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STEP-IN PURE

PŘEHLED

 – Vana a sprchový kout v jednom

 – Odnímatelná akrylátová dvířka

 – Pohodlný vstup do sprchového prostoru

 – Snadná obsluha

 – Bezpečný odtokový systém s 2 opdady

 – Moderní odtokový žlab v barvě vany

 – Rozměry  vany 1700 x 750 x 450 mm

 – Verze levá a pravá, užitečný objem cca 190 litrů

 – Odnímatelná dvířka čirá – průsvitná

 – Volitelné obložení vany v různých barvách

 – Obložení vany čelní, L-panel nebo do tvaru U

 – Přizpůsobená sprchová zástěna série Step-in Pure

 – Vhodné i pro jiné sprchové zástěny, např. Collection 2

PROVEDENÍ

Barva vany
001: Bílá

4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK

MODEly

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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Velmi jednoduchá obsluha

odnímatelných dvířek. Bezpečný  

uzávěr pojistky.

Pohodlný vstup, téměř na úrovni 

podlahy

Oba odtoky jsou integrovány v 

odtokovém žlabu a pod krytem nejsou 

viditelné

Odtoková a přepadová garnitura

s vestavěným přívodem vody

je možná k dodání na základě 

vyžádání.

Velkoryse vyprojektovaná

ovládací páka zaručuje

snadnou manipulaci.

STEP-IN PURE

DETAILY TECHNICKÉ INFORAMCE

 – Odtoková a přepadová garnitura v ceně

 – S předmontovaným vanovým podstavcem

 – Montážní výška: 590 mm, zapuštěná montáž: 425 mm

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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STEP-IN PURE
Vana s odnímatelnými dvířky .   

STaNDaRDNí pROVEDENí

Délka šířka Hloubka Užitný objem
v litrech

Hmotnost 
kg

Podsta-
vec/
Panel

Objednací číslo Cena 001 bílá

1700 750 455 190 50 inkl. / - 608.300100 2550.-

1700 750 455 190 50 inkl. / - 608.300200 2550.-

Pohled shora: 608.300100 Náhled: 608.300100 Náhled: 608.300200

OSTATNÍ

OSTATNÍ

odnímatelná dvířka vany

V případě nevyužití odnímatelných 

dvířek je lze zavěsit na přední 

stranu vany. Potřebný prostor před 

vanou 130 mm.

Základní provedení:

Vana se vstupním otvorem,

odnímatelnými dvířky

z akrylátu v bílém průsvitném 

provedení. Včetně odtokové

a přepadové garnitury.

Barva panelu
Barvy panelu viz strana100.

Barvy RAL a foto potisk

na vyžádání.

Montážní výška vany vč. 
panelu 590mm

STEP-IN PURE
panel panElle, čelní

STaNDaRDNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena 
Standardní barva

Cena 
Vzor a design

Panel PanElle, čelní včetně
podchodného krytu ve stejné barvě

699.081061 699.081062 675.- 975.-

ZVlÁŠTNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena 001 Bílá

Volitelný podchodný kryt na čelní straně, bílý 699.081090 699.081090 130.-

Model 608.300100 Model 608.300200
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 ZVlÁŠTNí pROVEDENí

Objednací číslo Barva Cena

Odtoková a přepadová garnitura s 
přívodem vody

699.330210 078 chrom 189.-

Kotvící šrouby (sada 3ks) 699.900300 33.-

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena 
Standardní barva

Cena 
Vzor a design

Panel PanElle přední, zadní vč. soklu 699.081081 699.081082 1275.- 1685.-

STEP-IN PURE

STEP-IN PURE

panel panElle, čelní a boční díl

panel panElle, čelní, bončí a nožní díl

STaNDaRDNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena 
Standardní barva

Cena 
Vzor a design

Panel PanElle, čelní díl, boční díly vč. 
podchodného vstupu ve stejné barvě.

699.081071 699.081072 975.- 1330.-

STaNDaRDNí

Model 608.300100

Model 608.300100

Model 608.300200

Model 608.300200

BARVA PANELU
Barva panelu viz str. 100. RAL-barvy 

a fototisk na vyžádání.

BARVA PANELU
Barva panelu viz str. 100. RAL-barvy 

a fototisk na vyžádání.

ZVlÁŠTNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena 001 Bílá

volitelný podchodný kryt pro čelní a boční díl, bílá 699.081100 699.081100 229.-

ZVlÁŠTNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena 001 Bílá

Volitelný spodní kryt čelního a bočních dílů, bílá 699.081110 699.081110 328.-

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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STEP-IN PURE
podkladová deska pro obklady

STaNDaRDNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena

Podkladová deska čelní 699.300091 699.300092 295.-

STaNDaRDNí pROVEDENí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena

Podkladová deska čelní a boční 699.300101 699.300102 475.-

STaNDaRDNí

k modelu 608.300100 k modelu 608.300200 Cena

Podkladová deska čelní a oba boční díly 699.300111 699.300112 665.-

Model 608.300100

Model 608.300100

Model 608.300100

Model 608.300200

Model 608.300200

Model 608.300200, 

OSTATNÍ
Podkladová deska pro obklady

K dispozici od 22. července 2013

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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STEP-IN PURE VANOVá záSTěNA

STEP-IN PURE VANOVá záSTěNA

1-dílná

2-dílná

STaNDaRDNí pROVEDENí

wM šířka X Výška Model Objednací číslo
upevnění vlevo

Objednací číslo
upevnění vpravo

070 Stříbrná matná
551 ESg čiré

062 Platinum silber
551 ESg čiré

Libovolná 739 1500 1-pnl. 421.310151 421.310152 626.- 968.-

STaNDaRDNí

wM šířka X Výška Model Objednací číslo
upevnění vlevo

Objednací číslo
upevnění vpravo

070 Stříbrná matná
551 ESg čiré

062 Platinum silber
551 ESg čiré

Libovolná 1024 1500 2-dílná 421.320151 421.320152 826.- 1209.-

ZVlÁŠTNí pROVEDENí

šířka X Zvláštní výšky Model Objednací číslo
upevnění vlevo

Objednací číslo
upevnění vpravo

070 Stříbrná matná
551 ESg čiré

062 Platinum silber
551 ESg čiré

739 1000 – 1500 1-pnl. 421.310101 421.310102 721.- 1063.-

ZVlÁŠTNí pROVEDENí

šířka X Zvláštní výšky Model Objednací číslo
upevnění vlevo

Objednací číslo
upevnění vpravo

070 Stříbrná matná
551 ESg čiré

062 Platinum silber
551 ESg čiré

1024 1000 – 1500 2-dílná 421.320101 421.320102 952.- 1335.-

ZVLÁšTNÍ PROVEDENÍ

ZVLÁšTNÍ PROVEDENÍ

navýšení ceny

751: ESG s úpravou Cleartec 87.-

583: ESG Edelsatin (mléčné) 176.-

navýšení ceny

751: ESG s úpravou Cleartec 174.-

583: ESG Edelsatin (mléčné) 283.-

navýšení ceny

783:ESG Edelsatin s úpravou Cleartec 263.-

navýšení ceny

783:ESG Edelsatin s úpravou Cleartec 457.-

Náhled, upevnění vlevo

Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

X

X

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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pro rohový vstup

Pohled shora, model levý   

OSTATNÍ

Úchyt
Vanová zástěna se standardně do-

dává bez úchytu. Objednávku úchytu 

uveďte prosím při objednání
STaNDaRDNí

wM šířka Výška Objednací číslo
model levý

Objednací číslo
model pravý

070 Stříbrná matná
551 ESg čiré

062 Platinum silber 
551 ESg čiré

Libovolná 739/784 1500 421.321151 421.321152 1259.- 1642.-

ZhOTOVENí Na MíRU

šířka X Zvláštní výšky Objednací číslo
model levý

Objednací číslo
model pravý

070 Stříbrná matná
551 ESg čiré

062 Platinum silber 
551 ESg čiré

739/784 1000-1500 421.321101 421.321102 1449.- 1832.-

ZVLÁšTNÍ PROVEDENÍ
Navýšení ceny

751: ESG s úpravou Cleartec  174.-

583: ESG Edelsatin (mléčné) 283.-

Navýšení ceny
783:ESG Edelsatin s úpravou Cleartec 457.-

751903 Úchyt 147.-

Náhled, model levý

STEP-IN PURE VANOVá záSTěNA

X

Rozměry v mm / ceny v € bez DPH.
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Sven likes to get things done quickly and therefore loves a 

shower. With Step-in Pure he can have this every time - in 

complete comfort: The entry point is almost flush with the 

floor and the shower booth is extremely spacious. Time to 

get refreshed...

Julia has other ideas. She prefers a bath - despite the fact 

that Sven is just about to take a shower! Quickly she grabs 

the door insert and takes it out of the retainer on the side of 

the bath. Sven can't believe his eyes...

FANCY A SHOWER OR BATH?  
… 7PM, AT THE HOME OF jULIA AND SVEN…

STEP-IN PURE
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THERE IS A
HANDY SOLUTION

STEP-IN PURE

This is not the first time that Sven and Julia 

are fighting high spirited for the door insert. 

Good, that it weighs just 2.5 kg and is produ-

ced from strong acrylic. The only question 

is - who wins: Sven the shower-lover, or 

Julia the bath nymph?

Sven is a true gentleman – Julia gets her 

way. The door insert latches firmly in place 

with light pressure. Triumphantly, Julia 

starts to fill her bath. Sven gives up, and 

then has a good idea...

...after all, two fit in the tub together. 

The outlet is centrally positioned 

and flush. Nothing else can spoil 

the pair's bathing fun.
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1] comfortable entry, almost flush with 

floor level 

2]  The insert hangs securely on the side 

of the bath in the retainers. The two-

panelled shower wall transforms the 

bathtub into a comfortable shower area.

3]  Step-in Pure bathtub with panelling 

in taupe metallic, combined with 

two-panelled Step-in Pure shower wall 

with satinated glass

1 

2 

Anyone who loves comfort and simplicity in the bath and 

shower will be delighted with Step-in Pure. The remo-

vable door insert made from acrylic guarantees ease of 

access to the shower booth. The bathtub is left open 

when showering. A one or two-panelled shower wall 

guarantees reliable splash protection.

SHOWERING PLEASURE 
WITHOUT LIMITS

STEP-IN PURE

3



BATHING 
PLEASURE WITH 
ADDED VALUE

The bath - available as version right and left - can only 

be filled when the door is inserted. The insert latches 

firmly in place with light pressure. The 1700 x 750 x 450 

mm bathtub is equipped with a clever sealing system 

with two centred outlets. An additional aesthetic feature 

is the flush cover in bathtub colour. Panels for the bath-

tub are available in a range of designs for front, angular 

and u installation.

4

5

3

6
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1 

STEP-IN PURE

2

1]  Step-in Pure, with panelling in taupe 

metallic. The two-part shower wall can be 

fully folded against the wall when bathing.  

2]  Door insert extremely simple to use. 

The closure latches securely in place.

3]  Visual highlight: The chrome-plated 

surfaces of the controls

4]  The large operating lever guarantees 

ease of use. 

5]  Flush outlet cover in bathtub colour

6]  The two outlets are concealed in a 

recess.




