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Vany a vaničky 
concept 100 DUO, 200 a 300
Concept znamená inteligentní a technologicky vysoce kvalitní produkty v moderním provedení.  
V  sortimentu van a vaniček najdete řešení pro malé i velké koupelny, které nadchnou svým  
jednoduchým designem. Jednoduchost a funkčnost jsou přednosti, které vytváří radost a potěšení 
z každodenního používání. 

Promyšlenost sortimentu podtrhuje bohaté příslušenství, které naleznete jak zde, tak v ostatních 
katalozích sortimentu concept.

Značka concept

... je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou nabízející výběr 
kvalitních výrobků od předních světových výrobců, která existuje již přes 30 let  
v zemích, ve kterých působí členové EDT. 

výběr v různých  
cenových úrovních

výborný poměr
cena / kvalita

skladová dostupnost

snadná montáž

včetně veškerého 
příslušenství

rozšířená záruka
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Vany  
concept 100 DUO
Nová vana CONCEPT 100 DUO si získá vaši pozornost především kvalitním materiálem  
a dokonalým designem. Je vyrobena ze smaltované oceli 3,5 mm, kterou nelze poškrábat  
materiály obvykle používanými v koupelně. Je vysoce odolná nepříznivým vnějším vlivům, jako 
je náraz, teplota či UV záření. Vanu o celkové hmotnosti 49 kg (62 kg) dodáváme v bílé barvě  
s 30 letou zárukou. Má obdélníkový vnější tvar, dvě identické zádové opěrky, vysoko posazený 
přepad pro vyšší hladinu vody a středový odpad. Okraj vany je lehce skloněný dovnitř.

Smaltovaná ocel je stálobarevná a odolná proti působení UV záření, takže si zachová svou barvu 
po celou dobu životnosti.

Smaltovaná ocel má stejné optické vlastnosti jako skleněné výplně sprchových kabin, obklady 
nebo keramika, takže všechny předměty v koupelně mají opticky stejný vzhled. Díky povrchu 
bez pórů je mimořádně hygienická.

Vana concept 100 DUO

vana 170 x 75 cm 
(kód 226010470001)

vana 180 x 80 cm  
(kód 226310470001)

Příslušenství

sifón vanový, automat, zápachová uzávěra, DN 50, 800mm 
(kód PT10051CRM2/80)

sifón vanový, automat, zápachová uzávěra,  
napouštění přepadem DN 50, 800mm 
(kód PT100564CRM2/80)

nohy univerzální k vanám concept 100 DUO 
(kód 581470000000)

tlumicí sada BW-ADS  
(kód 687675730000)

těsnicí páska zvukově izolační 
WAS 70 - 3,3 m (kód 687676030000) 
WAS 70 - 3,3 m (kód 687676040000)
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Vany  
concept 200
Bette se specializuje na sanitární zařízení z titanové oceli a smaltu, patří k nejvýznamnějším  
evropským specialistům a exportérům v branži sanitární techniky. Tento německý rodinný podnik 
byl založen v Delbrücku ve Westfálsku v roce 1952 a zaměřuje se výhradně na tvarování oceli 
a proces smaltování.

Vany a sprchové vaničky concept 200 a 300 jsou vyrobeny z glazované titanové oceli s dlouhou 
životností. Brilantní povrch glazury BETTE Glasur je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale 
lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií. 

Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Výborná tepelná vodivost  
poskytuje díky teplu přijatému z vody velmi komfortní pocit při koupání. Vany i sprchové vaničky 
jsou standardně opatřeny protihlukovou úpravou. Vany concept 200 jsou pohodlné a s měkkým  
profilem v zátylku. Posunutý odtok poskytuje komfortní plochu pro koupání i sprchování. Pro tento 
případ je možné opatřit dno vany protiskluzovou úpravou. Přepad je možné umístit po levé i pravé 
straně vany.

Vana concept 200

vana 160 x 70 cm provedení odpad pravá / levá  
(kód 20CV P / 21CV L)

vana 170 x 70 cm provedení odpad pravá / levá  
(kód 22CV P / 23CV L)

vana 170 x 75 cm provedení odpad pravá / levá  
(kód 24CV P / 25CV L)

vana 180 x 80 cm provedení odpad pravá / levá  
(kód 26CV P / 27CV L)

Příslušenství

nožičky k vanám B23 - 1500 

Pro radost z koupele.
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Vaničky  
concept 200 a 300
Všechny vaničky, vyrobeny z glazované titanové oceli, lze 
díky variabilnímu systému Universal instalovat volitelně  
v  úrovni podlahy, mírně vyvýšené nebo se zvýšeným 
soklem. Sprchové vaničky concept 200 jsou pohodlné, 
mají líbivý tvar a promyšlené detaily. Preciznost v rozích  
(rádius R10) umožňuje decentní napojení na okolní plochu 
bez nápadného množství silikonu v rozích.

Vaničky concept 200 v nadčasovém designu a s hloubkou  
pouhých 25 nebo 35 mm poskytují spolehlivé řešení  
pro  trvalou hygienu a komfort v koupelně. Sprchovací  
vaničky concept 300 mají boční odtok odsazený ke stěně 
a poskytují tak ještě větší plochu pro chodidla.

Na první pohled zaujmou precizně vyrobené rohy, díky  
kterým lze vaničku integrovat do podlahy jako jednu  
velkou dlaždici. Nabízejí bezprahový komfort a začlení se  
do každého architektonického návrhu. Díky mnoha  
rozměrům poskytují dokonalé řešení pro jakýkoliv projekt 
a komfortní sprchování pro jednu nebo dvě osoby.

Precizní provedení pro komfortní 
sprchování.
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Vanička concept 200

vanička 80 x 80 x 2,5 cm (kód 01CV)  
+ nožičky B50-3041

vanička 90 x 75 x 2,5 cm (kód 02CV)  
+ nožičky B50-3034

vanička 90 x 80 x 2,5 cm (kód 03CV)  
+ nožičky B50-3043

vanička 90 x 90 x 2,5 cm (kód 04CV)  
+ nožičky B50-3051

Vanička concept 300

vanička 90 x 90 cm (kód 32CV)  
+ nožičky B50-3151

vanička 100 x 80 cm (kód 39CV)  
+ nožičky B50-3145

vanička 100 x 90 cm (kód 36CV)  
+ nožičky B50-3153

vanička 100 x 100 cm (kód 33CV)  
+ nožičky B50-3164

vanička 120 x 80 cm (kód 38CV)  
+ nožičky B50-3149

vanička 100 x 80 x 2,5 cm (kód 05CV)  
+ nožičky B50-3045

vanička 100 x 90 x 2,5 cm (kód 06CV)  
+ nožičky B50-3053

vanička 100 x 100 x 2,5 cm (kód 07CV)  
+ nožičky B50-3064

vanička 120 x 80 x 3,5 cm (kód 08CV)  
+ nožičky B50-3049

vanička 120 x 90 x 3,5 cm (kód 09CV)  
+ nožičky B50-3057

vanička 120 x 100 x 3,5 cm (kód 10CV)  
+ nožičky B50-3074

vanička 140 x 90 x 3,5 cm (kód 14CV)  
+ nožičky B50-3062

vanička 140 x 100 x 3,5 cm (kód 19CV)  
+ nožičky B50-3039

vanička 120 x 90 cm (kód 31CV)  
+ nožičky B50-3157

vanička 120 x 100 cm (kód 34CV)  
+ nožičky B50-3174

vanička 140 x 90 cm (kód 35CV)  
+ nožičky B50-3162

vanička 140 x 100 cm (kód 37CV)  
+ nožičky B50-3139
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Série Shape
Rámy z oceli s práškovým lakem drží vany a umyvadla BETTE Lux Shape v prostoru a nechávají 
vyniknout celou krásu organického tvaru vany. 

Speciálně vyvinutý skrytý přepad a sofistikované detaily, jako například přesné rohy van, které lícují 
s hranami podstavce, podtrhují myšlenku minimalismu. Ve stejném designu nabízí řada Lux Shape 
také stojací zrcadlo, stoličku a držák na ručníky s poličkou z pravého dřeva (dub přírodní, créme 
a mocca ). Rámy jsou k dodání v šesti matných barvách (černá, bílá, taupe, sky, rose a mint ).

Jednotlivé produkty k dispozici na dotaz u našich prodejců.

Dokonalý tvar a funkce.



Kompletní nabídku sanitárního  
a topenářského vybavení naleznete 

v našich produktových
katalozích. 

Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42  Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04  Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

Infolinka 

Velkoobchod: +420 840 100 240 

Koupelny: + 420 840 100 140
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Rakovník
Unhošť
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Sedlčany
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Prostějov
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Síť poboček
         po celé ČR a SR.


