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Slovo design je dnes skloňováno naprosto všude. 

Vše má super design, nový design, unikátní design. 

My jsme při vytvoření kolekcí baterií RAVAK navrhli takový design, který jste vy,  

spotřebitelé, ocenili jako pro vás nejlepší. 

Základním požadavkem na design RAVAK je jeho přínos pro každodenní život,  

funkčnost výrobku a jeho životnost – neokouká se a bude vás dlouho těšit.  

Každá RAVAK baterie musí mluvit sama za sebe.       

 

Kvalita je opakem náhody. Proto v celém výrobním procesu nenecháváme nic náhodě.  

Baterie se vyrábí z vysoce kvalitní mosazi, jejich povrch tvoří dostatečně silná vrstva chromu. 

Kartuše jsou keramické. Každá baterie je v průběhu výroby testována,  

abychom vám mohli nabídnout tu nejvyšší kvalitu.
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Ergonomická páka 
pro příjemné a snadné ovládání baterie. 

Žádné módní výstřelky, ale praxí uživatelů odzkoušený design. 

Keramická kartuš
s plynulým a lehkým chodem a dlouhou životností. 

Vysoká kvalita je zaručena testováním kartuše na více než 700 000 pohybů.

Žádný vodní kámen
se na perlátoru složeném z několika 

plastových sítek prakticky neusazuje. 

V případě tvorby jemných map vodního 

kamene je možné ho prstem jednoduše 

uvolnit a tekoucí voda ho odnese.

Vysoká kvalita těla baterie 
Tělo baterie je vyrobené z vysoce kvalitní mosazi. 

Povrch baterie je v průběhu výroby dokonale opracován a pochromován 

dostatečnou vrstvou chromu, která zajišťuje vysokou odolnost oproti 

opotřebení a dlouhou životnost baterie v plné kráse.

Zdravotní nezávadnost 
baterií je pravidelně  testována a certifikována akreditovanými pracovišti. 

Z mikrobiologického hlediska jsou baterie zcela nezávadné 

i pro pitnou vodu. 

Jednoduchá montáž 
Přehledný montážní návod najdete přímo na krabici baterie.

Montáž je velmi jednoduchá. U některých baterií jsou flexibilní hadičky 

již namontované přímo na baterii, takže je stačí jednoduše napojit 

na přípojné armatury/roháčky.

Kvalitní ochrana baterie 
na cestě k vám 
Promyšlené a elegantní balení 

ochrání baterii během přepravy. 

Po instalaci se dá využít i na uložení 

různých věcí v domácnosti. 

Certifikace
Všechny baterie RAVAK jsou schváleny 

pro použití v domácnostech a jiných objektech 

a splňují přísná kritéria pro průtok pitné vody 

daná normou EN 817.

ZÁRUKA
KARTUŠ

5let
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OCHRANA

SKLA
RAVAK CLEANER 
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  Vodovodní baterie 

Elegantní, spolehlivé
a dostupné.

Vodovodní baterie 2012
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Baterie, které si na nic nehrají a spolehlivě fungují.  

Oblíbený klasický design baterií Suzan se hodí 

do každé koupelny.  Přirozeně doplní vaše umyvadlo, 

vanu či sprchový kout a navíc vydrží. 

Pečlivé a kvalitní zpracování spolu s důslednou 

mnohastupňovou kontrolou zaručují perfektní 

a dlouhodobou funkčnost baterií řady Suzan. 

Další výhodou této řady baterií je velmi snadná montáž, 

kterou zvládne v podstatě každý.

Suzan
         Jednoduchost, 

         klasika, funkčnost
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  Suzan 

Umyvadlová stojánková 

baterie 

bez výpusti

SN 012.00 

cena s DPH:  960,-
cena bez DPH:  800,-

Umyvadlová stojánková 

baterie 

s výpustí

SN 011.00

cena s DPH:  990,-
cena bez DPH:  825,-

Dřezová stojánková baterie 

s otočným ramínkem 210 mm, 

bez výpusti

SN 016.00

cena s DPH:  1 290,-
cena bez DPH:  1 075,-

Umyvadlová stojánková baterie 

s otočným ramínkem 150 mm, 

bez výpusti

SN 015.00

cena s DPH:  1 190,-
cena bez DPH:  992,-

Umyvadlová nástěnná baterie 

150 mm, délka výtokového 

ramínka 250 mm

SN 041.00/150

cena s DPH:  1 590,-
cena bez DPH:  1 325,-

Umyvadlová nástěnná baterie 

100 mm, délka výtokového 

ramínka 250 mm

SN 041.00/100

cena s DPH:  1 560,-
cena bez DPH:  1 300,-

Na čištění baterií používejte RAVAK Cleaner Chrome
nebo jiné neagresivní přípravky, 

které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.

Všechny baterie Suzan 

mají keramickou kartuš o průměru 35 mm.

Všechny nástěnné baterie Suzan 

mají rozteč 100 nebo 150 mm.

Vanová nástěnná baterie 

bez setu, 150 mm   

SN 022.00/150

cena s DPH:  1 490,-
cena bez DPH:  1 242,-

Vanová nástěnná baterie 

bez setu, 100 mm   

SN 022.00/100

cena s DPH:  1 460,-
cena bez DPH:  1 217,-

Sprchová nástěnná baterie 

bez setu, 150 mm   

SN 032.00/150

cena s DPH:  1 290,-
cena bez DPH:  1 075,-

Sprchová nástěnná baterie 
bez setu, 100 mm   

SN 032.00/100

cena s DPH:  1 260,-
cena bez DPH:  1 050,-

ZÁRUKA
KARTUŠ

5let
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150 mm

OCHRANA
SKLA

RAVAK CLEANER
CHROME

Doporučujeme použití filtračního zařízení 

na vstupu potrubí do bytu/domu. 

Dosáhnete tak delší životnosti nejen 

vodovodní baterie, ale také třeba pračky 

nebo myčky na nádobí.

Dodací lhůta je do 14 dní.
�5�� Vodovodní baterie 2012
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Kdo by neměl rád krásné věci... 

Opravdová krása vychází z přírody – ladné a pozvolné linie, oblé hrany 

a harmonické proporce. Baterie Rosa jsou navrženy tak, aby vkusně doplnily 

vaši koupelnu příjemným tvarem, který potěší. 

A navíc, přirozená krása nemusí být drahá. 

Pečlivé a kvalitní zpracování spolu s důslednou mnohastupňovou 

kontrolou zajišťují, že baterie Rosa zůstanou ve vaší koupelně 

v plné kráse po dlouhou dobu.

Rosa
                  Krása a přirozenost
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Umyvadlová 

stojánková baterie 

s výpustí

RS 011.00  

cena s DPH:  1 790,-
cena bez DPH:  1 492,-

Bidetová 

stojánková baterie 

s výpustí

RS 055.00  

cena s DPH:  2 190,-
cena bez DPH:  1 825,-

Umyvadlová 

stojánková baterie 

bez výpusti

RS 012.00  

cena s DPH:   1 660,-
cena bez DPH:  1 383,-

Vanová 

nástěnná baterie 

bez setu 

150 mm  

RS 022.00/150  

cena s DPH:  2 390,-
cena bez DPH:  1 992,-

Sprchová 

nástěnná baterie 

bez setu 

150 mm   

RS 032.00/150  

cena s DPH:  1 690,-
cena bez DPH:  1 409,-

Podomítková baterie 

s přepínačem

RS 061.00  

cena s DPH:  2 490,-
cena bez DPH:  2 075,-

Mosazné podomítkové těleso pro přímé 

zabudování do zdi je součástí výrobku.

Podomítková baterie 

bez přepínače

RS 062.00  

cena s DPH:   1 990,-
cena bez DPH:  1 659,-

Mosazné podomítkové těleso pro přímé 

zabudování do zdi je součástí výrobku.

������

150 mm
Na čištění baterií používejte RAVAK Cleaner Chrome
nebo jiné neagresivní přípravky, 

které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.

Všechny baterie Rosa mají 

keramickou kartuš o průměru 40 mm.

Všechny nástěnné baterie Rosa 

mají rozteč 150 mm.

Dodací lhůta je do 14 dní.

ZÁRUKA
KARTUŠ

5let
OCHRANA

SKLA
RAVAK CLEANER

CHROME

�7�� Vodovodní baterie 2012

  Rosa
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Baterie Neo v sobě snoubí eleganci 

a masivnost. Neo se v koupelně nedá 

přehlédnout – zaujme a efektně doplní 

ostatní vámi pečlivě vybrané zařízení koupelny.

Baterie Neo vás budou dlouho těšit svým osobitým 

charisma, dlouhou životností a dokonalým zpracováním.

Neo
           Majestátní a elegantní
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Vanová 

nástěnná baterie 

bez setu 

150 mm  

NO 022.00/150  

cena s DPH: 2 490,-
cena bez DPH:  2 075,-

Sprchová 

nástěnná baterie 

bez setu 

150 mm   

NO 032.00/150 

cena s DPH: 1 890,-
cena bez DPH:  1 575,-

Umyvadlová 

stojánková baterie 

s výpustí

NO 011.00

cena s DPH:   2 190,-
cena bez DPH:  1 825,-

Bidetová 

stojánková baterie 

s výpustí

NO 055.00

cena s DPH:   2 390,-
cena bez DPH:  1 992,-

Podomítková 

baterie 

s přepínačem

NO 061.00

cena s DPH:  2 690,-
cena bez DPH:  2 242,-

Mosazné podomítkové těleso pro přímé 

zabudování do zdi je součástí výrobku.

Podomítková 

baterie 

bez přepínače

NO 062.00

cena s DPH:  2 190,-
cena bez DPH:  1 825,-

Mosazné podomítkové těleso pro přímé 

zabudování do zdi je součástí výrobku.

Umyvadlová 

stojánková baterie 

bez výpusti

NO 012.00

cena s DPH:   1 860,-
cena bez DPH:  1 550,-

Všechny baterie Neo mají 

keramickou kartuš o průměru 40 mm.

Všechny nástěnné baterie Neo

mají rozteč 150 mm.

Dodací lhůta je do 14 dní.

Na čištění baterií používejte RAVAK Cleaner Chrome 
nebo jiné neagresivní přípravky, 

které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
OCHRANA

SKLA
RAVAK CLEANER

CHROME
ZÁRUKA
KARTUŠ
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150 mm
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  Neo 

Vodovodní baterie 2012
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R - box
Základní těleso pro podomítkové baterie

Velmi snadná a bezpečná montáž díky pevnému boxu. Široké možnosti vlastní instalace – na sádrokarton i do klasické zděné příčky 

(suché i mokré zdění). Uložení do hloubky 70 – 100 mm.

R-box obsahuje materiál pro přichycení ke stěně, nezahrnuje přípojky pro vedení vody ani jiný vodoinstalační materiál. R-box obsahuje pracovní 

plastový krycí díl vnitřního těla baterie uloženého v R-boxu, který i při demontáži vrchního dílu baterie zachová rozvod vody v koupelně plně 

funkční.  Prostřednictvím tohoto plastového dílu lze rozvod vody odvzdušnit. Žádná odstávka vody. Toto je samozřejmě možné využít jak  při 

montáži, tak i při kontrole těsnosti potrubí při rekonstrukci/stavbě koupelny, bez  vrchního dílu baterie. R-box má jasně šipkou označenu horní 

část výrobku, pro správnou orientaci vlastního těla baterie. Po montáži R-boxu není možné vlastní tělo baterie namontovat obráceně.

R-box je ideální a univerzální systém pro pákové, vanové a sprchové podomítkové baterie, který je zabudován/skryt ve zdi. Vlastní tělo baterie 

je vyrobeno z kvalitní mosazi. Na rozdíl od klasických podomítkových baterií je vlastní montáž R-boxu mnohem jednodušší a případná výměna 

vrchního, pohledového dílu, jednodušší. Vrchní, pohledová část R-boxu se osazuje až po kompletním dokončení koupelny a proto budete mít 

jistotu, že baterie se před konečným dokončením stavebních úprav nepoškrábe nebo jinak při stavbě koupelny neponičí. 

Na obrázku je výrobek vzniklý 

spojením RB 070.50 a NO 065.00

Vodovodní baterie 2012
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Podomítková baterie 

s přepínačem pro R - box,

vrchní díl

RS 065.00

cena s DPH: 2 890,-
cena bez DPH:  2 408,-

Dostupnost výrobku od 06/2012 

 

 

Podomítková baterie 

bez přepínače pro R - box,

vrchní díl

RS 066.00

cena s DPH: 2 290,-
cena bez DPH:  1 908,-

Dostupnost výrobku od 06/2012

Podomítková baterie 

s přepínačem pro R - box,

vrchní díl

NO 065.00

cena s DPH: 3 190,-
cena bez DPH:  2 658,-

Dostupnost výrobku od 06/2012 

Podomítková baterie 

bez přepínače pro R - box,

vrchní díl

NO 066.00

cena s DPH: 2 490,-
cena bez DPH:  2 075,-

Dostupnost výrobku od 06/2012

Základní těleso pro 

podomítkové baterie  

R - box

RB 070.50

cena s DPH: 1 890,-
cena bez DPH:  1 575,-

Dostupnost výrobku od 06/2012

Na čištění baterií používejte RAVAK Cleaner Chrome
nebo jiné neagresivní přípravky, 

které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.

Všechny baterie Rosa a Neo mají 

keramickou kartuš o průměru 40 mm.

Dodací lhůta je do 14 dní.

ZÁRUKA
KARTUŠ

5let
OCHRANA

SKLA
RAVAK CLEANER

CHROME

Rosa

Neo
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  Rosa / Neo 

Vodovodní baterie 2012

Pro dokonale jednoduchou 
�������	
��	����
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Stálá teplota vody ve sprše
Kdo jednou vyzkouší termostatickou baterii ve sprše, už u ní zůstane. 

A víte proč?

Studená sprcha, nebo naopak moc horká - to je situace, kterou často zažíváme, 

než se nám podaří namixovat tu naší požadovanou teplotu vody. 

Řešením jsou termostatické baterie. 

Jen ty totiž dokáží vyrovnat výkyvy tlaku v potrubí a v teplotě vody a zajistit, 

že ze sprchy poteče voda taková, jakou si sami nastavíme.

Termo 
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Úspora  vody a energie
Termostat šetří vodu tím, že požadovaná teplota vody je nastavena automaticky a nejrychleji 

jak to jde. Zná to každý - kolik vody odteče do odpadu, než trefíte tu správnou teplotu . . .

38°C

MaxOn

Off Min

Blokace nastavení teploty vody 

Pokud chcete teplejší vodu – stačí pouze 

lehce zmáčknout tlačítko na hlavici a pootočit.

Speciální „chytrá“ kartuš, která okamžitě 

reaguje na teplotu vody a tu udržuje stále 

stejně teplou. 

Keramická kartuš, 
která ovládá průtok vody v baterii.

Ovládací hlavice průtoku vody 
s označením polohy On/Off 

- zapnuto/vypnuto.

ZÁRUKA
KARTUŠ

5let

Zabránění nechtěné změně teploty vody 
Termostatická sprchová baterie nemá páku, ale speciální 

ovládací hlavice, zabezpečené proti nechtěnému pohybu. 

Takže se vám již nemůže stát, že při sprchování nechtěně 

strčíte do páky a začne vám téct horká či studená voda. 

Bezpečné i pro děti 
Blokační tlačítko na hlavici zabraňuje opaření ve sprše – respektive samovolnému spuštění teplejší vody než je 

38° C. Můžete tak být v klidu, že se ani vaše děti nechtěně neopaří. Pro děti je manipulace se zarážkou podobně 

bezpečná, jako je např. zabezpečení čistících prostředků nebo léků bezpečnostním uzávěrem (pro otevření je 

nutné současné stlačení a otočení uzávěru). Při poruše na přívodu studené vody se horká okamžitě uzavře, 

takže nemůže dojít k opaření.

Termostatická vanová nástěnná baterie 

bez setu, 150 mm

TE 022.00/150

cena s DPH:  4 690,-
cena bez DPH:  3 908,-
Dostupnost výrobku od 06/2012

Termostatická vanová nástěnná baterie                                 

bez setu, 150 mm

TE 082.00/150

cena s DPH:  4 990,-
cena bez DPH:  4 158,-

Dostupnost výrobku od 06/2012

Termostatická podomítková baterie                                 

s přepínačem

TE 061.00

cena s DPH:  4 890,-
cena bez DPH:  4 075,-

Mosazné podomítkové těleso pro přímé 

zabudování do zdi je součástí výrobku.

Dostupnost výrobku od 06/2012

     

Termostatická sprchová nástěnná baterie                                 

bez setu, 150 mm

TE 072.00/150

cena s DPH:  3 990,-
cena bez DPH:  3 325,-
Dostupnost výrobku od 06/2012

Výrobky jsou standardně dodávány do 14 dnů.  

Termostatická sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm

TE 032.00/150

cena s DPH:   3 990,-
cena bez DPH:  3 325,-

Na obrázku:

řez termostatickou sprchovou baterií.

  Termo 

Vodovodní baterie 2012
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Sprchy
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Set - hadice 150 cm, 

růžice, držák malý 

průměr 68 mm 

901.00

cena s DPH:  469,-
cena bez DPH:  391,-

Růžice kulatá – 5 funkcí 

průměr 108 mm

952.00

cena s DPH:  499,-
cena bez DPH:  416,-

SoftJet Stream Soft+Jet Soft+Stream

Na čištění baterií používejte RAVAK Cleaner Chrome 
nebo jiné neagresivní přípravky, 

které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.

SoftRain je technologie, která umožňuje samovolné přisávání 

vzduchu do sprchy a tím šetří spotřebu vodu. Navíc vzduchem 

obohacený proud vody zvyšuje pocit příjemné koupele.

Rain

�15�� 

EasyClean je funkce jednoduchého čištění drobných trysek 

sprchy. Vznikající vodní kámen lze jemným dotykem ruky 

z povrchu trysek jednoduše setřít. 

Všechny sprchové růžice RAVAK mají funkci EasyClean.

Dodací lhůta je do 14 dní.

Hlavová sprcha kulatá mosazná  

300 mm

980.00

cena s DPH:  5 990,-
cena bez DPH:  4 992,-
Dostupnost výrobku od 06/2012

SoftRain JetRain Soft

EASYCLEANOCHRANA
SKLA

RAVAK CLEANER
CHROME

Růžice oval mini - 1 funkce

954.00

cena s DPH:  449,-
cena bez DPH:  374,-
Dostupnost výrobku od 06/2012

Růžice plochá - 3 funkce 

průměr  118 mm

953.00

cena s DPH: 349,-
cena bez DPH:  291,-

  Sprchy 

OCHRANA
SKLASOFTRAIN

Vodovodní baterie 2012

OCHRANA
SKLASOFTRAIN
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Příslušenství 
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Tyč s posuvným držákem 

sprchy - 90 cm

973.00

cena s DPH:  1 199,-
cena bez DPH:  999,-

Sprchová hadice 150 cm 

jednozámková 

911.00

cena s DPH:  199,-
cena bez DPH :  166,-

otočné

Tyč s posuvným držákem 

sprchy - 60 cm

972.00

cena s DPH:  569,-
cena bez DPH :  474,-

�17�� 

Sprchová hadice 150 cm 

z odolného plastu 

912.50

cena s DPH:  399,-
cena bez DPH :  319,-

Výtokové rameno boční pro  980.00

702.00

cena s DPH:  890,-
cena bez DPH:  742,-
Dostupnost výrobku od 06/2012

Stěnový vývod sprchy 

701.00

cena s DPH:  489,-
cena bez DPH :  407,-

Držák sprchy plast

610.00

cena s DPH:  59,-
cena bez DPH:  49,-

Sprchová tyč s délkou 90 cm je idelání pro instalaci 

do sprchového koutu v rodině, kde se sprchují i děti. 

Umožní pohodlnou sprchu pro malé i velké.

EASYTWIST

EasyTwist zabraňuje překroucení hadice tím, 

že umožňuje volné protáčení sprchové růžice.
EASYTWIST

  Příslušenství 

Vodovodní baterie 2012

Dodací lhůta je do 14 dní.
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Kuchyňské 

baterie
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Dřezová 

stojánková baterie 

s otočným ramínkem  210 mm

bez výpusti

SN 016.00

cena s DPH:  1 290,-
cena bez DPH:  1 075,-

Dřezová 

stojánková baterie 

KM 016.00

cena s DPH:  3 790,-
cena bez DPH:  3 158,-
Dostupnost výrobku od 06/2012

  Kuchyňské baterie 

�19�� Vodovodní baterie 2012
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RAVAK Cleaner Chrome 
Speciální čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin 

z chomovaných povrchů - vodovodní baterie,

příslušenství baterií, chromové prvky sprchových koutů.
OCHRANA

SKLA
RAVAK CLEANER

CHROME

Dodací lhůta je do 14 dní.



�20��

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

Váš prodejce:

RAVAK a. s., Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, Česká republika

Tel.: +420 318 427 111, +420 318 427 200, Fax: +420 318 427 269  

E-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

RAVAK a.s., Středisko baterie  

Bernartice nad Odrou 298, CZ - 741 01 Nový Jičín 1

Tel. / Fax: +420 556 731 555

E-mail: objednavky@ravakbaterie.com, www.ravak.cz

Inspiruje

Líbí se

Poradí

Naslouchá


