,-
h8936620000001

umyvadlová stojánková baterie mio-n s automatickou 
výpustí

 2836,- Vaše cena: 2127,-
h3111v10041111

bidetová stojánková baterie mio-n s automatickou 
výpustí

 2835,- Vaše cena: 2126,-
h3411v10041111

místošetřící sifon pro nábytek

 636,- Vaše cena: 477,-
h8942460000001

závěsné Wc mio-n bez oplachového kruhu

 6546,-  Vaše cena: 4910,-
h8207140000001 360x350x530

duroplastové Wc sedátko mio slim

 1732,-  Vaše cena: 1299,-
h8917100000631

závěsný bidet mio-n

 4291,-  Vaše cena: 3218,-
h8317120003021 360x340x530

rozměry: ŠíŘka x výŠka x hloubka

SOuhVěZdí FÉniX

zrcadlo clear 60x81 cm bez osvětlení

 2202,- Vaše cena: 1652,-
h4557211731441 600x810x40

podomítkový modul basic Wc system compact pro 
závěsné Wc k obezdění

 4752,- Vaše cena: 3564,- 
h8946510000001 565x855x150
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Kasiopeia
Kasiopeia patřím k nejznámějším 
souhvězdím severní oblohy. Jeho 
pilířem je skupina pěti jasných 
hvězd tvořící na obloze písmeno W, 
podle kterého souhvězdí snadno 
identifikujeme. U nás je cirkumpolární 
- nikdy nezapadá. Nejjasnější hvězdy 
jsou i na pozadí Mléčné dráhy velmi 
výrazné a i pro laika nepřehlédnutelné.
V antické báji byla Kasiopeia manželkou 
krále Cefea a matka Andromedy, která 
si později vzala Persea. Kasiopeia byla 
velmi krásná a pyšnila se, že její a dcery 
krása předčí i vodní nymfy Néreidy. 
Její počínání rozhněvalo boha moře 
Poseidóna (protože jeho manželka byla 
také Néreida) tak, že poslal mořskou 
příšeru na království Cefea. Ale statečný 
Perseus po dlouhých bojích s ukrutnou 
příšerou království zachránil.
Kasiopeia dostala přezdívku hvězdná 
královna.

kaSio
peia

SOuhVěZdí kaSiopeia

výrobek formát (cm) ks/karton m2/karton m2/paleta kg/karton kg/paleta

obkládačka 198x398x7 20 1,6 76,8 20,6 1016

dlaždice 448x448x10 6 1,21 31,46 25 677

Wadmb101 20x40
 359,- / m2 Vaše cena: 287,- / m2

obkládačka Textile | mat | slonová kost

Wadmb102 20x40
 359,- / m2 Vaše cena: 287,- / m2

obkládačka Textile | mat | béžová

Wadmb111 20x40
 424,- / m2 Vaše cena: 339,- / m2

obkládačka Textile | mat | slonová kost

daa44600 45x45
pei 4   487,- / m2               Vaše cena: 390,- / m2 
dlaždice concept | mat | béžová |  R9

WiTmb037 20x40
 317,- / ks Vaše cena: 254,- / ks

inzerto Textile | mat | slonová kost

Wlamg001 40x2,2
 159,- / ks Vaše cena: 127,- / ks

listela Textile | lesk | slonová kost

Wlamg003 40x2,2
 159,- / ks Vaše cena: 127,- / ks

listela Textile | lesk | hnědá

Wdm05102 30x30
 296,- / set

Vaše cena: 237,- / set
mozaika Textile 
| mat | béžová mix | 
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí kaSiopeia

akrylátová vana classic 160x70 cm 

 7390,-  Vaše cena: 5543,-
c531000000 1600x435x700

vanová nástěnná baterie classic cl 022.00/150 
| bez setu

 2750,-  Vaše cena: 2063,-
x070083

vanový set 903.00 - ruční sprcha Flat m + sprchová hadice 
150 cm + držák

 999,-  Vaše cena: 750,-
x07s006

podpora 70 u

 690,-  Vaše cena: 517,-
cy00000000

umyvadlová pileta click-clack

 470,- Vaše cena: 353,-
x01373 

zrcadlo classic 60x55 cm s integrovaným osvětlením | bílá

 4090,- Vaše cena: 3067 ,-
x000000352 600x70x550

umyvadlová stojánková baterie classic cl 012.00 
| bez výpusti

 1990,-  Vaše cena: 1493,-
x070080

umyvadlový sifon u trubkový | chrom

 455,-  Vaše cena: 341,-
x01436

rozměry: ŠíŘka x výŠka x hloubka

vanový odtokový komplet 800 s přepadem ii, ovládaný 
bowdenem | chrom

 950,-  Vaše cena: 712,-
x01506

SOuhVěZdí kaSiopeia

umyvadlová skřínka sd classic ii 60 cm se 2 zásuvkami | bílá

 6990,- Vaše cena: 5243,- 
x000000902 600x600x490

umyvadlo classic 60 cm s přepadem a otvorem na baterii

 5090,-  Vaše cena: 3818,-
xJd01160000 600x177x490
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí peRSeuS

Perseus
Nachází se severně od  nebeského rovníku. 
Jméno souhvězdí je spojeno s řeckou mytologií. 
Perseus, po němž je pojmenováno, byl jedním 
ze synů boha Dia a  manželem etiopské prin-
cezny Andromedy. Perseus byl jedním z mála 
hrdinů a bohů, kteří neměli žádné negativní 
povahové rysy.
Perseus se vyznamenal nejedním hrdinským 
činem. K těm největším vůbec patřily bezespo-
ru zabití hrůzu nahánějící Gorgony Medúzy, kdy 
vše živé při pohledu na ni zkamenělo a mořské-
ho netvora Ketose. Zachránil před jistou smrtí 
překrásnou Andromedu a dostal ji za ženu.
Za své hrdinské činy ho bohové i s celou rodinou 
umístili na oblohu. Dodnes tak můžeme obdivo-
vat souhvězdí Persea a Andromedy, jak pospolu 
dennodenně krouží okolo nebeského pólu.
V  souhvězdí Persea má radiant jeden z  nejvý-
znamnějších každoročních meteorických rojů, 
Perseidy. Objevují se od poloviny července, nej-
vyšší aktivitu mají mezi 9. a 14. srpnem, a jsou 
pozorovány již 2 tisíce let. Umocňují pocity 
klidu, jistoty, relaxace a vesmírné věčnosti. 

peR
SeuS

Wadkb001 25x33
 317,- / m2 Vaše cena: 254,- / m2

obkládačka lazio | mat | světle béžová

Wadkb002 25x33
 317,- / m2 Vaše cena: 254,- / m2

obkládačka lazio | mat | béžová

Wadkb004 25x33
 529,- / m2 Vaše cena: 423,- / m2

mozaika lazio | mat | vícebarevná

dar35030                   30x30
pei 5   381,- / m2 Vaše cena: 305,- / m2

 dlaždice Travertin | mat | slonová kost |  R10/A

výrobek formát (cm) ks/karton m2/karton m2/paleta kg/karton kg/paleta

obkládačka 250x330x7 18 1,5 81 18,6 1030

dlaždice 298x298x8 13 1,18 56,64 21 1034
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 - doporučené ceny včetně dph.
 změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.

SOuhVěZdí peRSeuS

sprchový kout lyra plus 90 cm | posuvný | čtyřdílný | bílá lesk | transparent

 9598,- Vaše cena: 7198,-
h2533820006681 výška: 1900 mm

skříňka vč. umyvadla lyra pack 53 cm s 2 dveřmi | bílá

 4193,- Vaše cena: 3144,-
h4519514323001 502x708x292

kombi Wc lyra plus s vodorovným odpadem a bočním 
napouštěním

 4458,- Vaše cena: 3343,-
h8263860002413 360x770x630

duroplastové Wc sedátko lyra plus pro kombi Wc 
| slowclose

 1681,- Vaše cena: 1261,-
h8933813000001

hlavová sprcha mio | 1 funkce | chrom

 1346,- Vaše cena: 1009,-
h3677100040421 

sprchové rameno | chrom

 649,- Vaše cena: 486,-
h3662700040201 

zrcadlo na desce lyra 75x50 cm bez osvětlení | bílá

 1523,- Vaše cena: 1143,-
h4531910383041 500x750x19

Teleskopický sprchový sloup lyra s nástěnnou 
baterií s přepínačem a posuvným držákem 
| bez setu

 5168,- Vaše cena: 3876,-
h3352770040001

plastový umyvadlový sifon

 120,- Vaše cena: 96,-
h8907320000001

sprchová hadice lyra 1,7 m | chrom

 492,- Vaše cena: 369,-
h3622700040111

rozměry: ŠíŘka x výŠka x hloubka

akrylátová sprchová vanička deep by Jika | 90 cm

 4517,- Vaše cena: 3388,-
h2138220000001 900x80x900

vaničkový sifon deep by Jika s nerezovou krytkou

 290,- Vaše cena: 232,-
h2948240000001

ruční sprcha rio | 3 funkce

 330,- Vaše cena: 264,-
h3611r20043311 

umyvadlová stojánková baterie lyra s automatickou 
výpustí

 1830,- Vaše cena: 1372,-
h3112710040011

SOuhVěZdí peRSeuS



MK, s.r.o.
Kotkova 1741
269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 527
E-mail: rakovnik2@mk-rako.cz

MK, s.r.o.
Jeremiášova 1422
155 00 praha 5 - Stodůlky
Tel.: 251 618 823
E-mail: praha@mk-rako.cz

MK, s.r.o.
Terezínská 1359
413 01 Roudnice nad labem
Tel.: 416 837 238
E-mail: roudnice@mk-rako.cz

MK, s.r.o.
Rovná 202
503 32 hradec králové - Březhrad
Tel.: 491 041 032
E-mail: hradec.kralove@mk-rako.cz

MK, s.r.o.
Řípská 1174/5
627 00 brno
Tel.: 548 211 692
E-mail: brno@mk-rako.cz

MK, s.r.o.
u Panelárny 666/14
772 00 olomouc
Tel.: 585 157 321
E-mail: olomouc@mk-rako.cz

MK, s.r.o.
u trati 2615
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 737 246 364
E-mail: roznov@mk-rako.cz

www.mk-rako.czwww.dotknetesehvezd.cz


