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SLOVENSKÁ ZNAČKA 
KÚPEĽNÍ
Slovenský trh s kúpeľňovým sortimentom zdobí 
nová značka Tila kúpeľne.

Prinášame na Slovensko nové trendy, moderné 
technológie a materiály aj najnovšie praktické 
“vychytávky”, ktoré potešia v každej kúpeľni.

V katalógu nájdete kompletný sortiment, ktorému 
kraľuje kvalitný kúpeľňový nábytok, štýlové voľne 
stojace vane, umývadlá, batérie či závesné WC 
- jednoducho ideál pre vašu novú nádhernú 
a kvalitnú kúpeľňu. 

Chcete mať prehľad o našich novinkách?
Sledujte nás na sociálnych sieťach
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

NOVINKA

ANA NEW skrinka 60 cm
pod umývadlo 
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
úchyty v prevedení chróm v balení
51,6 x 46 x 52 cm 

biela lesklá 349,00 €
tmavá sivá lesklá 399,00 €
dub scarlet 349,00 €
čierna matná 399,00 €

ANA NEW skrinka 80 cm
pod umývadlo 
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
úchyty v prevedení chróm v balení
71,6 x 46 x 52 cm

biela lesklá 389,00 €
tmavá sivá lesklá 439,00 €
dub scarlet 389,00 €
čierna matná 439,00 €

ANA NEW skrinka 100 cm
pod umývadlo 
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
úchyty v prevedení chróm v balení 
91,6 x 46 x 52 cm

biela lesklá 449,00 €
tmavá sivá lesklá 499,00 €
dub scarlet 449,00 €
čierna matná 499,00 €

ANA NEW nábytkové umývadlo
keramické, s viditeľným prepadom 
a otvorom na batériu v strede

60 cm 61,5 x 50,5 x 65 cm 139,00 €
80 cm 81,5 x 50,5 x 65 cm 249,00 €
100 cm 101,5 x 50,5 x 65 cm 339,00 € 

60 80 100

TN358623
TN387097
TN485186
TN487526

TN883940
TN416256
TN471547
TN416247

TN358632
TN374415
TN463535
TN488954

TK5999
TK877420
TK5997
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EV
IE

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.6



EVIE SET 45 cm
umývadlo + skrinka 
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná 
polička, kovové úchyty vo farbe chróm v balení
45 x 30,5 x 71,1 cm

 biela lesklá 199,00 €
dub scarlet 199,00 €

EVIE nábytkové umývadlo 
keramické umývadlo

 50 cm 50,4 x 39,5 x 13,5 cm 85,00 €
60 cm 60,7 x 40,5 x 13,5 cm 95,00 €

  - produkt dostupný skladom

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

EVIE SET 50 cm
skrinka pod umývadlo + umývadlo 
skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná polička, kovové úchyty vo farbe chróm v balení, 
keramické umývadlo sviditeľným prepadom, otvor na batériu v strede 
50,5 x 38,6 x 70,7 cm

čierna matná 259,00 €
dub scarlet 229,00 €

EVIE SET 60 cm
skrinka pod umývadlo + umývadlo skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná polička, 
kovové úchyty vo farbe chróm v balení, keramické umývadlo s viditeľným prepadom, otvor 
na batériu v strede,  60,5 x 38,6 x 70,7 cm

čierna matná 269,00 €
dub scarlet 239,00 €

biela lesklá

biela lesklá

dub scarlet

dub scarlet

orech čierna matná

čierna matnáorech

Batéria nie je súčasťou produktu.

orech 229,00 €
biela lesklá 229,00 €

orech 239,00 €
biela lesklá 239,00 €

EVIE úchyt
kovový úchyt vo farbe: čierna

59,6 x 2,4 x 4,6 cm 29,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN7972
TN7971

TK6005
TK6006

TN8352
TN8350

TN8353
TN8351

TN8785
TN8348

TN8771
TN8349UN8772
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PRÍKLADY ROZMIESTNENIA
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VE
RA

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.8



PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

VERA skrinka 60 cm
pod umývadlo/dosku 
skrinka s 2 zásuvkami, biela lesklá, kovové úchyty 
vo farbe chróm sú súčasťou balenia
60 x 45,6 x 59 cm

  259,00 €

VERA vysoká skrinka 35 cm
vysoká skrinka
závesná skrinka s 2 dvierkami, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
2 pevné police, biela lesklá, kovové úchyty vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

 35 x 34,6 x 162 cm 179,00 €

VERA skrinka 80 cm
pod umývadlo/dosku 
skrinka s 2 zásuvkami, biela lesklá, kovové úchyty 
vo farbe chróm sú súčasťou balenia
80 x 45,6 x 59 cm 

 289,00 €

VERA umývadlo
nábytkové
biele keramické umývadlo s otvorom na batériu a viditeľným prepadom

 61 x 46,5 x 17 cm 89,00 €
 81 x 46,5 x 17 cm 109,00 €
 101 x 46,5 x 17 cm 189,00 €

VERA dvojumývadlo
nábytkové 
biele keramické dvojumývadlo s 2 otvormi 
na batériu a viditeľnými prepadom 
121 x 46,5 x 17 cm

 309,00 €

  - produkt dostupný skladom

Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu. Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN6954

TK863
TK798
TK693

TK244

TN6987

TN6956
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LA
U

RA

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.10



LAURA SET 50 cm 
umývadlo na dosku + doska + skrinka 
keramické umývadlo, skrinka s 2 zásuvkami vo farbe 
biela lesklá, doska pod umývadlo vo farbe prírodný 
dub, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
49,6 x 38,6 x 69,3 cm

biela lesklá 459,00 €
antracit lesklá 499,00 €

LAURA SET 50 cm
umývadlo + skrinka 
keramické umývadlo, skrinka s 2 zásuvkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
51,5 x 39,7 x 53 cm

 biela lesklá 339,00 €
 antracit lesklá 389,00 €
dub scarlet 369,00 €
orech 369,00 €

  - produkt dostupný skladom Batéria nie je súčasťou produktu.Batéria nie je súčasťou produktu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN6947
TN6948
TN8963
TN8962

TN8443
TN8445
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

LAURA skrinka 60 cm
pod umývadlo 
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
59,6 x 39,6 x 53 cm

biela lesklá 289,00 €
antracit lesklá 349,00 €
dub scarlet 289,00 €
orech 289,00 €

LAURA skrinka 80 cm
pod umývadlo 
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať
79,6 x 39,6 x 53 cm

lesklá biela 329,00 €
antracit lesklá 379,00 €
dub scarlet 329,00 €
orech 329,00 €

LAURA skrinka 60 cm
pod umývadlo 
skrinka s 1 zásuvkou s organizérom a výrezom na sifón, dodávané 
bez úchytov - nutné doobjednať 
59,6 x 39,6 x 26,5 cm

 biela lesklá 179,00 €
antracit lesklá 199,00 €
dub scarlet 179,00 €
orech 179,00 €

LAURA skrinka 80 cm
pod umývadlo 
skrinka s 1 zásuvkou s organizérom a výrezom na sifón, dodávané 
bez úchytov - nutné doobjednať 
79,6 x 39,6 x 26,5 cm

biela lesklá 199,00 €
antracit lesklá 219,00 €
dub scarlet 199,00 €
orech 199,00 €

Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu. Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu. Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

TN6713
TN6771
TN8958
TN8959

TN6712
TN6770
TN8957
TN8956

TN6730
TN6788
TN8952
TN8953

TN6731
TN6789
TN8954
TN8955
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LAURA skrinka 100 cm
pod umývadlo 
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať
99,6 x 39,6 x 53 cm

biela lesklá 359,00 €
antracit lesklá 429,00 €
dub scarlet 359,00 €
orech 359,00 €

LAURA skrinka 60 cm
pod dosku 
skrinka s 2 zásuvkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
59,6 x 39,6 x 53 cm

biela lesklá 289,00 €
antracit lesklá 349,00 €
dub scarlet 289,00 €
orech 289,00 €

LAURA skrinka 80 cm
pod dosku
skrinka s 2 zásuvkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať
79,6 x 39,6 x 53 cm

biela lesklá 329,00 €
antracit lesklá 379,00 €
dub scarlet 329,00 €
orech 329,00 €

  - produkt dostupný skladom

LAURA umývadlo
nábytkové keramické

60,5 x 40,5 x 4,2 cm 129,00 €
80,5 x 40,5 x 4,2 cm 169,00 €

  - produkt dostupný skladom

LAURA úchyty na skrinky
kovové úchyty v 5 farebných prevedeniach, 1 ks v balení, hĺbka 1,7 cm, 
výška 1,2 cm, šírka 16 cm pre závesné a vysoké skrinky, šírka 40 cm 
pre skrinky 60 cm, šírka 60 cm pre skrinky 80 cm, šírka 80 cm 
pre skrinky 100 cm

16 cm 9,00 €
40 cm 19,00 €

60 cm 29,00 €
80 cm 39,00 €

zlatá lesklá rose gold

chróm čierna matnábiela matná

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN6714
TN6772
TN8960
TN8961

TN6716
TN6774
TN8967
TN8966

TN6715
TN6773
TN8964
TN8965

TK5760
TK5780

chróm biela čierna zlatá rose gold
16 cm UN8367 UN7921 UN7902 UN7905 UN8546
40 cm UN8368 UN7900 UN7903 UN7906 UN8547
60 cm UN8369 UN7901 UN7904 UN7907 UN8548
80 cm UN8370 UN8430 UN8428 UN8429 UN8549
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LAURA kontajner 40 cm
s košom na prádlo 40 cm 
bočná skrinka , kôš plne výsuvný, nevyberateľný, nosnosť 20 kg, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
39,6 x 39,6 x 53 cm

biela lesklá 309,00 €
antracit lesklá 339,00 €
dub scarlet 309,00 €
orech 309,00 €

LAURA dvojmodul 20 cm
19,6 x 39,8 x 53 cm

biela lesklá 79,00 €
antracit lesklá 99,00 €
dub scarlet 79,00 €
orech 79,00 €

LAURA skrinka 40 cm
pod dosku 
skrinka s 1 dvierkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať, 
skrinku nie je možné umiestniť samostatne 
40 x 39,6 x 53 cm

biela lesklá 109,00 €
antracit lesklá 139,00 €
dub scarlet 109,00 €
orech 109,00 €

LAURA skrinka SLIM 40 cm
horná závesná skrinka 
skrinka s 1 dvierkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
40 x 21,6 x 80 cm

biela lesklá 109,00 €
antracit lesklá 149,00 €
dub scarlet 109,00 €
orech 109,00 €

LAURA skrinka 40 cm
horná závesná skrinka 
skrinka s 1 dvierkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
40 x 31,6 x 80 cm

biela lesklá 129,00 €
antracit lesklá 159,00 €
dub scarlet 129,00 €
orech 129,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN7636
TN7637
TN8968
TN8969

TN6717
TN6775
TN8980
TN8981

TN6719
TN6777
TN8970
TN8971

TN6722
TN6780
TN8977
TN8976

TN6723
TN6781
TN8978
TN8979
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LAURA vysoká skrinka 30 cm
skrinka s 2 dvierkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
30 x 23,6 x 150 cm

biela lesklá 189,00 €
antracit lesklá 209,00 €
dub scarlet 199,00 €
orech 199,00 €

LAURA vysoká skrinka 60 cm
skrinka s 3 dvierkami, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať 
60 x 39,6 x 160 cm

biela lesklá 329,00 €
antracit lesklá 389,00 €
dub scarlet 329,00 €
orech 329,00 €

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN4590
TN6795 
TN8973
TN8972

TN6720
TN6778
TN8974
TN8975
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

ANDY ROUND 55 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  55,5 x 84 x 43,9 cm 245,00 €

ANDY ROUND 45 cm
SET skrinka + umývadlo
závesná skrinka s 1 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty a vo farbe chróm sú súčasťou balenia
45,4 x 62 x 44,3 cm

  175,00 €

ANDY 60 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  61,5 x 81x 39,4 cm 265,00 €

ANDY WIDE 60 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  61,3 x 82,1 x 46,5 cm 295,00 €

ANDY 80 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  81,5 x 81 x 39,4 cm 305,00 €

ANDY WIDE 80 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  81,3 x 82,1 x 46,5 cm 355,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

AN
D

Y
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TN7460

TN7467TN8984

TN8721

TN9112

TN8722
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

ANDY 30 cm
horná skrinka
závesná skrinka s 1 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  29,9 x 61,1 x 23,6 cm 90,00 €

ANDY 40 cm
horná skrinka
závesná skrinka s 1 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  39,9 x 61,1 x 23,6 cm 95,00 €

ANDY 50 cm
horná skrinka
závesná skrinka s 2 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  49,9 x 61,1 x 23,6 cm 125,00 €

ANDY 60 cm
horná skrinka
závesná skrinka s 2 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  59,9 x 61,1 x 23,6 cm 135,00 €

ANDY 60 cm
vysoká skrinka
skrinka s 3 dvierkami, 
biela lesklá, kovové úchyty 
a nohy vo farbe chróm 
sú súčasťou balenia

  60 x 181,9 x 34,1 cm 335,00 €

ANDY 30 cm
vysoká skrinka
skrinka s 2 dvierkami, 
biela lesklá, kovové úchyty 
a nohy vo farbe chróm 
sú súčasťou balenia

  29,9 x 181,9 x 29,1 cm 215,00 €

ANDY ROUND 65 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  66 x 84 x 43,9 cm 275,00 €

ANDY 60 cm
nábytková skrinka 
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, 
biela lesklá, kovové úchyty a nohy 
vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  60,1 x 84,1 x 29,6 cm 175,00 €

ANDY ROUND 75 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 3 dvierkami, biela lesklá, 
kovové úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou 
balenia

  75 x 84 x 49,9 cm 365,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

NOVINKA

TN7465 TN7466

TN7472TN8723TN7811

TN7462

TN7463 TN7464TN7461
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.18
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PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

ŠTÝLOVÉ ÚCHYTY

45 50 50 60

MYLLO SET 45 cm 
umývadlo + skrinka 
skrinka s 1 dvierkami, jedna nastaviteľná polička, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať, 
keramické umývadlo s otvorom na batériu 
a prepadom 
46 x 30,5 x 68,5 cm

biela lesklá 229,00 €
biela matná 219,00 €
čierna matná 219,00 €

MYLLO SET 50 cm
umývadlo + skrinka 
skrinka s 2 dvierkami, jedna nastaviteľná polička, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať, 
keramické umývadlo s otvorom na batériu 
a prepadom 
50,6 x 35,8 x 67,3 cm

biela lesklá 245,00 €
biela matná 235,00 €
čierna matná 235,00 €

MYLLO SET 60 cm
umývadlo + skrinka 
skrinka s 2 dvierkami, jedna nastaviteľná polička, 
dodávané bez úchytov - nutné doobjednať, 
keramické umývadlo s otvorom na batériu 
a prepadom 
60,6 x 35,8 x 67,3 cm  

biela lesklá 269,00 €
biela matná 259,00 €
čierna matná 259,00 €

MYLLO úchyt na skrinku
kovový alebo kožený úchyt v 7 farebných prevedeniach s lesklým/matným povrchom

chróm lesk 9 €/ks čierna mat 9 €/ks
zlatá lesk 9 €/ks ocean mat 9 €/ks
ružové zlato lesk 9 €/ks smaragd mat 9 €/ks
ružová mat 9 €/ks hnedá koža 15 €/ks

čierna koža 15 €/ks

Kovové úchyty Kožené úchyty

chróm lesk čierna mat čiernahnedázlatá lesk smaragd mat

ocean matružovo-zlatá lesk ružová mat

Batéria nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN9105
TN8378
TN8379

TN9098
TN8089
TN8096

TN9099
TN8090
TN8097

UN8412
UN8291
UN8292
UN8296

UN8293
UN8294
UN8295
UN8297
UN8407
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

MYLLO SET 50 cm
umývadlo + skrinka 
skrinka s 2 zásuvkami, dodávané bez úchytov - 
nutné doobjednať, keramické umývadlo s otvorom 
na batériu a prepadom 
50,6 x 35,8 x 67,3 cm

biela lesklá 409,00 €
biela matná 395,00 €
čierna matná 395,00 €

MYLLO 60 cm
skrinka pod umývadlo 
skrinka s 2 dvierkami, 1 drevená nastaviteľná 
polička, dodávané bez úchytov - nutné doobjednať
59,6 x 35 x 63,5 cm 

biela lesklá 160,00 €
biela matná 155,00 €
čierna matná 155,00 €

MYLLO dvojumývadlo 120 cm
keramické dvojumývadlo s 2 otvormi na batériu 
a prepadmi

120,8 x 35,8 x 3,8 cm 299,00 €

MYLLO 60 cm
skrinka pod umývadlo
skrinka s 2 zásuvkami, mechanizmus tichého 
dovie rania, dodávané bez úchytov - nutné 
doobjednať, 59,6 x 35 x 63,5 cm 

biela lesklá 385,00 €
biela matná 365,00 €
čierna matná 365,00 €

MYLLO SET 60 cm
umývadlo + skrinka 
skrinka s 2 zásuvkami, dodávané bez úchytov - 
nutné doobjednať, keramické umývadlo s otvorom 
na batériu a prepadom 
60,6 x 35,8 x 67,3 cm

biela lesklá 489,00 €
biela matná 475,00 €
čierna matná 475,00 €

MYLLO SET 80 cm
umývadlo + skrinka 
skrinka s 2 zásuvkami, dodávané bez úchytov 
- nutné doobjednať, keramické umývadlo s otvo-
rom na batériu a prepadom
80,6 x 35,8 x 67,3 cm

biela lesklá 579,00 €
biela matná 555,00 €
čierna matná 555,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

TN9100
TN8091
TN8098

TN9103
TN8094
TN8101

TK6026

TN9104
TN8095
TN8102

TN9101
TN8092
TN8099

TN9102
TN8093
TN8100
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

NOVINKA
EBY SET 45 cm
umývadlo + skrinka keramické umývadlo, skrinka s 1 univerzálnymi 
dvierkami, 1 nastaviteľná drevená polička, kovový úchyt je súčasťou 
balenia 
45 x 30,8 x 60 cm 

Korpus Umývadlo Úchyt Cena
biela lesk biela lesk chróm lesk 199,00 €
čierna mat čierna mat zlatá lesk 299,00 €
biela mat čierna mat čierna mat 299,00 €
čierna lesk biela lesk chróm lesk 229,00 €
sanremo biela lesk chróm lesk 229,00 €
dub scarlet čierna mat čierna mat 299,00 €
duna mat duna mat čierna mat 325,00 €
ocean mat ocean mat rose gold 325,00 €
smaragd mat smaragd mat zlatá lesk 325,00 €
orech čierna mat čierna mat 325,00 €
dub scarlet biela lesk čierna mat 319,00 €

EB
Y

Batéria nie je súčasťou produktu.

dub scarlet

dub scarlet

smaragd dunaoceanorech

sanremočierna lesk

biela matčierna matbiela lesk
Kód 
TN5072
TN8300
TN8301
TN5794
TN5076
TN8302
TN8765
TN8764
TN8763
TN8761
TN8762
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YANA SET 
umývadlo + skrinka 40 cm 
keramické umývadlo, skrinka s 1 dvierkami, systém Push to Open, 2 poličky
40 x 22,5 x 68 cm      

dub scarlet 149,00 €
orech 149,00 €
smaragd matná 149,00 €
ocean matná 149,00 €
duna matná 149,00 €

dub scarlet

smaragd

duna

ocean

orech

biela

čierna

antracit

YA
N

A

Batéria nie je súčasťou produktu.

YANA zrkadlo
40 x 70 x 1,9 cm

49,00 €

čierna matná 149,00 €
biela lesklá 129,00 €
čierna lesklá 149,00 €
antracit lesklá 139,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TN8991
TN8992
TN8993
TN8994
TN8995

TN2947

TN8996
TN3068
TN3070
TN6042
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

DOSKA pod umývadlo k sérii LAURA
biela lesklá, hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 59,8 x 40 x 2,8 cm 69,00 €
80 cm 79,8 x 40 x 2,8 cm 89,00 €
100 cm 99,8 x 40 x 2,8 cm 119,00 €
120 cm 119,6 x 40 x 2,8 cm 129,00 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo k sérii LAURA
biela matná, hĺbka 40 cm, hrúbka 1,5 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 60 x 40 x 1,5 cm 319,00 €
80 cm 80 x 40 x 1,5 cm 369,00 €
100 cm 100 x 40 x 1,5 cm 409,00 €
120 cm 120 x 40 x 1,5 cm 479,00 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo k sérii LAURA
čierny mramor matný, hĺbka 40 cm, hrúbka 2 cm

Dĺžka Presný rozmer Kód Cena
60 cm 60 x 40 x 2 cm 319,00 €
80 cm 80 x 40 x 2 cm 379,00 €
100 cm 100 x 40 x 2 cm 419,00 €
120 cm 120 x 40 x 2 cm 469,00 €

LOTOSTONE TERRAZZO k sérii LAURA
doska pod umývadlo biela matná, hĺbka 40 cm, hrúbka 2 cm

Dĺžka Presný rozmer Kód Cena
60 cm 60 x 40 x 2 cm 329,00 €
80 cm 80 x 40 x 2 cm 389,00 €
100 cm 100 x 40 x 2 cm 429,00 €
120 cm 120 x 40 x 2 cm 489,00 €

čierna matná, hĺbka 40 cm, hrúbka 1,5 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 60 x 40 x 1,5 cm 319,00 €
80 cm 80 x 40 x 1,5 cm 369,00 €
100 cm 100 x 40 x 1,5 cm 409,00 €
120 cm 120 x 40 x 1,5 cm 479,00 €

dub prírodný, hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 59,8 x 40 x 2,8 cm 79,00 €
80 cm 79,8 x 40 x 2,8 cm 99,00 €
100 cm 99,8 x 40 x 2,8 cm 119,00 €
120 cm 119,6 x 40 x 2,8 cm 129,00 €

orech, hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 60 x 40 x 2,8 cm 85,00 €
80 cm 80 x 40 x 2,8 cm 105,00 €
100 cm 100 x 40 x 2,8 cm 125,00 €
120 cm 120 x 40 x 2,8 cm 135,00 €
140 cm 140 x 40 x 2,8 cm 215,00 €
160 cm 160 x 40 x 2,8 cm 235,00 €

DIZZY Podpera pod dosku
hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

37 cm chróm 99,00 €
37 cm čierna 99,00 €

DOSKA pod umývadlo k sérii ANA NEW
dub prírodný, hĺbka 46 cm, hrúbka 2,2 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
52 cm 52,2 x 46,4 x 2,2 cm 79,00 €
72 cm 72,2 x 46,4 x 2,2 cm 99,00 €
92 cm 92,2 x 46,4 x 2,2 cm 129,00 €
104 cm 103,8 x 46,4 x 2,2 cm 139,00 €
112 cm 112,2 x 46,4 x 2,2 cm 149,00 €
132 cm 132,2 x 46,4 x 2,2 cm 169,00 €
144 cm 143,8 x 46,4 x 2,2 cm 229,00 €

Kód 
TN6865
TN6866
TN6867
TN6868

Kód 
TN9059
TN9060
TN9061
TN9062

TN9067
TN9068
TN9069
TN9070

TN9071
TN9072
TN9073
TN9074

Kód 
TN9063
TN9064
TN9065
TN9066

Kód 
TN6871
TN6872
TN6873
TN6874

Kód 
TN9043
TN9044
TN9045
TN9046
TN9047
TN9048

UN6829
UN7659

Kód 
TN7311
TN7312
TN7313
TN7314
TN7315
TN7316
TN7317
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Úchyt LAURA
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe čierna matná, 1 ks v balení

Rozmer Presný rozmer Cena
16 cm 16 x 1,2 x 1,7 cm 9 €
40 cm 40 x 1,2 x 1,7 cm 19 €
60 cm 60 x 1,2 x 1,7 cm 29 €
80 cm 80 x 1,2 x 1,7 cm 39 €

Úchyt LAURA
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe biela matná, 1 ks v balení

Rozmer Presný rozmer Cena
16 cm 16 x 1,2 x 1,7 cm 9 €
40 cm 40 x 1,2 x 1,7 cm 19 €
60 cm 60 x 1,2 x 1,7 cm 29 €
80 cm 80 x 1,2 x 1,7 cm 39 €

Úchyt LAURA
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe rose gold, 1 ks v balení

Rozmer Presný rozmer Cena
16 cm 16 x 1,2 x 1,7 cm 9 €
40 cm 40 x 1,2 x 1,7 cm 19 €
60 cm 60 x 1,2 x 1,7 cm 29 €
80 cm 80 x 1,2 x 1,7 cm 39 €

Úchyt LAURA
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe zlatá lesklá, 1 ks v balení

Rozmer Presný rozmer Cena
16 cm 16 x 1,2 x 1,7 cm 9 €
40 cm 40 x 1,2 x 1,7 cm 19 €
60 cm 60 x 1,2 x 1,7 cm 29 €
80 cm 80 x 1,2 x 1,7 cm 39 €

Úchyt LAURA
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe chróm, 1 ks v balení

Rozmer Presný rozmer Cena
16 cm 16 x 1,2 x 1,7 cm 9 €
40 cm 40 x 1,2 x 1,7 cm 19 €
60 cm 60 x 1,2 x 1,7 cm 29 €
80 cm 80 x 1,2 x 1,7 cm 39 €

Úchyt TWIGY
úchyt k skrinkám LAURA  
kovový úchyt vo farbe chróm, 1 ks v balení

Úchyt TWIGY
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe čierna matná, 1 ks v balení

Šírka Presný rozmer Cena
16 cm 17,7 x 1,2 x 2,7 cm 19 €
32 cm 33,7 x 1,2 x 2,7 cm 29 €

Úchyt TWIGY
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe zlatá lesklá, 1 ks v balení

Šírka Presný rozmer Cena
16 cm 17,7 x 1,2 x 2,7 cm 19 €
32 cm 33,7 x 1,2 x 2,7 cm 29 €

Šírka Presný rozmer Cena
16 cm 17,7 x 1,2 x 2,7 cm 19 €
32 cm 33,7 x 1,2 x 2,7 cm 29 €

Ú
C

H
YT

Y
U

N
IV

ER
ZÁ

LN
E

DOLAĎTE SI 
kúpeľňový nábytok 

podľa svojej fantázie 

Ůchyty na tejto dvojstrane je možné objednať 
k vybraným sériám kúpeľňového nábytku TILA.

Stačí si len zvoliť vhodnú sériu, vybrať 
farebné prevedenie podľa predstáv 

a vkusu.

Úchyt EVIE
kovový úchyt vo farbe: čierna

59,6 x 2,4 x 46 cm 29,00 €

Kód
UN7921
UN7900
UN7901
UN8430

Kód
UN8367
UN8368
UN8369
UN8370

Kód
UN7902
UN7903
UN7904
UN8428

Kód
UN7905
UN7906
UN7907
UN8429

Kód
UN8546
UN8547
UN8548
UN8549 UN8772

Kód
UN8626
UN8627

Kód
UN8628
UN8629

Kód
UN8630
UN8631
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Úchyt VIGO
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe chróm, 1 ks v balení

Šírka Presný rozmer Cena
21 cm 21 x 1,2 x 2,8 cm 19 €
37 cm 36,9 x 1,2 x 2,8 cm 29 €

Úchyt VIGO
úchyt k skrinkám LAURA
kovový úchyt vo farbe čierna matná, 1 ks v balení

Šírka Presný rozmer Cena
21 cm 21 x 1,2 x 2,8 cm 19 €
37 cm 36,9 x 1,2 x 2,8 cm 29 €

Úchyt MYLLO
úchyt k skrinkám MYLLO / LAURA
gombíkový úchyt, 1 ks v balení

Farba Rozmer Cena
chróm 3 x 3 x 2,8 cm 9 €
zlatá lesk 3 x 3 x 2,8 cm 9 €
rose gold lesk 3 x 3 x 2,8 cm 9 €

chróm lesk zlatá lesk smaragd 
mat

ocean 
mat

čierna 
mat

rose gold lesk ružová mat

Úchyt SCARLET
úchyt k skrinkám LAURA / MYLLO
gombíkový úchyt, 1 ks v balení

Farba Presný rozmer Cena
čierna mat 5 x 5 x 3 cm 30 €
zlatá 5 x 5 x 3 cm 30 €
oceľ 5 x 5 x 3 cm 30 €

čierna mat oceľzlatá

Úchyt VERSE
úchyt k skrinkám LAURA / MYLLO
gombíkový úchyt, 1 ks v balení

Farba Presný rozmer Cena
čierna mat 3 x 3,5 x 3,5 cm 19 €
zlatá 3 x 3,5 x 3,5 cm 19 €
strieborná 3 x 3,5 x 3,5 cm 19 €

čierna mat striebornázlatá

Úchyt MYLLO
úchyt k skrinkám MYLLO / LAURA
kožený úchyt, 1 ks v balení

Farba Presný rozmer Cena
hnedá 18 x 2,5 x 2,6 cm 15 €
čierna 18 x 2,5 x 2,6 cm 15 €

hnedá čierna

ružová mat 3 x 3 x 2,8 cm 9 €
čierna mat 3 x 3 x 2,8 cm 9 €
ocean mat 3 x 3 x 2,8 cm 9 €
smaragd mat 3 x 3 x 2,8 cm 9 €

NOVINKY

Kód
UN8412
UN8291
UN8292

UN8296
UN8293
UN8294
UN8295

Kód
UN8632
UN8633

Kód
UN8634
UN8635

Kód
UN8929
UN8928
UN8930

Kód
UN8839
UN8840
UN8841

Kód
UN8297
UN8407
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NOA zrkadlo*
s LED osvetlením, farba svetla neutrálna 5 700 K, výkon sietidla 6 W, 
svetelná životnosť 36 000 h, ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii 
skla, frekvencia 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, stupeň ochrany IP44

60 x 70 x 2,5 cm 179,00 € 119,00 €
80 x 70 x 2,5 cm 199,00 € 129,00 €
100 x 70 x 2,5 cm 219,00 € 139,00 €

KARA zrkadlo 
s LED osvetlením, bezrámové, farba svetla neutrálna 4 000 K, ochrana 
proti korózii zabraňujúca oxidácii skla, stupeň ochrany IP44

45 x 70 x 2,5 cm 139,00 €

DIME zrkadlo 
s LED osvetlením, umiestnené v čiernom kovovom ráme, farba svetla 
neutrálna 4 000 K, ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla, stupeň 
ochrany IP44

60 x 70 cm 179,00 €
80 x 70 cm 209,00 €
100 x 70 cm 239,00 €
120 x 70 cm 269,00 €

*tovar je dostupný len do vypredania zásob

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

26769CI/1508
26770CI/1508
26771CI/1508

TN306CI

TN353CI
TN354CI
TN355CI
TN356CI
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NOVINKANOVINKAVzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Biela lesklá 135 €
Biela matná 145 €
Svetlá sivá matná 145 €
Tmavá sivá lesklá 145 €
Duna matná 145 €
Ocean matná 145 €
Smaragd matná 145 €
Orech 135 €
Dub scarlet 135 €
Antracit matná 145 €
Antracit lesklá 145 €
Čierna matná 145 €
Čierna lesklá 145 €

Univerzálna skrinka SLIM 50 cm
horná skrinka 
2 dvierka, 2 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, kovové úchyty 
vo farbe chróm
50 x 80 x 12,6 cm 

Orech Antracit Čierna

Duna Ocean SmaragdSvetlá siváBiela Tmavá sivá Dub scarlet

HORNÉ 
SKRINKY

NOVINKA

UN7407 
UN8310
UN8311
UN7408
UN8805
UN8806
UN8804
UN8807
UN8309
UN8312
UN8307
UN7732
UN8308
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NOVINKA
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Univerzálna skrinka 60 cm
horná skrinka 
2 dvierka, 3 sklenené výškovo nastaviteľné poličky
59,6 x 100 x 31,6 cm 

Orech Antracit Čierna

Duna Ocean SmaragdSvetlá siváBiela Tmavá sivá Dub scarlet

Biela lesklá 189 €
Biela matná 199 €
Svetlá sivá matná 199 €
Tmavá sivá lesklá 199 €
Duna matná 199 €
Ocean matná 199 €
Smaragd matná 199 €
Orech 189 €
Dub scarlet 189 €
Antracit matná 199 €
Antracit lesklá 199 €
Čierna matná 199 €
Čierna lesklá 199 €

NOVINKA

NOVINKA

UN5569
UN8344
UN8345
UN8340
UN8809
UN8810
UN8808
UN8811
UN8343
UN8346
UN8341
UN8347
UN8342
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NOVINKANOVINKA
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Univerzálna skrinka SLIM 40 cm
horná skrinka 
1 dvierka, 2 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, kovový úchyt 
vo farbe chróm 
40 x 80 x 12,6 cm 

Orech Antracit Čierna

Duna Ocean SmaragdSvetlá sivábiela Tmavá sivá Dub scarlet

Biela lesklá  119 €
Biela matná 129 €
Svetlá sivá matná 129 €
Tmavá sivá lesklá 129 €
Duna matná 129 €
Ocean matná 129 €
Smaragd matná 129 €
Orech 119 €
Dub scarlet 119 €
Antracit matná 129 €
Antracit lesklá 129 €
Čierna matná 129 €
Čierna lesklá 129 €

HORNÉ 
SKRINKY

NOVINKA

UN7734
UN8322
UN8323
UN7735
UN8798
UN8713
UN8784
UN8799
UN8321
UN8324
UN8320
UN7736
UN8319
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NOVINKAVzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Univerzálna skrinka 40 cm
horná skrinka
1 dvierka, 3 sklenené výškovo nastaviteľné poličky
39,2 x 100 x 31,6 cm 

Orech Antracit Čierna

Duna Ocean SmaragdSvetlá sivábiela Tmavá sivá Dub scarlet

Biela lesklá  149 €
Biela matná 169 €
Svetlá sivá matná 169 €
Tmavá sivá lesklá 169 €
Duna matná 169 €
Ocean matná 169 €
Smaragd matná 169 €
Orech 149 €
Dub scarlet 149 €
Antracit matná 169 €
Antracit lesklá 169 €
Čierna matná 169 €
Čierna lesklá 169 €

NOVINKA

NOVINKA

UN5568
UN8336
UN8337
UN8332
UN8801
UN8802
UN8800
UN8803
UN8335
UN8338
UN8333
UN8339
UN8334
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Orech Antracit Čierna

Duna Ocean SmaragdSvetlá siváBiela Tmavá sivá Dub scarlet

Biela lesklá 219 €
Biela matná 239 €
Svetlá sivá matná 239 €
Tmavá sivá lesklá 239 €
Duna matná 239 €
Ocean matná 239 €
Smaragd matná 239 €
Orech 219 €
Dub scarlet 219 €
Antracit matná 239 €
Antracit lesklá 239 €
Čierna matná 239 €
Čierna lesklá 239 €

Univerzálna vysoká skrinka SLIM 40 cm
2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, kovové úchyty vo farbe 
chróm  | 40 x 180 x 12,6 cm

VYSOKÉ 
SKRINKY

N
O

VI
N

KA

NOVINKA

UN7959
UN8328
UN8329
UN8325
UN8791
UN8792
UN8790
UN8793
UN7977
UN8330
UN8327
UN8331
UN8326
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Orech Antracit Čierna

Duna Ocean SmaragdSvetlá siváBiela Tmavá sivá Dub scarlet

Biela lesklá 279 €
Biela matná 299 €
Svetlá sivá matná 299 €
Tmavá sivá lesklá 299 €
Duna matná 299 €
Ocean matná 299 €
Smaragd matná 299 €
Orech 279 €
Dub scarlet 279 €
Antracit matná 299 €
Antracit lesklá 299 €
Čierna matná 299 €
Čierna lesklá 299 €

Univerzálna vysoká skrinka 40 cm
2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, kovové úchyty vo farbe 
chróm | 40 x 180 x 35,2 cm

N
O

VI
N

KA
NOVINKA

UN7409
UN8316
UN8317
UN7410
UN8795
UN8796
UN8794
UN8797
UN8315
UN8318
UN8314
UN7733
UN8313
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Univerzálna skrinka so zrkadlom 40 cm
vysoká skrinka
skrinka so zrkadlom na dverách, 1 dvierka, 5 vonkajších pevných poličiek, 
vnútro: 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 2 pevné poličky
43 x 150 x 24,1 cm

Univerzálna skrinka so zrkadlom SLIM 33 cm
vysoká skrinka
skrinka so zrkadlom na dverách, 1 dvierka, 5 sklenených výškovo  
nastaviteľných poličiek
33,2  x 163,6 x 10 cm 

Svetlá sivá

Tmavá sivá

Dub scarlet Antracit Čierna

Biela

Univerzálna polička 40 cm
univerzálna polička
40 x 8 x 14,7 cm 

Orech

Duna Ocean Smaragd

Doplnky a dekorácie nie sú súčasťou produktu.

Biela lesklá 85 €
Biela matná 95 €
Svetlá sivá matná 95 €
Tmavá sivá lesklá 95 €
Duna matná 95 €
Ocean matná 95 €
Smaragd matná 95 €
Orech 85 €
Dub scarlet 85 €
Antracit matná 95 €
Antracit lesklá 95 €
Čierna matná 95 €
Čierna lesklá 95 €

biela lesklá 199 €biela lesklá 285 €

NOVINKA

NOVINKA

UN8446
UN8447
UN8452
UN8453
UN8787
UN8788
UN8786
UN8789
UN8454
UN8451
UN8450
UN8449
UN8448

UN9032 UN6463
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Univerzálna zrkadlová skrinka KLASIK 50 cm
horná skrinka
celozrkadlová, 1 dvierka, 2 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
otváranie Push to Open
50,6 x 61,8 x 12,9 cm

145 €

Univerzálna zrkadlová skrinka KLASIK 70 cm
horná skrinka
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
otváranie Push to Open 
70,6 x 61,8 x 12,9 cm

199 €

Univerzálna zrkadlová skrinka KLASIK 40 cm
horná skrinka
celozrkadlová, 1 dvierka, 2sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
otváranie Push to Open
40,6 x 61,8 x 12,9 cm

135 €

Univerzálna zrkadlová skrinka KLASIK 60 cm
horná skrinka
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
otváranie Push to Open
60,6 x 61,8 x 12,9 cm

185 €

ZRKADLOVÉ 
SKRINKY

NOVINKA

UN4651 UN4652

UN4653 UN4661
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NOVINKANOVINKA

Zrkadlo BEAN 100 cm
50 x 100 x 1,9 cm

250 €

Zrkadlo POLLY 
hrúbka 1,9 cm

Priemer Cena
60 cm 125 €
80 cm 160 €
100 cm 240 €

Zrkadlo NADIA
hĺbka 1,9 cm

Rozmer Cena
50 x 100 cm (long) 75 €
50 x 80 cm 65 €
60 x 80 cm 70 €
70 x 80 cm 75 €
80 x 80 cm 86 €
90 x 80 cm 95 €
100 x 80 cm 100 €
120 x 80 cm 110 €

ZR
KA

D
LÁ

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

NOVINKA

Kód
UN6830
UN6831
UN6864

UN7567 Kód
UN6685
UN6451
UN5800
UN5801
UN5802
UN5803
UN5804
UN5805
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

NOVINKA

LED Osvetlenie na zrkadlo MYRA
na zrkadlá a zrkadlové skrinky
plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44, farba svetla white light 
5700 K, 230 V, priame pripojenie výška, záruka 5 rokov
2,9 cm, hĺbka 10,2 cm

Šírka Svietivosť Cena
30 cm 614 lm 65 €
50 cm 630 lm 75 €
80 cm 923 lm 85 €

LED osvetlenie na zrkadlo EMBER
na zrkadlá a zrkadlové skrinky
plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44, farba svetla natural light 
4000 K, 230 V, priame pripojenie, záruka 5 rokov
výška 2,6 cm, hĺbka 11,1 cm

Šírka Svietivosť Cena
30 cm 473 lm 75 €
50 cm 633 lm 85 €

O
SV

ET
LE

N
IE

LE
D

NOVINKA

NOVINKA

Kód
UN644CI
UN645CI

Kód
UN260CI
UN261CI
UN262CI
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NOVINKA

RICA
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá so štruktúrovaným povrchom,  
s povrchovou úpravou UP-clean

42 x 42 x 14 cm 149,00 €

SORE
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériu a viditeľným 
prepadom,  s povrchovou úpravou UP-clean

46,5 x 46,5 x 14 cm 129,00 €

ROSE
umývadlo na dosku
keramické

48 x 37 x 13 cm 99,00 €

MIA
umývadlo na dosku
keramické

39 x 39 x 13,5 cm 99,00 €
Batéria nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu.

U
M

ÝV
AD

LÁ

N
O

VI
N

KA

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TK5023 TK5081

TKU4010-2 TKU4104
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TALLER
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, bez otvoru na batériu, s povrchovou 
úpravou UP-clean

28 x 28 x 14 cm 89,00 €

DELLA
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, bez otvoru na batériu, s povrchovou 
úpravou UP-clean

50 x 30,5 x 13,5 cm 109,00 €

TALLER XL
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, bez otvoru na batériu, s povrchovou 
úpravou UP-clean

47,5 x 47,5 x 12 cm 159,00 €

NETIA
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériua viditeľným 
prepadom, s povrchovou úpravou UP-clean

38 x 38 x 13,5 cm 109,00 €

CORNER
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériu, s povrchovou 
úpravou UP-clean

43 x 43 x 13,5 cm 149,00 €

NOVINKA

TKU4005-4

TKU4958

TKU4005-1

TKU4161

TKU41267
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DALIA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 73 x 58 cm  1 799,00 €
160 x 73 x 58 cm  1 849,00 €
170 x 78 x 60 cm  1 899,00 €

DALIA rohová
voľne stojaca rohová akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, 
súčasťou je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

pravá 160 x 73 x 60 cm  1 849,00 €
ľavá 160 x 73 x 60 cm  1 849,00 €

MUSA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 76 x 60 cm  1 459,00 €

WINTER
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v priesotre 
pre nohy, súčasťou je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 72 x 66 cm  1 459,00 €
160 x 80 x 66 cm  1 459,00 €
170 x 80 x 66 cm  1 659,00 €

VA
N

E
VO

ĽN
E 

ST
O

JA
C

E

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

DVV02779
DVV24511
DVV02786

DVV45318
DVV45295

DVV100576

DVV21572
DVV21680
DVV21785
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LEXI
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

165 x 72 x 58 cm  1 859,00 €

MAVIS
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

180 x 90 x 59 cm  1 929,00 €

ODTOKOVÁ SÚPRAVA
click/clack výpusť s priemerom 7 cm vhodná ku všetkým vaniam 

čierna matná 35,00 €
zlatá 39,00 €

CORA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

158 x 72 x 63 cm  1 899,00 €
168 x 74 x 66 cm  1 899,00 €

  - produkt dostupný skladom

NOVINKA

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

DVV11672

DVV10672
DVV10774

DVV8840

21010507
21015540
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LARA
stojanková páková umývadlová batéria keramická kartuša, 
prietok pod 9 l/min, perlátor, bez odpadovej súpravy, mosadz 
s povrchovou úpravou chróm, záruka 5 rokov

45,00 €

LARA
páková sprchová batéria 
nástenná, prietok pod 15 l /min, mosadz s povrchovou úpravou 
chróm, 
záruka 5 rokov

56,00 €

LARA
páková vaňová batéria 
nástenná, prietok pod 15 l /min, perlátor, keramická kartuša, mosadz 
s povrchovou úpravou chróm, záruka 5 rokov

65,00 €

LA
RA

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TB06900 TB06920

TB06930
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NOVINKY
OVA WC SET
závesné WC bez splachovacieho okruhu - PureRim, slim WC sedadlo 
odnímateľné, s pozvoľným sklápaním a kovovými úchytmi

35 x 54,5 x 38 cm set WC + sedadlo 199,00 €
sedadlo na WC 43,00 €

HARDY NEW WC SET
závesné WC bez splachovacieho okruhu - PureRim, slim WC sedadlo 
odnímateľné, s pozvoľným sklápaním a kovovými úchytmi

36 x 52 x 34 cm set WC + sedadlo 219,00 €

HALLE NEW WC SET
WC kombi bez splachovacieho okruhu - PureRim, odpad univerzálny, 
slim WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním a kovovými 
úchytmi

38 x 60,5 x 79,5 cm 299,00 €

  - produkt dostupný skladom

W
C

 S
ET

Y

NOVINKA

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

TK1040
TK2005E

TK1042N
TK1630N
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VYSVETLIVKY 
K POUŽITÝM IKONÁM

PureRim bez splachovacieho okruhu

Sedadlo s pozvoľným sklápaním

Materiál odolný voči vlhkosti

Push-to-open: Otváranie zatlačením

Mechanizmus tichého dovierania

Odnímateľná wc doska

SLIM tenký dizajn wc dosky

Prevdzušňovač /perlátor

Keramická kartuša

Produkt dostupný skladom

LED osvetlenie

Systém proti korózii skla

Ceny uvedené v katalógu sú odporúčané MOC s DPH, platné do odvolania alebo 

do vypredania zásob. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parame-

trov a cien bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazenie farieb je limitované 

technológiou tlače a nemusí úplne zodpovedať skutočnosti. 

Za prípadné tlačové chyby neručíme. 

Verzia TILA 202200106

Váš autorizovaný predajca Tila kúpeľne

NOVÁ SLOVENSKÁ
Značka Tila kúpeľne je originálna slovenská značka,

 ktorá ponúka široký sortiment pre každú kúpeľňu.

Katalóg je platný od od 1. 8. 2022


