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Thilo C. Pahl

Jednatel

Spoločník - konateľ

Koupelnový design od mistra

Kúpeľňový dizajn z ruky majstrov

Když se nás zeptáte, co vyrábíme, zní naše odpověď: kvalitní 

vany, umyvadla, sprchové vaničky a sprchovací plochy z ušlechtilé 

smaltované oceli. Pokud se nás však zeptáte, co děláme, odpo-

víme Vám: Vyvíjíme a vyrábíme výrobky, jejichž užitek přesahuje 

jejich vlastní funkci. Jejich mistrovský design dělá z koupelny místo 

osobní harmonie. Jejich profesionální technika Vám dodá jistotu 

promyšlené dokonalosti. Přitom se zcela koncentrujeme na to, co 

umíme odedávna nejlépe: Zpracování oceli a její zušlechtění smal-

továním. Zohledňujeme to, co získává stále větší hodnotu: přání 

individuálního návrhu. 

Vášeň pro smaltovanou ocel se odráží i v naší výrobě: V sídle naší 

firmy ve východowestfálském Delbrücku vyrábíme v jednom z nej-

modernějších závodů na smaltovanou ocel v branži ze 100 % Made 

in Germany. Plně automaticky, s maximální dokonalostí a – tam, 

kde to vyžaduje individualita – s mistrovskou ruční prací.

Bette – objevte naši koupelnovou kvalitu.

Ak sa nás opýtate, čo vyrábame, naša odpoveď znie: vysoko kvalitné 

kúpeľňové vane, umývadlá, sprchovacie vaničky a sprchovacie plochy 

z ušľachtilej smaltovanej ocele. Ak sa nás opýtate, čo robíme, odpo-

vieme Vám: Vyvíjame a vyrábame výrobky, ktorých úžitok presahuje 

ich samotnú funkciu.Ktorých majstrovský dizajn robí z kúpeľne miesto 

osobnej harmonizácie. Ktorých profesionálna technika Vám poskytne 

bezpečnosť premyslenej techniky. Koncentrujeme sa pritom úplne 

na to, čo vieme robiť od nepamäti najlepšie. Spracovanie ocele a jej 

zušľachťovanie smaltom. Zohľadňujeme to, čo stále viac získava na 

hodnote: požiadavku individuálneho rastu. 

Vášeň pre produkty zo smaltovanej ocele sa odráža aj v našej výrobe. 

V jednom z najmodernejších závodov na spracovanie smaltovanej 

ocele vyrábame na 100 % všetko pod značkou "Made in Germany" 

v našom závode v meste Delbrück vo východnom Westfálsku. Plne 

automaticky, s maximálnou dokonalosťou – a tam, kde si to vyžaduje 

individualitu, aj manuálnou prácou majstrov. 

Bette – odhaľte našu kvalitu kúpeľní.



Designové linie
Dizajnové línie

BETTELUX 

Vana, umyvadlo a doplňky inspirované sílou vody. Jsou 

realizovány ze smaltované oceli a mají půvab tekoucí 

vody. Provedení v různých variantách.

Vaňa, umývadlo a doplnky inšpirované silou vody. 

Presadené do smaltovanej ocele s domnelo tečúcou 

pôvabnosťou. Realizované v mnohých variantoch.
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BETTEART

Volně stojící vana a umyvadla na desku jsou vytvaro-

vané jakoby z jednoho kusu, mají extrémně úzký okraj 

a získávají tím skulpturální charakter.

Formované ako z jedného kusa s extrémne úzkym 

okrajom získavajú voľne stojaca vaňa a umývadlá na 

dosku charakter sochárskeho diela.
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BETTECOMODO 

Umyvadlo a vana pro všechny, kteří požadují  

hmatatelnou a viditelnou kvalitu, kteří žijí moderně  

a touží po komfortním uvolnění.

Umývadlo a vaňa pre všetkých, ktorí si vyžadujú citeľnú 

a viditeľnú kvalitu, ktorí žijú moderne a ktorí sa chcú 

komfortne uvoľniť.
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BETTEONE

Vany, sprchovací plocha a umyvadla s lineárním  

designem a univerzálními nároky: jako výchozí bod  

pro individuální koupelnovou architekturu. 

Vane, sprchovacia plocha a umývadlá s dizajnom rov-

ných línií a univerzálnou náročnosťou: ako východiská 

pre individuálnu architektúru kúpeľne. 

Strana / Strana 74
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Koupání
kúpanie

102

Sprchování
sprchovanie

150

Mytí
umývanie

182

vybavit a instalovat
vybaviť & inštalovať

220

Naprosté uvolnění v mnoha podobách: od volně 

stojících po vestavěné, od velkorysých po prostorově 

úsporné, vždy kvalitní.

Čisté uvoľnenie v mnohých formách: od voľne stojacich, 

až po zabudované, od veľkorysých po úsporné,  

vždy s maximálnou kvalitou.

Strana / Strana 102

Sprchování je dnes mimořádně žádané – a komfortní 

jako nikdy. V jedné úrovni s podlahou, lehce zvýšené 

nebo klasické s vysokým okrajem. 

Sprchovanie je žiadané ako nikdy predtým – a kom-

fortnejšie, ako nikdy predtým. Či už v úrovni podlahy, 

zľahka zvýšené alebo klasické s vysokým okrajom. 

Strana / Strana 150

Umyvadla: první místo, na které v koupelně narazíte, 

mnohotvárný průvodce dnem, samostatně nebo v 

kombinaci s všestranným nábytkem. 

Umývadlá: prvá nábehová zóna v kúpeľni,  

mnohostranný sprievodca celým dňom, samostatne 

alebo v kombinácii s rôznorodým nábytkom. 

Strana / Strana 182

Bezpečná technika a individuální komfort představují 

doslova základ pro požitek z uvolnění při koupání. 

Bezpečná technika a individuálny komfort sú doslova 

základom uvoľňujúceho zážitku z kúpania. 

Strana / Strana 220

Rychlé vyhledávání
Rýchle vyhľadávanie
Strana / Strana 258
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Kvalitní titanová ocel pro tvar, mleté sklo, křemík, rudy a borax pro brilantní 

strukturu smaltu – to jsou suroviny, ze kterých již více než 60 let vyrábíme 

naše koupelnové zařizovací předměty. Vypálené v ohni. Perfektně sladěné 

pro souhru s vodním živlem.

Vysoko kvalitná titanová oceľ pre formu, mleté sklo, kremeň, rudy a borax 

pre brilantnú smaltovú glazúru – to sú suroviny, z ktorých už viac ako  

60 rokov vyrábame svoje kúpeľňové produkty. Pálené v ohni.  

Perfektne zosúladené na súhru s elementom vody.

Kvalita představuje základní princip přírody –  

koupelnové zařizovací předměty z ušlechtilé  

smaltované oceli od společnosti Bette  

mají zcela přírodní původ

Kvalita je základný princíp prírody – kúpeľňové  

produkty z ušľachtilej smaltovanej ocele  

od spoločnosti Bette majú 100 percent  

prírodný pôvod
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Naší vášní pro smaltovanou ocel a naší zručností při jejím zpracování neu-

stále definujeme nové hranice pro výrobu smaltované oceli. Využíváme přitom 

nejmodernější výrobní metody – smysluplně doplněné individuální ruční prací. 

Vzniká tak nezaměnitelná kvalita.

S našou vášňou pre smaltovanú oceľ a našou šikovnosťou si pri jej spracovaní 

definujeme pre seba vždy nové hranice výroby . Používame pritom najmoder-

nejšie výrobné metódy – rozumne doplnené individuálnou ručnou prácou. Tak 

vzniká nezameniteľná kvalita.

S důvěrou ve vlastní přednosti pro  

dosažení nových cílů – tím se  

vyznačuje skutečný mistr

Dosahovanie nových cieľov na základe 

dôvery vo vlastné silné stránky –  

symbol skutočného majstra
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Když mnohotvárnost znamená  

mnohem více než výběr tvaru,  

vzniká svoboda při rozhodování

Ak je rôznorodosť oveľa viac,  

ako len výber formy, nastáva  

sloboda v rozhodovaní

Při navrhování a výrobě našich van, umyvadel, sprchových vaniček a 

sprchovacích ploch klademe zvláštní důraz na smyslnost. Každý design a 

každá varianta našich koupelnových zařizovacích předmětů jsou koncipo-

vané tak, aby bylo jejich používání účelné a splňovalo potřeby.

Pri komponovaní a výrobe našich vaní, umývadiel, sprchovacích vaničiek 

a sprchovacích plôch kladieme mimoriadny dôraz na zmyselnosť. Každý 

dizajn a každý variant našich kúpeľňových objektov sú koncipované účelne 

a s orientáciou na potreby.
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Znakem dobré architektury je důsledný rukopis až do detailu. Volně stojící 

vana BETTEHOME OVAL SILHOUETTE zde podporuje hru volných tvarů. 

Příklad, jak naše koupelnové zařizovací předměty ze smaltované oceli mění 

architekturu na obytný prostor.

Charakteristikou dobrej architektúry je dôsledný rukopis až do posledného 

detailu. Voľne stojaca vaňa BETTEHOME OVAL SILHOUETTE tu podporuje 

hru voľných foriem. Príklad toho, ako naše kúpeľňové objekty z ušľachtilej 

smaltovanej ocele svojou architektúrou vytvárajú obytný priestor.

Koupelnové zařizovací předměty  

s architektonickou kvalitou

Kúpeľňové objekty s  

architektonickou kvalitou

OLS HOUSE;  

J. MAYER H. und  

Partner, Architekten;  

© David Franck
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Volně stojící koupelnové zařizovací předměty

Jste režisérem svého komfortu  

– inscenujte jej!

Voľne stojace kúpeľňové objekty

Vy ste režisérom svojho komfortu 

– zinscenujte si ho!
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Sladěný design

Perfektním začleněním mění  

koupelnové zařizovací předměty  

prostor v celkový obraz

Zosúladený dizajn

Perfektne integrované  

kúpeľňové objekty vytvárajú  

celkový obraz miestnosti
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Detaily na míru

Realizace individuálních  

nároků je klíčem k uvolnění

Na mieru šité detaily

Realizácia individuálnych  

nárokov je kľúčom k uvoľneniu

ZÁRUBEŇ BETTE 

OBRÁTENÝ LÍMEC  

BETTEZARGE 

BETTEPROTISKLUZ

BETTE PROTIŠMYK PRO

DESIGN BETTE: hranatý roh

BETTEDESIGN: hranatý roh

UNIVERZÁLNÍ VESTAVNÝ SYSTÉM BETTE

Montážny systém BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL
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Inovativní technika

Bezpečná instalace mění  

nadšení v dlouhodobou radost

Inovatívna technika

Bezpečná inštalácia urobí z 

nadšenia dlhotrvajúcu radosť
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Dlouhá životnost  

a trvalé hodnoty

Dlhá životnosť  

a trvácnosť

Již dávno jsme se upsali trvalým hodnotám, jakými jsou 

dlouhá životnost, kvalita našeho koupelnového vybave-

ní a férové vztahy. Tyto hodnoty naleznete v přírodních 

surovinách našich koupelnových zařizovacích předmě-

tů a ve smaltovaném povrchu zušlechtěném glazurou 

BETTEGLAZE®. Tím je zachována funkční a vizuální 

kvalita koupelny po celá dlouhá léta a podpořen princip 

trvale udržitelné architektury – verifikace podle ISO 14025 

Environmental Product Declaration (EPD, environmentální 

prohlášení o produktu). Jako výrobní společnost sledu-

jeme téma komplexně. Ve výrobě kombinujeme desetiletí 

zkušeností s nejmodernější výrobní technikou. Dvě třetiny 

potřebné energie pokrýváme elektrickým proudem vyrá-

běným z vlastních zdrojů. 

Při instalaci, kterou zajišťují kvalifikovaní řemeslníci v ob-

lasti sanitární techniky a při použití originálního příslušen-

ství zaručujeme prodloužení záruky na naše smaltované 

produkty na dobu 30 let v souladu se záručním listem. 

Odjakživa sme sa upísali dlhej životnosti a kvalite 

našich kúpeľňových objektov, ako aj férovému súžitiu 

– trvácnosti. Dokazujú to prírodné suroviny a smalto-

vaný povrch našich kúpeľňových objektov, ktoré sú 

zušľachtené do glazúry BETTEGLAZE®. Takto dlhé roky 

zvyšujú funkčnú a optickú hodnotu kúpeľne a významne 

prispievajú k trvalej architektúre – verifikované podľa 

ISO 14025 Environmental Product Declaration (EPD). 

Ako výrobná spoločnosť vnímame tému komplexne. Vo 

výrobe kombinujeme naše skúsenosti mnohých desať-

ročí s najmodernejšou výrobnou technikou. Dve tretiny 

potrebnej energie pokrývame elektrinou vyrobenou z 

našich vlastných zdrojov. 

Pri kúpe a inštalácii prostredníctvom kvalifikovaných 

remeselníkov na sanitu, ako aj pri používaní originálneho 

príslušenstva poskytujeme predĺženú záruku na naše 

smaltované kúpeľňové produkty v dĺžke 30 rokov podľa 

záručného listu. 

Z Á R U K A

Z Á R U K A

Roky

rokov
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Hygienické
hygienické

Neporézní povrchová úprava glazurou BETTEGLAZE® je tvrdá jako 

sklo a neposkytuje nečistotám a bakteriím téměř žádnou živnou půdu. 

Tím se pozitivně odlišuje od měkčích materiálů nebo od dlažbou oblo-

žených prostor.

Povrch bez pórov a tvrdý ako sklo  BETTEGLAZE® neposkytuje špine  

a baktériám žiadnu živnú pôdu. Tým sa veľmi pozitívne odlišuje od  

mäkkých materiálov alebo od obkladmi obložených sektorov.

Tiché
tiché

Díky naší technologii minimalizujeme hlučnost. Promyšlené vestavné 

systémy zabraňují přenosu hluku z koupelnového objektu do okolí. 

Charakteristické znaky našej výbavy sa pri používaní starajú o tiché tóny. 

Premyslené vstavané systémy zamedzujú prenos hluku z kúpeľňového 

objektu na stavbu ako takú. 

Odolné proti ultrafialovému záření
odolné voči UV-žiareniu

Použitím speciálního postupu při smaltování „Nass-in-Nass“ je  

glazura  BETTEGLAZE® mimořádně rovnoměrná a stálobarevná.  

Též si zachovává stálost na světle. Povrch tak zůstane i po letech  

brilantní jako první den.

Na základe špeciálnej metódy Bette "mokré v mokrom" je glazúra 

 BETTEGLAZE® mimoriadne rovná, ako aj stálofarebná a svetlo stála. 

Povrch tak ostáva aj po rokoch taký istý brilantný, ako počas prvého dňa.

Tepelně vodivé
teplo vodivé

Ocel a smalt jsou ideální tepelné vodiče, které rychle pojmou teplo vody, 

a to i v oblasti šíje a v okrajových částech vany tak, že si vychutnáte 

blahodárnou lázeň celým tělem.

Oceľ je ideálnym vodičom tepla, a tak rýchlo preberá teplo vody na  

kúpanie, aj v oblasti krku a v okrajových častiach – pre blahodarný  

kompletný kúpeľ.

Odolné proti nárazu
nárazu vzdorná

Tajemstvím glazury BETTEGLAZE® je její velmi tenká vrstva. Podobně 

jako skelné vlákno zůstává pružná a odolná proti běžným vlivům zvenčí. 

To je uklidňující třeba při drobných nehodách.

Tajomstvom glazúry  BETTEGLAZE® je jej nepatrná hrúbka . 

Porovnateľná so skleneným vláknom – ostáva flexibilná sama o sebe a 

odolná voči účinkom sily, bežným pri kúpaní. Upokojujúci pocit – aj pri 

menších nepozornostiach.

odolné proti poškrábání
odolná voči poškriabaniu

Povrch BETTEGLAZE® je tvrdší než mramor, plast nebo ocel. Poškození 

materiály běžně používanými v koupelně je při každodenním přiměřeném 

používání téměř vyloučeno. Odolné proti poškrábání

Povrch glazúry BETTEGLAZE® je tvrdší ako mramor, umelá hmota alebo 

oceľ. Poškodenie v dôsledku používania materiálov bežných pri kúpaní je 

pri bežnom a riadnom používaní takmer vylúčené.

Odolné proti chemikáliím
rezistentná voči chemikáliám

Glazura BETTEGLAZE® si poradí se vším. Je odolná vůči kosmetickým 

přípravkům a přísadám do koupele. Ani lak na nehty nezanechá žádné 

stopy.

Glazúra BETTEGLAZE® je mimoriadne tvrdá pri používaní. Je rezistentná 

voči kozmetickým prípravkom a prísadám do kúpeľa. Dokonca ani lak na 

nechty na nej nezanecháva stopy.

Odolné proti vysokým teplotám
žiaruvzdorná

Glazura BETTEGLAZE® je žáruvzdorná a nehořlavá. Povrch nepoškodí 

ani dohořívající svíčky. Odolné proti chemikáliím

Glazúra BETTEGLAZE® je žiaruvzdorná a nehorľavá. Dokonca ani  

dohárajúce sviečky povrch nepoškodia.
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Designové řady

Dizajnové línie



BETTELUX
Design: tesseraux + partner

Vidíme design inspirovaný sílou vody. Je tu hladivá ocel a smalt v kvalitě 

tekoucí vody, zpracování je mistrovské. Zažíváme luxus absolutního 

pohodlí. BETTELUX – požitek pro všechny smysly.

Vidíme dizajn inšpirovaný silou vody. Rozpoznávame láskavú smal-

tovanú oceľ s viditeľne tečúcou kvalitou – opracované majstrovskou 

zručnosťou. Zažívame luxus s absolútnym komfortom. BETTELUX – 

pôžitok pre všetky zmysly.
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BETTELUX SHAPE
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Nová generácia voľne stojacích vaní a umývadiel – na jednom 

podstavci. Vypilované do charakteristickej vnútornej formy, urobené 

majstrovsky – to je mimoriadna šanca dať kúpeľni vzhľad nového druhu 

– presvedčivý aj vďaka doplnkom v jednotnom dizajne. 

Nová generace volně stojících van a umyvadel nesených podstavcem. 

Důraz na charakteristický vnitřní tvar a mistrovské zpracování dávají 

zvláštní příležitost dát koupelně nový vzhled – přesvědčivou strohost  

díky doplňkům se sladěným designem.

BETTELUX SHAPE Umyvadlo / Umývadlo  36

BETTELUX SHAPE Stolička / Stolček  37

BETTELUX SHAPE Polička / Polička  37

BETTELUX SHAPE Zrcadlo / Zrkadlo  37

BETTELUX SHAPE Vana / Vaňa  36
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Jednotlivé barevné varianty propůjčují designu zvláštní důraz. Klasická 

bílá nebo ušlechtilá černá. Provedení v jednotném barevném odstínu 

nechává splynout podstavec s koupelnovým prvkem. Ve dvoubarev-

ném provedení vzniká špičkový model. Podstavec je nabízen v šesti 

moderních barevných odstínech.

Rôzne farebné varianty prepožičiavajú dizajnu mimoriadny akcent. 

Klasicky biela, alebo ušľachtilá čierna. Podstavec a kúpeľňový objekt 

splývajú kvôli jednotnému tónu farieb. V dvojfarebnom stvárnení vzniká 

skutočný špičkový produkt. Pre podstavec je pritom na výber šesť 

moderných odtieňov farieb.

BETTELUX SHAPE Vana / Vaňa  36

BETTELUX SHAPE Umyvadlo / Umývadlo  36

BETTELUX SHAPE Polička / Polička  37

BETTELUX SHAPE Stolička / Stolček  37

BETTELUX SHAPE Zrcadlo / Zrkadlo  37
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Rozměry (D x Š x V x hloubka umyvadla):

Rozmery (D x Š x V x hĺbka korýtka):

  60 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

  80 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

100 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

Výška podstavce / Výška podstavca: 90 cm

Celková koncepce BETTELUX SHAPE byla oceněna vyznamenáním

Vyznamenanie pre BETTELUX SHAPE ako celkový koncept

Stojánkové zrcadlo / 

Stojace zrkadlo

Rozměry (D x H x V)

Rozmery (D x H x V):

60 x 24,4 x 190 cm

Stolička / Podnožka

Rozměry (D x H x V)

Rozmery (D x H x V):

35 x 35 x 43 cm

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1270 mm

180 x 80 x 45 cm / 1345 mm

190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Výška podstavce / Výška podstavca: 58 cm

bílá

biela

černá

čierna

Barvy a povrchy
Farby a povrchy

BETTEGLAZE®

Smaltové barvy, lesklé

Emailové farby, lesklé

BETTELUX SHAPE
Barvy podstavců, jemná struktura mat

Farby podstavca, jemná štruktúra matná

BETTELUX SHAPE 
Dřevěné povrchy

Drevené povrchy

bílá

biela

mint

mätová

taupe

hnedošedá

sky

sky

černá

čierna

rosé

rosé

dub mocca

dub mocca

dub natur

dub natur

dub crème

dub krémový

BETTELUX SHAPE Nábytek / Nábytok

BETTELUX SHAPE Umyvadlo / Umývadlo

Design: tesseraux + partner 

BETTELUX SHAPE Vana / Vaňa

Polička / Polička

Rozměry (D x H x V)

Rozmery (D x H x V):

Polička / Polička:

  40 x 12 x 7 cm

  60 x 12 x 7 cm

  80 x 12 x 7 cm 

100 x 12 x 7 cm

Dřevěné panely / Drevené police:

  20 x 12 x 1,9 cm

  40 x 12 x 1,9 cm

  60 x 12 x 1,9 cm 

  80 x 12 x 1,9 cm 

100 x 12 x 1,9 cm
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BETTELUX
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BETTELUX Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  62

BETTELUX Vestavná vana / Zápustná vaňa  60

Okraj vany o výšce pouhých 8 mm umožňuje decentní integraci koupací 

vany do architektonického řešení koupelny a současně se tak stává 

mimořádným tvůrčím prvkem.

Estetiku vestavného umyvadla BETTELUX tvoří jeho vnitřní tvar bez rohů 

a hran, který je v kontrastu s vnějšími přímými liniemi.

Vďaka okraju vane len vo výške 8 mm sa dá vaňa decentne integrovať do 

architektúry kúpeľne a stáva sa tak mimoriadnym elementom jej vzhľadu.

Estetiku zápustnému umývadlu BETTELUX dodáva vnútorný tvar  

umývadla bez rohov a hrán, ktorý je v kontraste s priamočiarou  

vonkajšou formou.
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BETTELUX Vestavná vana / Zápustná vaňa  60

BETTELUX Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  62
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BETTELUX Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  62

BETTELUX Vestavná vana / Zápustná vaňa  60

Vestavná vana BETTELUX může být díky extrémně úzké zdvižné hraně zabudována i do desky.

Zápustná vaňa BETTELUX sa dá inštalovať aj lícujúco vďaka extrémne úzkemu okraju.
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BETTELUX HIGHLINE s obložením z pravého dřeva / s obložením z pravého dreva  60

BETTEFLOOR Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  160
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Dřevěné obložení: 30 cm

dub bělený, dub hnědý, dub marone, makassar

Obloženie z dreva: 30 cm

dub bielený, dub hnedý, dub marone, makassar

BETTELUX SILHOUETTE Vana / Vaňa  60

BETTELUX HIGHLINE Vana / Vaňa  60

BETTELUX HIGHLINE s polovysokým obložením z ušlechtilé oceli a 

smaltu jsou pozvánkou na kreativní inscenaci – jemná citlivá kombinace 

s druhým materiálem nebo sebevědomá jednotnost zabudovaná do kou-

pelnového celku. Dřevěné obložení ve čtyřech různých variantách dává 

prostor pro individuální zdůraznění prostoru. 

Volně stojící vana BETTELUX SILHOUETTE si pohrává s protikladem 

jemné vnitřní formy a monolitické vnější kontury. Filigrán okraje vany je 

jednou z jejích zvláštních charakteristik.

BETTELUX HIGHLINE so zástenou polovičnej výšky z ušľachtilej smal-

tovanej ocele je pozvánka na kreatívne inscenovanie – s citom jemne 

kombinovaná s iným materiálom alebo ako sebavedomý návrh zabudo-

vaná do prostredia kúpeľne. Drevený obklad v štyroch rôznych variantoch 

ponúka priestor pre individuálne zdôraznenie priestoru. 

Voľne stojaca vaňa BETTELUX SILHOUETTE sa hrá s protichodnou 

jemnou vnútornou formou a monolitickou vonkajšou kontúrou. Aj filigrant-

ské vedenie línií okraja vane je jednou z jej špeciálnych charakteristík.
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Volně stojící vana BETTELUX SILHOUETTE SIDE a umyvadlo BETTELUX jsou perfektně sladěny a zdůrazňují průběžné uspořádání koupelny.

Voľne stojaca vaňa BETTELUX SILHOUETTE SIDE a umývadlo BETTELUX sú perfektne harmonické a podčiarkujú plynulé stvárnenie kúpeľne.

BETTELUX SILHOUETTE SIDE Vana / Vaňa  60

BETTELUX Nástěnné umyvadlo / Nástenné umývadlo  62

BETTEFLOOR Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  160
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  BETTELUX I SILHOUETTE SIDE s napojením na stěnu umožňuje různá 

architektonická řešení. I v malých koupelnách je   BETTELUX IV / V 

SILHOUETTE SIDE řešením pro rohovou instalaci. Přímost pláště  

dělá z vany architektonicky centrální bod koupelny.

  BETTELUX I SILHOUETTE SIDE s umiestením k stene umožňuje rôzne 

architektonické riešenia. Aj v malých kúpeľniach presviedča   BETTELUX 

IV / V SILHOUETTE SIDE ako riešenie pre zabudovanie do rohu miest-

nosti. Priame línie zásteny vytvárajú z vane tvorivé centrum kúpeľne. 

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE Vana / Vaňa  60

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE Vana / Vaňa  60
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BETTELUX OVAL
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Oválná vana   BETTELUX OVAL SILHOUETTE je možností pro vytvoření jemné a přesto přímé koupelny.

Ako oválna vaňa je   BETTELUX OVAL SILHOUETTE možnosťou pre jemné a napriek tomu priamočiare stvárnenie kúpeľne.

BETTELUX OVAL SILHOUETTE Vana / Vaňa  61

BETTEFLOOR Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  160

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  200
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  BETTELUX OVAL HIGHLINE vana: Highline vana je příležitostí pro kreativní práci s materiálem i prostorem a jako  

podestové řešení otevírá nové možnosti ztvárnění. Charakteristickou vlastností zůstává průběžná vnitřní forma.

  BETTELUX OVAL HIGHLINE vaňa: Vaňa Highline Vás vyzýva, aby ste s materiálom a priestorom nakladali kreatívne –  

a riešeniu pódia otvára nové možnosti stvárnenia. Ale vždy charakteristická vďaka "tečúcej! vnútornej forme.

BETTELUX OVAL HIGHLINE Vana / Vaňa  61

BETTELUX Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  62

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Ná-

bytkové moduly  200
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Design: tesseraux + partner

BETTELUX Vany / Vane

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTELUX SILHOUETTE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1270 mm

180 x 80 x 45 cm / 1345 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

Provedení ke stěně / Inštalácia k stene

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

Rohová instalace vlevo / Inštalácia do rohu vľavo

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

Rohová instalace vpravo / Inštalácia do rohu vpravo

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTELUX

Vestavná vana / Zápustná vaňa 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 / 1270 cm

180 x 80 x 45 / 1345 cm

190 x 90 x 45 / 1420 cm

Výška okraje / Výška okraja: 8 mm

BETTELUX OVAL

Vestavná vana / Zápustná vaňa 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 / 1270 cm

180 x 80 x 45 / 1340 cm

190 x 90 x 45 / 1420 cm

Výška okraje / Výška okraja: 8 mm

BETTELUX OVAL SILHOUETTE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1270 mm

180 x 80 x 45 cm / 1340 mm

190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTELUX OVAL HIGHLINE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 80 x 45 cm / 1340

190 x 90 x 45 cm / 1420

Výška čela / Výška rámu: 28 cm

BETTELUX HIGHLINE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 80 x 45 cm / 1345 mm

190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Výška čela / Výška rámu: 28 cm

Dřevěné obložení: / Obloženie z dreva: 30 cm

Dřevěné obložení: 30 cm

dub bělený, dub hnědý, dub marone, makassar

Obloženie z dreva: 30 cm

dub bielený, dub hnedý, dub marone, makassar

BETTELUX HIGHLINE
Dřevěné povrchy / Drevené povrchy
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BETTELUX Umyvadla / Umývadlá

Rozměry (D x Š x V x hloubka umyvadla):

Rozmery (D x Š x V x hĺbka korýtka):

Umyvadlo na desku

Umývadlo na dosku

  60 x 49,5 x 6 / 12 cm

  80 x 49,5 x 6 / 12 cm

100 x 49,5 x 6 / 12 cm

Vestavné/podstavné umyvadlo 

Zápustné / vstavané umývadlo 

  60 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

  80 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

100 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

Nástěnné umyvadlo

Nástenné umývadlo

  60 x 49,5 x 14 / 12 cm

  80 x 49,5 x 14 / 12 cm

100 x 49,5 x 14 / 12 cm

Design: tesseraux + partner
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BETTEART
Design: tesseraux + partner

  BETTEART je tvarově krásný důkaz umění práce s ušlechtilou ocelí 

a smaltem. Tvar jako z jednoho kusu a velmi úzký okraj dodávají volně 

stojící vaně a umyvadlům na desku skulptulární charakter a půvab 

vytvářející a naplňující prostor.

  BETTEART je dôkazom krásnej formy maximálnej umeleckej šikovnosti 

kombinácie ocele a smaltu. Formované ako z jedného kusa s extrémne 

úzkym okrajom – voľne stojaca vaňa a umývadlá na dosku získavajú 

charakter súsošia. Sú ľahko pôvabné a rovnakou mierou určujú a dotvá-

rajú priestor.
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BETTEART Vana / Vaňa  72

BETTEART Umyvadlo / Umývadlo  73

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEART IV Vana / Vaňa  72

BETTEART Umyvadlo / Umývadlo  73

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

Výška čelaBETTEART I – jako všechny BETTEART varianty vybavené odtokovou a přepadovou soustavou, na přání i s integrovaným napouštěním.

BETTEART I – ako všetky BETTEART Varianty vybavené s BETTEART odtokovou a prepadovou súpravou, na požiadanie aj s integrovaným napúšťaním

Při umístění vany ke stěně nebo do rohu se rozšíří okraj směrem ke stěně a 

nabídne další odkládací prostor a komfortní volnost pro hlavu a ruce. 

Ak sa vaňa umiestni k stene alebo do rohu, rozširuje sa okraj k stene a 

ponúka odkladaciu plochu navyše, ako aj komfortnú voľnosť pre hlavu a ruky. 
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Miska zachycující vodu – samozřejmost designu nachází odpovída-

jící ekvivalent v materiálu – ocel/smalt. První pohled je překvapivý, ale 

zvláštní výrobní technika naše vnímání mění. Umyvadlo propůjčuje kou-

pelně silný charakter. Dopad designu je zvláště patrný v souhře s volně 

stojící vanou   BETTEART.

Miska, ktorá zachytáva vodu – samozrejmosť dizajnu nachádza svoj 

náprotivok v materiáli ktorý predstavuje smaltovaná oceľ. Na prvý 

pohľad prekvapujúce, avšak špeciálny výrobný postup zmení naše 

pocitové vnímanie. Umývadlo dáva kúpeľni silný charakter. V súhre 

s voľne stojacou vaňou   BETTEART sa mimoriadne zvýrazňuje 

dôslednosť dizajnu.

BETTEART Umyvadlo / Umývadlo  73

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEART Vany / Vane BETTEART Umyvadla / Umývadlá

BETTEART

Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku

Rozměry (D x Š x V):

Rozmery (D x Š x V):

30 x 40 x   9 cm

60 x 40 x 11 cm

80 x 40 x 11 cm

BETTEART

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 75 x 42 cm / 1564 mm

Výška čela / Výška rámu: 56 cm

BETTEART V

Rohová instalace vpravo / In-

štalácia do rohu vpravo

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

185 x 80 x 42 cm / 1564 mm

Výška čela / Výška rámu: 56 cm

BETTEART IV 

Rohová instalace vlevo / In-

štalácia do rohu vľavo

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

185 x 80 x 42 cm / 1564 mm

Výška čela / Výška rámu: 56 cm

Společně s Viega jsme vyvinuli přepadovou a odtoko-

vou garnituru, která je perfektně uzpůsobena designu. 

Na přání může bát garnitura vybavena i napouštěním. 

Spoločne s firmou Viega sme vyvinuli odtokové a prepa-

dové súpravy, ktoré sú perfektne prispôsobené dizajnu. 

Na požiadanie je možné dodať súpravy aj s napušťaním. 

BETTEART I

Provedení ke stěně / Inštalácia k stene

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 80 x 42 cm / 1564 mm

Výška čela / Výška rámu: 56 cm

Design: tesseraux + partner
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BETTEONE
Design: tesseraux + partner

Designová řada   BETTEONE je určena všem, kteří si chtějí splnit svá přání 

a kladou důraz na individuální architekturu koupelny. Znakem designu 

je široký kraj a maximální preciznost detailů. Jedná se minimalistickou 

formu, která je bez problémů integrovatelná do moderní koupelny.

Dizajnová línia   BETTEONE je určená všetkým, ktorí chcú zreálniť svoje 

osobné želania a ktorí kladú dôraz na individuálnu architektúru kúpeľne. 

Dizajn charakterizuje široký okraj po celom obvode a mimoriadna pres-

nosť v detailoch. Minimalistická reč formy, ktorá sa dá bez problémov 

integrovať do moderného stvárnenia kúpeľne.
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BETTEONE Vana / Vaňa  94

BETTEONE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  95

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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Díky symetrickému průřezu vany s odtokem uprostřed je BETTEONE 

skvělá vana pro dvě osoby. Přesně zpracované rohy, 20 mm vysoký  

okraj vany a obvodové široké tělo vany zvýrazňují jasný a čistý design.

Na základe symetrického prierezu vane s odtokom v strede sa  

BETTEONE hodí vynikajúco ako duo-vaňa. Precízne rohy a nízky  

falc vane s výškou 20 mm, ako aj široké okrajové časti vane  

podčiarkujú jasný a puristický dizajn.

BETTEONE Vana / Vaňa  94
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BETTEONE RELAX Vana / Vaňa  94

BETTEONE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  95

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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  BETTEONE spojuje v jednotném designu koupání,  

sprchování a umývání.

  BETTEONE spája aj vo svojej forme funkcie kúpania,  

sprchovania a umývania do jednotného dizajnu.

BETTEONE RELAX Vana / Vaňa  94

BETTEONE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  95

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95
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Vana pro jednu osobu   BETTEONE RELAX se vyznačuje zádovým profilem, který je uzpůsoben jako lehátko a nabízí tak příjemně pohodlné ležení.

Vaňu pre jedného BETTEONE RELAX charakterizuje profil chrbta, ktorý má podobu ležadla a ponúka tak uvoľňujúci komfort ležania.

BETTEONE RELAX Vana / Vaňa  94

BETTEONE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  95

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEONE HIGHLINE Vana / Vaňa  94

BETTEONE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  95

BETTEONE Dvojité umyvadlo / Dvojité nástenné umývadlo  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEONE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  95 BETTEONE Dvojité umyvadlo / Dvojité nástenné umývadlo  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEONE RELAX HIGHLINE Vana / Vaňa  94

BETTEONE MONOLITH Umyvadlo / Umývadlo  95

Umývadlo a vaňa ako centrálne miesto v kúpeľni vytvárajú scenériu maxi-

málnej kvality. Voľne stojace umývadlo   BETTEONE MONOLITH upokojuje 

svojim symetrickým dizajnom.

Vane   BETTEONE HIGHLINE a   BETTEONE RELAX HIGHLINE s vysokým 

okrajom vane majú pre svoju elegantnú prítomnosť v kúpeľni charakter 

sochárskeho diela.

Umyvadlo a vana mohou být pojaty jako středobod koupelny. Volně 

stojící umyvadlo   BETTEONE MONOLITH je přesvědčivé symetrickým 

designem.

Vany   BETTEONE HIGHLINE a   BETTEONE RELAX HIGHLINE s vysokým 

okrajem mají skulpturální charakter pro elegantní použití do koupelny.
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BETTEONE

Rozměry (D x Š x V x hloubka umyvadla):

Rozmery (D x Š x V x hĺbka korýtka):Umývadlo na dosku

Umyvadlo na desku

Umývadlo na dosku

  53 x 53 x 6 / 13 cm

  70 x 53 x 6 / 13 cm

  90 x 53 x 6 / 13 cm

110 x 53 x 6 / 13 cm

140 x 53 x 6 / 13 cm

Vestavné/podstavné umyvadlo 

Zápustné / vstavané umývadlo 

  53 x 53 x 0,9 / 13 cm

  70 x 53 x 0,9 / 13 cm

  90 x 53 x 0,9 / 13 cm

110 x 53 x 0,9 / 13 cm

Nástěnné umyvadlo

Nástenné umývadlo

  53 x 53 x 14 / 13 cm

  70 x 53 x 14 / 13 cm

  90 x 53 x 14 / 13 cm

110 x 53 x 14 / 13 cm

140 x 53 x 14 / 13 cm

Monolit (volně stojící  

nebo nástěnné provedení)

Monolith (voľne stojacie 

alebo montáž na stenu)

50 x 50 x 90 / 13 cm

BETTEONE

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  90 x   90 cm

100 x   90 cm

100 x 100 cm

120 x   80 cm

120 x   90 cm

120 x 100 cm

140 x   90 cm

140 x 100 cm

BETTEONE HIGHLINE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm

190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

Výška čela / Výška rámu: 28 cm

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

Výška čela / Výška rámu: 28 cm

BETTEONE RELAX

Vestavná vana / Zápustná vaňa

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

200 x 90 x 45 cm / 1285 mm 

BETTEONE 

Vestavná vana / Vaňa na zabudovanie

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

160 x 70 x 42 cm / 1250 mm

170 x 70 x 42 cm / 1340 mm

170 x 75 x 42 cm / 1340 mm

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm

190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

Dřevěné obložení: 30 cm

Dub bělený, dub hnědý, dub marone, makassar

Obloženie z dreva: 30 cm

dub bielený, dub hnedý, dub marone, makassar

BETTEONE Vany / Vane BETTEONE Sprchové vaničky & umyvadla / Sprchovacie vaničky a umý-
vadlá

BETTEONE HIGHLINE & BETTEONE RELAX HIGHLINE
Dřevěné povrchy / Drevené povrchy

Design: tesseraux + partner
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BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner

Designová řada pro všechny, kteří chápou umyvadlo a vanu tvůrčím  

způsobem jako celek, pro ty, kteří si přejí kvalitu vidět i cítit, moderně  

žít a pohodlně relaxovat.

Dizajnová línia pre všetkých, ktorí vnímajú umývadlo a vaňu aj z hľadiska 

stvárnenia ako dizajnový celok, ktorí si želajú citeľnú a viditeľnú kvalitu, 

ktorí žijú moderne a ktorí sa chcú komfortne uvoľniť.
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Oválný vnitřek vany pro jednu osobu s jemným tvarem v šíjové 

části a s pohodlnou šikmou zádovou částí nabízí prostor pro 

relaxační lázeň celého těla.

Oválna vnútorná forma vane pre jednu osobu s jemne  

formovanou časťou na krk a s komfortným zošikmením  

pre chrbát ponúka priestor pre uvoľňujúci kúpeľ.

Oválný vnitřní tvar vany se odráží také v umyvadle této řady.  

Výhodou je jednotný materiál, jednotný tvar a kompaktní  

kvalita na místech, která jsou pro koupelnu důležitá.

Oválny dizajn vane charakterizuje aj sériu umývadiel.  

Výhoda: jeden materiál, jedna línia foriem a zaručená  

kvalita na dôležitých miestach v kúpeľni.

BETTECOMODO Vana / Vaňa

BETTECOMODO Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  200

BETTECOMODO Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  200

BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1250 mm

180 x 80 x 45 cm / 1310 mm

190 x 90 x 45 cm / 1380 mm

BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner

Rozměry (D x Š x V):

Rozmery (D x Š x V):

Umyvadlo na desku

Umývadlo na dosku

   60 x 49,5 x 6 cm

   80 x 49,5 x 6 cm

100 x 49,5 x 6 cm

Vestavné/podstavné umyvadlo

Zápustné / vstavané umývadlo

   60 x 49,5 x 0,9 cm

   80 x 49,5 x 0,9 cm

100 x 49,5 x 0,9 cm

Nástěnné umyvadlo

Nástenné umývadlo

   60 x 49,5 x 14 cm

   80 x 49,5 x 14 cm

100 x 49,5 x 14 cm
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Koupání

 kúpanie



BETTECUBO SILHOUETTE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

167 x 80 x 45 cm / 1280 mm

177 x 85 x 45 cm / 1380 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm
BETTECUBO SILHOUETTE Vana / Vaňa

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTECUBO
Volně stojící kubická pravoúhlá vana s kónickým bezespárovým 

ocelovým / smaltovaným čelem je středobodem koupelny v bílé 

barvě stejně jako v provedení   BICOLOR.

Voľne stojaca, kubická pravouhlá vaňa s kónickým, bezškárovým 

opláštením zo smaltovanej ocele v bielej farbe – špičkový výrobok  

v kúpeľni aj ako   BICOLOUR-vaňa.
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BETTEHOME
Design: schmiddem design

Oválná koupací vana s pevně tvarovaným obložením z ušlechtilé 

oceli a smaltu se díky odtoku uprostřed hodí i pro použití ve dvou. 

Je přesvědčivá jako volně stojící vana i při instalaci ke stěně.

Oválna vaňa s pevne vyformovaným opláštením zo smaltovanej 

ocele sa vďaka stredovému odtoku hodí na kúpanie aj vo dvojici a 

tiež presviedča tak ako voľne stojaci, ako aj o stenu opretý variant.

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 100 x 45 cm / 1355 mm

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE Vana / Vaňa

BETTEBOWL Vestavné umyvadlo, kulaté / Vstavané umývadlo, okrúhle  193

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTEHOME
180 x 75 x 45 cm / 1355 mm

BETTEHOME OVAL
180 x 100 x 45 cm / 1355 mm
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BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01, 02, 03

BETTESTARLET I SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01, 02, 03

BETTESTARLET IV SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01, 02, 03

BETTESTARLET V SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01, 02, 03

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01, 02, 03

BETTELUX SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01

BETTECUBO SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX OVAL SILHOUETTE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX OVAL HIGHLINE

Barvy / Farby: 01

BETTEONE HIGHLINE

Barvy / Farby: 01

BETTELUX HIGHLINE

Barvy / Farby: 01

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Barvy / Farby: 01

01 černá lesklá

01 čierna lesklá

02 černá matná

02 čierna matná

03 fialová

03 staroružová

Bílá s černou nebo fialovou:   BETTEBICOLOR je v každé z těchto 

barevných kombinací skutečnou ozdobou koupelny. Dvoubarevné 

provedení – a přesto vyrobené z jednoho kusu. Rozdělené,  

a přesto beze spáry. 

Biela s čiernou alebo staroružovou:   BETTEBICOLOUR je v každej 

z tejto farebných kombinácií presvedčivou ozdobou v kúpeľni – 

dvojfarebná, a predsa vyrobená z jedného kusu. Rozdelená  

na dve časti, a predsa bez škár. 

Duet barev

Duet farieb

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

Design: schmiddem design
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BETTESTARLET
Jasný a symetrický tvar kolekce   BETTESTARLET je velmi přitažlivý a 

díky celé řadě velikostí a tvarů se přizpůsobí každé koupelně.

Jasný symetrický tvar   BETTESTARLET Collection je veľkým lákadlom, 

ktorý takmer v každej kúpeľni podčiarkuje svoj účinok v  

množstve veľkostí a variantov foriem.

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE 

Rozměr (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm 

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm* 

* k dodání od podzimu 2015 / dodávať sa bude od jesene 2015

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE Vana / Vaňa

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

110 111



BETTESTARLET IV SILHOUETTE 

Rohová instalace vlevo / Inštalácia do rohu vľavo

Rozměr (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm* 

* k dodání od podzimu 2015 /  

dodávať sa bude od jesene 2015

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTESTARLET V SILHOUETTE 

Rohová instalace vpravo / Inštalácia do rohu vpravo

Rozměr (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm* 

* k dodání od podzimu 2015 /  

dodávať sa bude od jesene 2015

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTESTARLET I SILHOUETTE 

Rozměr (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm* 

* k dodání od podzimu 2015 /  

dodávať sa bude od jesene 2015

Výška čela / Výška rámu: 57,5 cm

BETTESTARLET IV SILHOUETTE  Vana / Vaňa
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BETTESTARLET II
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET IV
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET 
Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm 

157 x 70 x 42 cm / 1170 mm

160 x 65 x 42 cm / 1170 mm

160 x 70 x 42 cm / 1170 mm

165 x 70 x 42 cm / 1170 mm

170 x 70 x 42 cm / 1270 mm

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

180 x 75 x 42 cm / 1370 mm

180 x 80 x 42 cm / 1370 mm

190 x 90 x 42 cm / 1465 mm

BETTESTARLET I
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET V
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET Vana / Vaňa
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BETTESTARLET OVAL
Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm 

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm

BETTESTARLET 
FLAIR OVAL
158 x 68 x 42 cm / 1170 mm

168 x 73 x 42 cm / 1270 mm

178 x 78 x 42 cm / 1370 mm

188 x 88 x 42 cm / 1465 mm

BETTESTARLET 
ŠESTIHRAN
ŠESŤUHOLNÍK
188 x 70 x 42 cm / 1170 mm

200 x 75 x 42 cm / 1270 mm

210 x 80 x 42 cm / 1370 mm 

BETTESTARLET III
181 x 75 x 42 cm / 1170 mm

192 x 80 x 42 cm / 1270 mm

203 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET
OCTA
160 x 70 x 42 cm / 1170 mm

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

180 x 80 x 42 cm / 1370 mm
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BETTESELECT 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

160 x 70 x 42 cm / 1199 mm

170 x 70 x 42 cm / 1299 mm

170 x 75 x 42 cm / 1299 mm

180 x 80 x 42 cm / 1399 mm

BETTESELECT
Design: tesseraux + partner

  BETTESELECT je estetickou špičkou ve střední cenové relaci.Vyznačuje se čistou elegancí  

a harmonicky uspořádanou částí na ležení. Přesazený odtok dovoluje koupání  

dvěma osobám nebo sprchování na velkorysé ploše.

  BETTESELECT je estetickým highlightom v strednom cenovom segmente charakterizovaný 

jasnou eleganciou a harmonicky tvarovanou plochou na ležanie. Posunuté umiestnenie odtoku 

umožňuje jej používanie vo dvojici, alebo ako sprcha ponúka veľkorysé miesto na státie.

BETTESELECT Vana / Vaňa

BETTESPRCHOVACÍ VANIČKA / BETTESPRCHOVACIA VANIČKA  174

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTESCHMIDDEM II 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

180 x 85 x 45 cm / 1262 mm

180 x 90 x 45 cm / 1262 mm

BETTESCHMIDDEM II Vana / Vaňa

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTESCHMIDDEM II
Design: schmiddem design

Přímé linie modelu   BETTESCHMIDDEM II jsou zvýrazněny širokým okra-

jem vany na jedné straně. Slouží jako odkládací plocha nebo plocha  

k sezení. Na přání je možné také individuálně umístit baterie.

Priamočiarosť BETTESCHMIDDEM II zvýrazní jednostranný široký okraj 

vane. Slúži buď ako odkladacia plocha alebo ako plocha na sedenie. Na 

požiadanie môžeme do okrajov vane individuálne umiestniť aj armatúry.
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BETTEFREE 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1160 mm

180 x 80 x 45 cm / 1260 mm

190 x 90 x 45 cm / 1360 mm

200 x 100 x 45 cm / 1460 mm

BETTEFREE
Design: schmiddem design

Přímočarý vnější tvar a vnitřní švih rohové koupací vany s odtokem  

uprostřed ji předurčují jako první volbu pro puristy,  

kteří se rádi koupou i ve dvou.

Vonkajšia forma s rovnými líniami a vnútorný rozmach pravouhlej vane  

so stredovým odtokom z nej robí výber číslo jedna pre puristov,  

ktorí sa radi kúpu aj vo dvojici.

BETTEFREE Vana / Vaňa 

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160

BETTEAQUA Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  188

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEPUR
Design: schmiddem design

Vestavné vany nemusejí být vždy hranaté. Různé kontury,  

od asymetrických po oválné, v kombinaci s nadčasovým  

vnitřním tvarem, nabízejí celou řadu možností do  

prostoru s nejrůznějším řešením.

Vane na zabudovanie nemusia byť vždy iba pravouhlé.  

Rozličné korektúry – od asymetrických po oválne – ponúkajú  

v kombinácii s nadčasovou vnútornou formou rôzne  

variácie pre najrôznejšie priestorové situácie.

BETTEPUR

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1200 mm

180 x 80 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR V
185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR OVAL
185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR IV
185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

ŠESTIÚHELNÍK BETTEPUR
BETTEPUR ŠESŤHRAN
215 x 85 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR Vana / Vaňa
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BETTESPA

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 120 x 45 cm / 1410 mm 

BETTESPA Vana / Vaňa

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTESPA
Design: schmiddem design

K velkorysému programu   BETTESPA patří společný  

požitek, protože zde najdou pohodlí dvě osoby k  

příjemné relaxaci v soukromých domácích lázních.

Spoločný pôžitok vo veľkorysom programe   BETTESPA  

– tu sa pohodlne okúpu dvaja ľudia – pre blahodarné  

uvoľnenie v súkromnom Spa-sektore u vás doma.
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BETTESTEEL DUO
180 x 80 x 45 cm / 1165 mm

190 x 90 x 45 cm / 1265 mm

BETTESTEEL OVAL
190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

BETTESTEEL CORNER
150 x 150 x 45 cm / 1298 mm

BETTESTEEL 
Jedna osoba nebo ve dvou –   BETTESTEEL umožňuje svou hloubkou 

45 cm kompletní ponoření a uvolnění. Extrémně úzké okraje vždy 

působí elegantně a umožňují optimální využití vany.

Sám alebo vo dvojici –   BETTESTEEL umožňuje vďake hĺbke vane  

45 cm kompletné ponorenie sa a uvoľnenie pod vodou. Extrémne  

úzke okraje vane pôsobia vždy elegantne a dosahujú  

optimálne využitie miesta na kúpanie.

BETTESTEEL DUO Vana / Vaňa

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):
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BETTEROMA

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 42 cm / 1345 mm

BETTECLASSIC

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 x 45 cm / 1260 mm

180 x 70 x 45 cm / 1360 mm

180 x 75 x 45 cm / 1360 mm

180 x 80 x 45 cm / 1360 mm
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BETTEPOOL OVAL
164 x 96 x 45 cm / 1215 mm

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

BETTEPOOL II
164 x 96 x 45 cm / 1215 mm

BETTEPOOL III
160 x 113 x 45 cm / 1215 mm

BETTEPOOL I
161 x 102 x 45 cm / 1215 mm

BETTEPOOL I COMFORT

BETTEPOOL
Design: schmiddem design 

Malá, ale přesto dost velká. Designér Jochen Schmiddem vytvořil v podobě vany 

  BETTEPOOL mimořádný tvar, který malé vaně v prostoru na ležení propůjčuje netušenou 

šířku k relaxační koupeli. Šikmý přepad kromě toho umožňuje vyšší hladinu vody k  

celkovému prohřátí. Vana je dodávána ve vestavném provedení nebo s  

opláštěním beze spár  BETTECOMFORT pro verze I – III.

Malá, a predsa dostatočne veľká: Dizajnér Jochen Schmiddem vytvoril pomocou 

  BETTEPOOL mimoriadnu formu, ktorá malej vani v sektore ležania prepožičiava netušenú 

šírku pre uvoľňujúce kúpanie. Šikmý prepad umožňuje okrem toho vyššiu hladinu vody pre 

obopínajúce teplo. Dodáva sa ako vaňa na zabudovanie , alebo ako vaňa s  

bezškárovým opláštením  BETTECOMFORT pre verzie I – III.
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BETTEMETRIC

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

206 x 90 x 45 cm / 1470 mm

BETTEMETRIC
Design: schmiddem design

Mimořádný asymetrický design vany   BETTEMETRIC umožňuje 

nejen celou řadu variant vestavby, ale také zve k poležení na 

skutečně velké ploše – wellness do každé koupelny.

Nezvyčajný asymetrický dizajn   BETTEMETRIC umožňuje 

nielen rôznorodé variácie inštalácie, ale otvára aj možnosti pre 

pozvanie na veľké ležadlo – wellness pre každú kúpeľňu.
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BETTEARCO
Design: schmiddem design

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

140 x 140 x 45 cm / 1426 mm

BETTESKYLINE 
141,5 x 141,5 x 42 cm / 1320 mm 

BETTEDREAM
Design: schmiddem design

190 x 90 x 45 cm / 1220 mm

BETTEROHOVÉ KOUPACÍ VANY
BETTE ROHOVÉ VANE

Pro optimální využití prostoru v rohových oblastech nabízí rohové koupací vany různých  

rozměrů a tvarů velký prostor pro ztvárnění řešení a maximální koupací komfort.

Pre optimálne využitie rohov ponúkajú rohové vane v rôznych rozmeroch a formách  

veľa možností stvárnenia kúpeľne a maximálny komfort kúpania.

BETTEARCO
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BETTEOBDÉLNÍKOVÉ VANY
BETTEPRAVOUHLÉ VANE

BETTEFORM LOW-LINE 
150 x 70 x 30 cm / 1150 mm

170 x 70 x 30 cm / 1350 mm

BETTEPROFI-FORM
160 x 70 x 42 cm / 1225 mm

160 x 75 x 42 cm / 1225 mm

170 x 70 x 42 cm / 1300 mm

170 x 75 x 42 cm / 1300 mm

OBDÉLNÍKOVÉ KOUPACÍ VANY BETTE nabízejí i při malých rozměrech díky svému vnitřnímu  

provedení a ergonomickým tvarům pohodlný prostor pro ničím nerušený požitek z koupele.  

U provedení s odtokem a přepadem uprostřed i ve dvou. Tvůrčí svobodě také nestojí  

nic v cestě. Přímé linie nebo ovál, rozmanitost designu umožní realizaci i individuálních  

potřeb a přání. Individualita bez hranic

Aj pri menších rozmeroch ponúkajú  BETTE PRAVOUHLÉ VANE vďaka svojej vnútornej  

ergonomickej forme komfortný priestor pre ničím nerušený pôžitok z kúpania – pri umiestnení  

odtoku a prepadu v strede vane dokonca aj vo dvojici. Sloboda stvárnenia nemá takmer  

žiadne hranice. Priame oválne línie – na základe rôznorodosti dizajnových variantov  

sa dajú realizovať aj individuálne potreby a požiadavky.

BETTEFORM & 
BETTEFORM SAFE
140 x 70 x 42 cm / 1035 mm

150 x 70 x 42 cm / 1145 mm

160 x 70 x 42 cm / 1225 mm

160 x 75 x 42 cm / 1225 mm

165 x 75 x 42 cm / 1225 mm

170 x 70 x 42 cm / 1300 mm

170 x 73 x 42 cm / 1300 mm

170 x 75 x 42 cm / 1300 mm

170 x 80 x 42 cm / 1300 mm

175 x 75 x 42 cm / 1300 mm

180 x 80 x 42 cm / 1350 mm 

190 x 80 x 42 cm / 1465 mm

BETTEDUETT
170 x 75 x 42 cm / 1210 mm

170 x 80 x 42 cm / 1210 mm

BETTEDUO
180 x 80 x 42 cm / 1280 mm

BETTEFORM NOVA
170 x 75 x 42 cm / 1270 mm 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):
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BETTEOCEAN 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

150 x 70 x 45 cm / 1235 mm 

160 x 70 x 45 cm / 1335 mm

170 x 70 x 45 cm / 1335 mm

170 x 75 x 45 cm / 1435 mm

170 x 80 x 45 cm / 1435 mm

180 x 80 x 45 cm / 1535 mm

O tom, zda se chceme koupat nebo sprchovat, se nejraději roz-

hodujeme podle nálady. Díky inteligentnímu designu a inovativní 

technice se můžete s našimi kombinovanými vanami rozhodovat 

každý den znovu.Třeba ve vaně BETTEOCEAN. Díky velkorysé 

délce a hloubce vany 45 cm získáváte skutečně dostatek  

místa pro příjemnou koupel. Téměř kolmé čelo v oblasti  

nohou poskytuje velkou plochu na pohodlné sprchování.

Rozhodnutie, či sa okúpeme, alebo osprchujeme, robíme 

najradšej každý deň nanovo. Umožňuje to inteligentný dizajn 

a inovatívna technika našich kombinovaných vaní – vyskúšajte 

napríklad   BETTEOCEAN. Veľkorysý rozmer ležadla a ´ hĺbka 

vane 45 cm ponúka dostatok miesta pre kúpanie plné pôžitku. 

Mimoriadne strmé bočné steny pri nohách vytvárajú dostatočne 

dimenzované miesto na státie pre bezpečné sprchovanie.

Hloubka vany / Hĺbka vane

BETTEOCEAN: 45 cm 

BETTEOCEAN LOW-LINE: 38 cm

BETTEOCEAN Vana / Vaňa

BETTEOCEAN II Sprchová zástěna / Sprchovacia zástena  147

BETTEOCEAN LOW-LINE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

150 x 70 x 38 cm / 1235 mm 

160 x 70 x 38 cm / 1335 mm

170 x 70 x 38 cm / 1335 mm

170 x 75 x 38 cm / 1435 mm

170 x 80 x 38 cm / 1435 mm

180 x 80 x 38 cm / 1535 mm

Hloubka vany jen / Hĺbka vane len: 38 cm

BETTEOCEAN
Design: schmiddem design
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BETTESET 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

150 x 75 x 38 cm / 1195 mm

160 x 70 x 38 cm / 1235 mm

160 x 75 x 38 cm / 1250 mm

165 x 75 x 38 cm / 1250 mm

170 x 75 x 38 cm / 1350 mm

170 x 80 x 38 cm / 1350 mm

180 x 80 x 38 cm / 1435 mm

BETTESETLINE

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

169 x 72,5 x 39 cm / 1400 mm

170 x 70    x 39 cm / 1400 mm

BETTESET

  BETTESET je správným řešením pro každou malou koupelnu – 

dodává se i v „nejmenších rozměrech“. Řešení: Se správnou  

sprchovou zástěnou se z koupacích van stanou vany kombinované.

S   BETTESET si nájde každá malá kúpeľňa tú správnu vaňu – 

dodáva sa aj v „minimálnych rozmeroch“. Clou: S vhodnými  

sprchovacími zástenami sa z vaní stávajú kombinované vane.

BETTESET Vana / Vaňa

BETTEOCEAN II Sprchová zástěna / Sprchovacia zástena  147
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BETTECORA

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

160 x 90 x 42 cm / 1310 mm

170 x 90 x 42 cm / 1410 mm

180 x 90 x 42 cm / 1510 mm

BETTECORA RONDA

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

160 x 90 x 42 cm / 1310 mm

170 x 90 x 42 cm / 1410 mm

BETTECORA RONDA Vana / Vaňa

BETTECORA RONDA SWING II Sprchová zástěna / Sprchovacia zástena  146
BETTECORA Vana / Vaňa

BETTECORA II Sprchová zástěna / Sprchovacia zástena  146

BETTECORA
Design: sieger design

Oblé vnitřní tvary kombinované vany   BETTECORA a   BETTECORA RONDA a 

odtok umístěný uprostřed umožňuje neomezený požitek z koupání a sprchování 

i v malých koupelnách. Na přání je možné vybavit kombinované vany  

vhodnými sprchovými zástěnami.

Svojou praktickou vnútornou formou a s odtokom v strede umožňujú kombino-

vané vane   BETTECORA a   BETTECORA RONDA bezhraničný pôžitok z  

kúpania a sprchovania aj v malých priestoroch. Na požiadanie je možné  

kombinované vane vybaviť vhodnou sprchovacou zástenou.
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BETTEOCEAN II

BETTECORA RONDA SWING IIBETTECORA RONDA II

BETTECORA II BETTECORA SWING II

BETTECORA COMFORT se sprchovou zástěnou BETTECORA SWING II

BETTECORA COMFORT so sprchovacou zástenou BETTECORA SWING II

BETTEOCEAN se sprchovou zástěnou BETTEOCEAN II

BETTEOCEAN so sprchovacou zástenou BETTEOCEAN II

BETTECORA RONDA COMFORT se sprchovou zástěnou BETTECORA RONDA II

BETTECORA RONDA COMFORT so sprchovacou zástenou BETTECORA RONDA II

Chcete změnit koupací vanu na sprchu? To není problém se SPRCHOVÝMI ZÁSTĚNAMI 

  BETTE, které jsou přesně vyrobeny pro každou vanu. Kvalitní design,  

spolehlivé utěsnění a snadné čištění.

Zmeniť funkciu vane na sprchu? Pomocou   BETTESPRCHOVACÍCH ZÁSTEN  

to nie je žiaden problém. Zásteny sú do detailov zosúladené s vaňami:  

vysoká kvalita dizajnu, spoľahlivo tesné a jednoduché čistenie.

Díky magnetům integrovaným do těsnění vzniká spolehlivý 

spoj mezi okrajem vany a sprchovou zástěnou zabraňující 

rozstřiku vody. Skleněná výplň z jednovrstvého bezpeč-

nostního skla o tloušťce 6 mm (ESG) zajistí nejvyšší bez-

pečnost. Kování je integrováno uvnitř a je kompaktní  

se sklem, tím je umožněno snadné a rychlé čištění. 

Vďaka integrovaným magnetom v tesnení vzniká spoľahlivé 

spojenie medzi okrajom vane a zástenou, čo zabezpečuje 

vysokú ochranu voči striekajúcej vode. Presklenie pozo-

stávajúce z bezpečnostného skla (ESG) z jednej tabule s 

hrúbkou 6 mm sa stará o maximálnu bezpečnosť. Kovania 

sú vo vnútri integrované a presne zalícované do skla a 

umožňujú jednoduché a rýchle čistenie. 

BETTESPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
BETTE SPRCHOVACIE ZÁSTENY
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BETTELUNA Vana / Vaňa

BETTEAQUA Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  188

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTE MALOPROSTOROVÉ KOUPACÍ VANY
BETTE MALOPRIESTOROVÉ VANE

Inteligentní: Tvary a typy MALOPROSTOROVÝCH VAN   BETTE umožňují individuální  

a komfortní uspořádání i malých nebo nekonvenčních koupelen.

Inteligentné: S formami a typmi vaní   BETTEMALOPRIESTOROVÉ VANE sa dajú  

individuálne a komfortne vybaviť aj malé a nekonvenčne riešené kúpeľne.

BETTELUNA
Design: schmiddem design

 

Rozměry (D x Š x H / prostor na ležení ):

Rozmery (D x Š x H / rozmer ležacej časti):

170 x 75 / 60 x 45 cm / 1365 mm

BETTEBAMBINO
157 x 65/50 x 42 cm / 1280 mm

157 x 70/55 x 42 cm / 1280 mm

BETTEVANA SE 
STUPŇOVITÝM DNEM
BETTE STUPŇOVITÁ VAŇA
105 x 65 x 42 cm

118 x 73 x 42 cm

LABETTE
108 x 73 x 38 cm / 865 mm

118 x 73 x 38 cm / 945 mm

120 x 70 x 39 cm / 920 mm

124 x 70 x 42 cm / 925 mm

130 x 70 x 39 cm / 995 mm 
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Sprchování

sprchovanie



Sprchování jako trend

Sprchovanie je trend

Trend sprchování má řadu dobrých důvodů: Komfort, úspora času, efektivita a 

především nerušené momenty příjemného pocitu každý den. Momenty, které 

mají začít snadno a bez nebezpečí klopýtnutí – nejlépe ve sprchovacích  

vaničkách   BETTEFLOOR SIDE, protože sjednocují maximální  

funkčnost s optimální hygienou a nadčasovým designem.

Trend sprchovania má mnoho dobrých dôvodov: komfort, úspora času, efektív-

nosť a predovšetkým vychutnávanie si nerušených momentov pocitov blaženosti 

počas bežného dňa. Momenty, ktoré by sa mali začať bezproblémovo a  

bez zakopnutia – najlepšie s bezbariérovou sprchovacou plochou v  

úrovni podlahy   BETTEFLOOR SIDE, pretože ona zjednocuje maximálnu  

funkčnosť s optimálnou hygienou a nadčasovým dizajnom.

152 153



Dlažbou obložené sprchové kouty skrývají řadu rizik

Vydláždené sprchovacie plochy skrývajú v sebe 

mnohé riziká

Spáry v obkládaných sprchových koutech…

• jsou skutečnými lapači nečistot

• jsou dobrou živnou půdou pro bakterie

• se špatně čistí

Škáry vo vydláždenej sprchovacej ploche

• sú skutočné zachytávače nečistôt

• sú dobrou výživnou pôdou pre zárodky a baktérie

• ťažko sa čistia

• Porézní spáry způsobují poškození vodou

• Opravy jsou náročné a nákladné

• Vysoké náklady a náročnost čištění,  

údržby a renovace

• Porézne škáry spôsobujú poškodenia vodou

• Opravy sú náročné a nákladné

• vysoké náklady pri čistení, údržbe a renovácii

Hygiena

Hygiena

Bezpečnost

Bezpečnosť

SPRCHY BETTE jsou spolehlivě hygienické

BETTE SPRCHY sú bezpečne hygienické

SPRCHOVACÍ PLOCHY BETTE…

• beze spár pokrývají citlivou oblast sprchy

• nedávají díky povrchu podobnému sklu  

žádnou šanci bakteriím

• snadno se čistí

BETTE SPRCHOVACIE PLOCHY …

• pokrývajú citlivý sektor sprchovania bez škár

• vďaka sklovitému povrchu sa na nich  

neprichytí žiadna nečistota

• ľahko sa čistia

• BETTEGLAZE® je mimořádně robustní

• bezpečně chrání před vnikající vodou a  

umožňuje průběžné revize

• trvalá investice díky své kvalitě a životnosti

• Glazúra BETTEGLAZE® je mimoriadne robustná

• bezpečná ochrana pred vnikajúcou vodou a  

stála možnosť vykonávania revízie

• trvalá investícia na základe kvality a dlhej životnosti

Více hygieny, více bezpečí

Viac hygieny, viac bezpečnosti

Hygiena je neodmysliteľná predovšetkým v kúpeľni – v mieste očisty 

tela a duše. Je dobré, ak sa dá pritom spoľahnúť na kvalitu glazúry 

BETTEGLAZE®. Lebo vysoko kvalitný smaltovaný povrch zbiera 

body hneď z viacerých hľadísk. Chráni napríklad pred znečistením 

v citlivom sektore sprchovania. Pretože na rozdiel od vydláždených 

sektorov sa na sklovitom povrchu neudržia žiadne zárodky, baktérie 

alebo nečistoty. Preto je jeho údržba mimoriadne jednoduchá a hy-

gienická. Okrem toho je glazúra BETTEGLAZE® mimoriadne odolná 

voči chemickým a mechanickým vplyvom. Dennodenná hygiena bez 

škár – overená a potvrdená TÜV Rheinland. 

Především v koupelně, v místě očisty ducha a těla, je hygiena 

neodmyslitelná. Je dobré, když se přitom můžete spolehnout 

na kvalitu BETTEGLAZE®. Kvalitní smaltový povrch má hned 

několik výhod. Třeba chrání citlivou oblast sprchy před zne-

čištěním. Na rozdíl od hrubých obkladů nedává hladký povrch 

žádnou šanci nečistotám, bakteriím ani spórám. Díky tomu je 

jeho údržba snadná a hygienická. Kromě toho je BETTEGLAZE® 

mimořádně odolná proti chemickým a mechanickým vlivům. 

Komplexní každodenní hygiena ověřená a potvrzená institutem 

TÜV Rheinland. 
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BETTEFLOOR Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha

BETTEONE Vana / Vaňa  94

BETTEFLOOR
BETTEFLOOR přináší novou kvalitu sprchových vaniček v úrovni  

podlahy. Během několika málo let se z ušlechtilého sprchovacího koutu  

stala klasika. Dnes nabízíme BETTEFLOOR v řadě velikostí, tvarů a  

designových variantách. Kvalitní, pěkné a hygienické řešení  

pro každý vkus i design koupelny.

Bezbariérovému sprchovaniu sme prepožičali novú kvalitu v podobe 

BETTEFLOOR. Ušľachtilá sprchovacia plocha sa stala klasikou iba v 

priebehu niekoľkých rokov. Dnes ponúkame BETTEFLOOR v rôznych 

veľkostiach, formách a dizajnoch – pre každý vkus a pre každé  

stvárnenie kúpeľne – vysoko kvalitné, čo do formy  

krásne a hygienické riešenie.

156 157



BETTEFLOOR SIDE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  161 

BETTEONE HIGHLINE Vana / Vaňa  94

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEFLOOR
Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  80 x   80 cm

  90 x   70 cm

  90 x   75 cm

  90 x   80 cm

  90 x   90 cm

100 x   70 cm

100 x   75 cm

100 x   80 cm

100 x   90 cm

100 x 100 cm

110 x   75 cm

110 x   80 cm

110 x   90 cm

110 x 100 cm

120 x   70 cm

120 x   75 cm

120 x   80 cm

120 x   90 cm

120 x 100 cm

120 x 120 cm

130 x   75 cm 

130 x   80 cm

130 x   90 cm

130 x 100 cm

140 x   75 cm 

140 x   80 cm

140 x   90 cm

140 x 100 cm

150 x   80 cm

150 x   90 cm

150 x 100 cm

160 x   75 cm 

160 x   80 cm

160 x   90 cm

160 x 100 cm

BETTEFLOOR SIDE
Design: tesseraux + partner

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  90 x   90 cm 

100 x   80 cm

100 x   90 cm 

100 x 100 cm 

110 x   90 cm

120 x   80 cm 

120 x   90 cm 

120 x 100 cm

120 x 120 cm

BETTEFLOOR SIDE Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha

BETTELUX SILHOUETTE SIDE Vana / Vaňa  60

BETTEFLOOR Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha

170 x   75 cm

170 x   80 cm

170 x   90 cm

170 x 100 cm

180 x   80 cm

180 x   90 cm

180 x 100 cm 130 x   90 cm 

130 x 100 cm 

140 x   80 cm 

140 x   90 cm 

140 x 100 cm

140 x 120 cm

 BETTEFLOOR SIDE – 

Nyní k dostání i s hygienickým 

a bezpečným  OLEMOVÁNÍM

 BETTEFLOOR SIDE – 

teraz k dispozícii aj s  

hygienickým a bezpečným 

BETTE OBRÁTENÝM LÍMCOM!

150 x   90 cm 

150 x 100 cm

150 x 120 cm

BETTEFLOOR BETTEFLOOR SIDE

160 x   90 cm

160 x 100 cm 

160 x 120 cm
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BETTEFLOOR CORNER
Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  80 x 100 cm

  90 x   90 cm

100 x   80 cm

100 x 100 cm

BETTEFLOOR CARO
Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  90 x   90 cm 

100 x 100 cm

BETTEFLOOR CORNER Sprchovací plocha / Sprchovacia plochaBETTEFLOOR CARO Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha

BETTEFLOOR CARO BETTEFLOOR CORNER
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BETTEFLOOR Sprchovací plocha / Sprchovacia plocha  160

BETTEONE RELAX Vana / Vaňa  94

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

Dodávají se k bílé a k matovým barvám barevného 

světa BETTEFLOOR (kromě barev 435, 436 a 437).

Dodáva sa v bielej a v matných farbách farebnej škály 

BETTEFLOOR (s výnimkou 413, 435, 436 & 437).

Barvy do individuální koupelny snů: 22 zvlášť navržených matných barev 

barevného světa   BETTEFLOOR se orientují podle aktuálních trendů ob-

kladů a dlažby. Navíc je k dispozici široká paleta barev. Široký výběr barev 

pro velkou tvůrčí svobodu.

Farby pre individuálne kúpeľne snov: 22 špeciálne vyvinutých matných 

farieb vo svete farieb   BETTEFLOOR sa orientuje na aktuálne trendy dlažieb 

a obkladov. Okrem toho je k dispozícii na výber veľké množstvo farieb. 

Obrovská farebná škála poskytuje veľkú slobodu v stvárnení.

Barevná rozmanitost

Rôznorodosť farieb

bílá matná 440

biela matná 440

šedá 410

sivá 410

šedá 413

sivá 413

šedá 411

sivá 411

šedá 412

sivá 412

antracit 403

antracit 403

antracit 402

antracit 402

antracit 401

antracit 401

antracit 400

antracit 400

antracit hnědá 434

antracitovo-hnedá 434

antracit hnědá 432

antracitovo-hnedá 432

antracit hnědá 431

antracitovo-hnedá 431

antracit hnědá 433

antracitovo-hnedá 433

hnědá 437

hnedá 437

hnědá 435

hnedá 435

hnědá 430

hnedá 430

hnědá 436

hnedá 436

béžová 423

béžová 423

béžová 422

béžová 422

béžová 420

béžová 420

béžová 421

béžová 421

béžová 424

béžová 424
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UNIVERZÁLNÍ VESTAVNÝ SYSTÉM BETTE dodrží, co slibuje: Jeho 

pomocí můžete snadno a bezpečně vestavět všechny superploché 

a extraploché sprchovací vaničky Bette jak v úrovni podlahy, tak  

na vyvýšeném soklu.

Systém nabízí při instalaci maximální flexibilitu a je tak možné jej 

snadno upravit podle podmínek stavby. Dodávka obsahuje izolační 

materiály, které nabízejí maximální ochranu před poškozením pro-

sáknutím. 

UNIVERZÁLNÍ VESTAVNÝ SYSTÉM BETTE umožňuje nastavení  

v rozsahu 75 – 215 mm.

Montážny systém BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL dodržiava 

to, čo sľubuje: pomocou neho sa dajú jednoducho a bezpečne  

nainštalovať všetky sprchovacie plochy, ako aj super ploché a  

extra ploché sprchovacie vaničky Bette – tak bezbariérovo, ako  

aj so zvýšeným obloženým soklom.

Pri inštalácii ponúka systém maximálnu flexibilitu a dá sa tak jed-

noducho prispôsobiť stavebným riešeniam. Tesniace komponenty, 

ktoré sú súčasťou dodávky, ponúkajú maximálnu ochranu pred 

škodami spôsobenými vlhkosťou. 

Montážny systém BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL ponúka 

rozsah výškového nastavenia od 75 – do 215 mm.

Jeden za všechny.

Jeden pre všetky
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Pro instalaci v úrovni podlahy jsou namontovány čtyři obvodové 

obkládací pomůcky.

Pre bezbariérovú montáž sa po obvode namontujú štyri dodané 

debniace pomocné prvky.

Počáteční montáž systému je identická pro všechny situace 

vestavby. Hliníkové profily jsou zasazeny do zesílených plasto-

vých rohů.

Prípravná montáž systému je identická pre všetky montážne 

situácie. Všetky hliníkové profily sa zasúvajú do plastových  

rohov zosilnených vláknami.

Základní kroky / Základné kroky

Vestavba v úrovni s podlahou / Bezbariérová montáž

Vyvýšená vestavba / Vyvýšená montáž

Pokud má být provedena vyvýšená vestavba sprchy, je prove-

dena montáž bednicích pomůcek na straně stěny, na spodních 

stranách, které budou později obloženy.

Ak sa má sprcha inštalovať vo zvýšenej polohe, uskutočňuje sa 

montáž debniacich pomocných prvkov na strane steny na boku 

rámu, na strane, ktorá bude neskôr obložená sa montujú zdola.

Poté je systém vyrovnán a jsou upevněny bednicí panely.  

Následně je nanesen potěr.

Na záver sa systém vyváži a upevnia sa debniace panely.  

Potom sa nanáša poter.

Patky jsou umístěny volně na rámu, díky tomu je možné flexibilně 

a snadno obejít i trubky.

Nožičky sa na rám umiestnia voľne.Tak sa dajú flexibilne a jedno-

ducho obísť aj potrubia.

Po upevnění rámu a jeho nastavení do konečné výšky jsou  

upevněny obkládací panely. 

Po zafixovaní rámu a po nastavení rámu na konečnú výšku  

sa upevňujú obkladacie panely. 

Jsou nasazena a přilepena předem vytvarovaná rohová těsnění, do 

rámu je nasazena izolační tkanina, po obvodu je vytvořena drážka a 

následně je provedeno utěsnění ve spoji se samotnou stavbou. 

Osadia sa vopred vytvarované tesniace rohy a zalepia sa, na rám sa 

nasunie tesniaca páska, vytvaruje sa po obvode do žliabku a potom  

sa pomocou tesniacej hmoty utesní ku konštrukčnému telesu. 

Poté jsou namontovány patky na dříve stanovenou  

výšku vestavby....

Potom sa namontujú pätky do vopred vypočítanej  

montážnej výšky ....

Dalším krokem je utěsnění systému pro ochranu před poškoze-

ním způsobeným prosakováním vody.

V ďalšom kroku nasleduje utesnenie systému za účelom bezpeč-

nej ochrany pred škodami spôsobenými vlhkosťou.

Následně je možné provést obložení koupelny a nakonec vsazení 

sprchovací plochy nebo vaničky.

Potom je možné nalepiť obklad a v poslednom kroku namontovať 

sprchovaciu plochu alebo sprchovaciu vaničku.

…a je provedeno našroubování patek a předběžné nastavení. 

Konstrukce dovoluje přesné nastavení po nanesení potěru.

..... a priskrutkujú sa nožičky a následne sa výškovo nastavia.  

Ich konštrukcia umožňuje jemné nastavenie po nanesení poteru.

Následně je možné provést obložení koupelny a nakonec vsazení 

sprchovací plochy nebo vaničky.

Potom je možné nalepiť obklad a v poslednom kroku namontovať 

sprchovaciu plochu alebo sprchovaciu vaničku.
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Minimální výšky:

 · Svislý odtok: od 75 mm

Výška hladiny: 50 mm podle DIN/EN 274

Odtok: 0,6 l/s

 · Boční odtok: od 110 mm

Výška hladiny: 50 mm podle DIN/EN 274

Odtok: 0,85 l/s

minimálne konštrukčné výšky:

 · zvislý odtok vody: od 75 mm

výška sifónu: 50 mm podľa DIN/EN 274

výkon odtoku: 0,6 l/s

 · bočný odtok vody: od 110 mm

výška sifónu: 50 mm podľa DIN/EN 274

výkon odtoku: 0,85 l/s

Minimální výšky:

 · Svislý odtok: od 45 mm

Výška hladiny: 50 mm podle DIN/EN 274

Odtok: 0,6 l/s

 · Boční odtok: od 80 mm

Výška hladiny: 50 mm podle DIN/EN 274

Odtok: 0,85 l/s

minimálne konštrukčné výšky:

 · zvislý odtok vody: od 45 mm

výška sifónu: 50 mm podľa DIN/EN 274

výkon odtoku: 0,6 l/s

 · bočný odtok vody: od 80 mm

výška sifónu: 50 mm podľa DIN/EN 274

výkon odtoku: 0,85 l/s

Minimální výšky:

 · Svislý odtok: od 85 mm

Výška hladiny: 50 mm podle DIN/EN 274

Odtok: 0,6 l/s

 · Boční odtok: od 110 mm

Výška hladiny: 50 mm podle DIN/EN 274

Odtok: 0,85 l/s

minimálne konštrukčné výšky:

 · zvislý odtok vody: od 85 mm

výška sifónu: 50 mm podľa DIN/EN 274

výkon odtoku: 0,6 l/s

 · bočný odtok vody: od 110 mm

výška sifónu: 50 mm podľa DIN/EN 274

výkon odtoku: 0,85 l/s

Vestavba v úrovni podlahy  

pomocí VESTAVNÉHO  

SYSTÉMU BETTE

Bezbariérová montáž  

s montážnym systémom  

BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL

Vestavba téměř v  

úrovni podlahy pomocí  

VESTAVNÉHO SYSTÉMU BETTE

Takmer bezbariérová montáž  

s montážnym systémom  

BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL

Zvýšená vestavba se zvýšeným 

soklem s UNIVERZÁLNÍM  

VESTAVNÝM SYSTÉMEMBETTE

Zvýšená montáž s obloženým  

soklom s montážnym systémom  

BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL

Obr.: Se svislým odvodem vody

obr.: so zvislým odtokom

Jádrový vrt / hlavný otvor

Betonový strop / betónový strop

Obr.: Se svislým odvodem vody

obr.: so zvislým odtokom

Obr.: Se svislým odvodem vody

obr.: so zvislým odtokom

Obr.: S bočním odvodem vody

obr.: s bočným odtokom

Obr.: S bočním odvodem vody

obr.: s bočným odtokom

Obr.: S bočním odvodem vody

obr.: s bočným odtokom

Jádrový vrt / hlavný otvor

Betonový strop / betónový strop

Jádrový vrt / hlavný otvor

Betonový strop nebo potěr / betónový strop alebo poter
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BETTESPRCHOVÁ VANIČKA / BETTESPRCHOVACIA VANIČKA  174

BETTESPRCHOVÁ VANIČKA / BETTESPRCHOVACIA VANIČKA  174

SPRCHOVÉ VANIČKY   BETTE jsou dostupné v celé řadě 

rozměrů, formátů a barev – přitom vždy zůstávají originální 

bez ohledu na to, zda jsou super ploché nebo hluboké: 

Jejich jasné tvary se harmonicky a funkčně  

přizpůsobí každé koupelně.

  BETTE SPRCHOVACIE VANIČKY sú k dispozícii v  

mnohých rozmeroch, formátoch a farbách – a zachovávajú 

si pritom svoju vernosť, jedno, či sú super ploché alebo 

vedome hlboké: Svojou jasnou rečou formy sa dajú  

harmonicky a komfortne užitočne napasovať  

do každej kúpeľne.

BETTE SPRCHOVÉ VANIČKY
BETTESPRCHOVACIE VANIČKY
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Díky široké nabídce formátů najdete 

vhodné řešení do nejmenších kou-

pelen i do velkoryse řešených sprch. 

Vďaka veľkej rôznorodosti formátov 

nájdete šikovné riešenie tak pre 

malé kúpeľne, ako aj pre veľkorysé 

sprchovacie priestory. 

Rozmanitost 

rozměrů

Rozmerová 

rôznorodosť
Hloubka 28 cm, do 90 cm

28 cm hĺbka, do 90 cm

Hluboké 28 cm, od 100 cm 

28 cm hĺbka, od 100 cm 

Super ploché 3,5 cm, od 105 cm

3,5 cm super plochá, od 105 cm

Super ploché 2,5 cm, od 100 cm

2,5 cm super plochá, od 100 cm

Super ploché 2,5 cm, do 90 cm

2,5 cm super plochá, do 90 cm

Super ploché 3,5 cm, od 160 cm

3,5 cm super plochá, od 160 cm

Extra ploché 6,5 cm, do 90 cm

6,5 cm extra plochá, do 90 cm

Extra ploché 6,5 cm, od 100 cm

6,5 cm extra plochá, od 100 cm

Extra ploché 6,5 cm, od 160 cm

6,5 cm extra plochá, od 160 cm

Ploché 15 cm, do 90 cm

15 cm plochá, do 90 cm

Ploché 15 cm, od 100 cm

15 cm plochá, od 100 cm

SPRCHOVÉ VANIČKY BETTE
BETTE SPRCHOVACIE VANIČKY

Rozměry (D x Š x V):

Rozmery (D x Š x H):

70 x   70 x  2,5 cm

70 x   70 x  6,5 cm

70 x   70 x   15 cm

75 x   70 x  6,5 cm

75 x   70 x   15 cm

75 x   75 x  2,5 cm

75 x   75 x  6,5 cm

75 x   75 x   15 cm

80 x   70 x  2,5 cm

80 x   70 x  6,5 cm

80 x   70 x   15 cm

80 x   75 x  2,5 cm

80 x   75 x  6,5 cm

80 x   75 x   15 cm

80 x   75 x   28 cm

80 x   80 x  2,5 cm

80 x   80 x  6,5 cm

80 x   80 x   15 cm

80 x   80 x   28 cm

85 x   70 x  6,5 cm

85 x   70 x   15 cm

85 x   75 x  6,5 cm

85 x   75 x   15 cm

85 x   85 x  2,5 cm

85 x   85 x  6,5 cm

85 x   85 x   15 cm

90 x   60 x  2,5 cm

90 x   60 x  6,5 cm

90 x   60 x   15 cm

90 x   70 x  2,5 cm

90 x   70 x  6,5 cm

90 x   70 x   15 cm

90 x   70 x   28 cm

90 x   75 x  2,5 cm

90 x   75 x  6,5 cm

90 x   75 x   15 cm

90 x   75 x   28 cm

90 x   80 x  2,5 cm

90 x   80 x  6,5 cm

90 x   80 x   15 cm

90 x   80 x   28 cm

90 x   85 x  2,5 cm

90 x   85 x  6,5 cm

90 x   85 x   15 cm

90 x   90 x  2,5 cm

90 x   90 x  6,5 cm

90 x   90 x   15 cm

90 x   90 x   28 cm

100 x   70 x  2,5 cm

100 x   70 x  6,5 cm

100 x   70 x  15 cm

100 x   75 x  2,5 cm

100 x   75 x  6,5 cm

100 x   75 x   15 cm

100 x   80 x  2,5 cm

100 x   80 x  6,5 cm

100 x   80 x   15 cm

100 x   80 x   28 cm

100 x   90 x  2,5 cm

100 x   90 x  6,5 cm

100 x   90 x   15 cm

100 x 100 x  2,5 cm

100 x 100 x  6,5 cm

100 x 100 x   15 cm

100 x 100 x   28 cm

105 x   75 x  3,5 cm

105 x   75 x  6,5 cm

105 x   75 x   15 cm

110 x   70 x  3,5 cm

110 x   70 x  6,5 cm

110 x   75 x  3,5 cm

110 x   75 x  6,5 cm

110 x   80 x  3,5 cm

110 x   80 x  6,5 cm

110 x   80 x   15 cm

110 x   90 x  3,5 cm

110 x   90 x  6,5 cm

110 x   90 x   15 cm

110 x 100 x  3,5 cm

110 x 100 x  6,5 cm

110 x 110 x  3,5 cm

110 x 110 x  6,5 cm

120 x   70 x  3,5 cm

120 x   70 x  6,5 cm

120 x   70 x   15 cm

120 x   75 x  3,5 cm

120 x   75 x  6,5 cm

120 x   75 x   15 cm

120 x   80 x  3,5 cm

120 x   80 x  6,5 cm

120 x   80 x   15 cm

120 x   80 x   28 cm

120 x   90 x  3,5 cm

120 x   90 x  6,5 cm

120 x   90 x   15 cm

120 x 100 x  3,5 cm

120 x 100 x  6,5 cm

120 x 100 x   15 cm

120 x 110 x  3,5 cm

120 x 110 x  6,5 cm

120 x 120 x  3,5 cm

120 x 120 x  6,5 cm

120 x 120 x   15 cm

130 x   80 x  3,5 cm 

130 x   80 x  6,5 cm 

130 x   90 x  3,5 cm

130 x   90 x  6,5 cm

130 x 100 x  3,5 cm 

130 x 100 x  6,5 cm

130 x 130 x  3,5 cm

130 x 130 x  6,5 cm

140 x   70 x  3,5 cm

140 x   70 x  6,5 cm

140 x   75 x  3,5 cm

140 x   75 x  6,5 cm

140 x   80 x  3,5 cm

140 x   80 x  6,5 cm

140 x   90 x  3,5 cm

140 x   90 x  6,5 cm

140 x 100 x  3,5 cm

140 x 100 x  6,5 cm

140 x 140 x  3,5 cm

140 x 140 x  6,5 cm

150 x   70 x  3,5 cm

150 x   70 x  6,5 cm

150 x   75 x  3,5 cm

150 x   75 x  6,5 cm

150 x   80 x  3,5 cm

150 x   80 x  6,5 cm

150 x   90 x  3,5 cm

150 x   90 x  6,5 cm

150 x 100 x  3,5 cm

150 x 100 x  6,5 cm

150 x 150 x  3,5 cm

150 x 150 x  6,5 cm

160 x   70 x  3,5 cm

160 x   70 x  6,5 cm

160 x   75 x  3,5 cm

160 x   75 x  6,5 cm

160 x   80 x  3,5 cm

160 x   80 x  6,5 cm

160 x   90 x  3,5 cm

160 x   90 x  6,5 cm

160 x 100 x  3,5 cm

160 x 100 x  6,5 cm

170 x   70 x  3,5 cm

170 x   70 x  6,5 cm

170 x   75 x  3,5 cm

170 x   75 x  6,5 cm

170 x   80 x  3,5 cm

170 x   80 x  6,5 cm

170 x   90 x  3,5 cm

170 x   90 x  6,5 cm

170 x 100 x  3,5 cm

170 x 100 x  6,5 cm

180 x   80 x  3,5 cm

180 x   80 x  6,5 cm

180 x   90 x  3,5 cm

180 x   90 x  6,5 cm

180 x 100 x  3,5 cm

180 x 100 x  6,5 cm
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Minimální výšky:

 · Svislý odvod vody:

Vestavná výška od 75 mm, odtok 0,6 l/s

 · Boční odvod vody:

Vestavná výška od 100 mm, odtok 0,5 l/s*

Vestavná výška od 120 mm, odtok 0,6 l/s

Vestavná výška od 130 mm, odtok 0,85 l/s

* Výška hladiny: 30 mm

minimálne konštrukčné výšky:

 · zvislý odtok:

inštalačná výška od 75 mm, pri výkone odtoku 0,6 l/s

 · bočný odtok:

inštalačná výška od 100 mm, pri výkone odtoku 0,5 l/s*

inštalačná výška od 120 mm, pri výkone odtoku 0,6 l/s

inštalačná výška od 130 mm, pri výkone odtoku 0,85 l/s

* výška sifónu: 30 mm

Vestavba v úrovni podlahy  

pomocí VESTAVNÉHO  

SYSTÉMU BETTE

Minimální výšky:

 · Svislý odvod vody: 

Vestavná výška od 45 mm, odtok 0,6 l/s

 · Boční odvod vody:

Vestavná výška od 70 mm, odtok 0,5 l/s*

Vestavná výška od 90 mm, odtok 0,6 l/s

Vestavná výška od 100 mm, odtok 0,85 l/s

* Výška hladiny: 30 mm

minimálne konštrukčné výšky:

 · zvislý odtok: 

inštalačná výška od 45 mm, pri výkone odtoku 0,6 l/s

 · bočný odtok:

inštalačná výška od 70 mm, pri výkone odtoku 0,5 l/s*

inštalačná výška od 90 mm, pri výkone odtoku 0,6 l/s

inštalačná výška od 100 mm, pri výkone odtoku 0,85 l/s

* výška sifónu: 30 mm

Minimální výšky:

 · Svislý odvod vody: 

Vestavná výška od 85 mm, odtok 0,6 l/s

 · Boční odvod vody:

Vestavná výška od 100 mm, odtok 0,5 l/s*

Vestavná výška od 120 mm, odtok 0,6 l/s

Vestavná výška od 130 mm, odtok 0,85 l/s

* Výška hladiny: 30 mm

minimálne konštrukčné výšky:

 · zvislý odtok: 

inštalačná výška od 85 mm, pri výkone odtoku 0,6 l/s

 · bočný odtok:

inštalačná výška od 100 mm, pri výkone odtoku 0,5 l/s*

inštalačná výška od 120 mm, pri výkone odtoku 0,6 l/s

inštalačná výška od 130 mm, pri výkone odtoku 0,85 l/s

* výška sifónu: 30 mm

Vestavba téměř v úrovni  

podlahy pomocí VESTAVNÉHO 

SYSTÉMU BETTE

Bezbariérová montáž s  

montážnym systémom  

BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL

Takmer bezbariérová montáž  

s montážnym systémom  

BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL

Obr.: Se svislým odvodem vody

obr.: so zvislým odtokom

Obr.: Se svislým odvodem vody

obr.: so zvislým odtokom

Obr.: Se svislým odvodem vody

obr.: so zvislým odtokom

Obr.: S bočním odvodem vody

obr.: s bočným odtokom

Obr.: S bočním odvodem vody

obr.: s bočným odtokom

Obr.: S bočním odvodem vody

obr.: s bočným odtokom

Jádrový vrt / hlavný otvor

Betonový strop / betónový strop

Jádrový vrt / hlavný otvor

Betonový strop / betónový strop

Jádrový vrt / hlavný otvor

Zvýšená vestavba se zvýšeným 

soklem s UNIVERZÁLNÍM  

VESTAVNÝM SYSTÉMEMBETTE

Zvýšená montáž s obloženým  

soklom s montážnym systémom 

BETTEEINBAUSYSTEM UNIVERSAL

Betonový strop nebo potěr / betónový strop alebo poter
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BETTEENTRY
Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

150 x 100 cm 

BETTEENTRY
Design: molldesign

Velkorysé a elegantní. Vstupní část modelu BETTEENTRY  

je provedena z kvalitního dřeva v tmavém nebo světlém  

provedení. Téměř neviditelný odtok je skrytý za dřevěným  

obložením. Skleněné zástěny jsou k dodání jak pro  

výklenky, tak pro rohovou vestavbu.

Veľkorysá a elegantná:   BETTEENTRY vás na komfortné  

sprchovanie pozýva do sprchy so vstupom z vysoko kvalitného 

dreva – na výber je tmavá alebo svetlá farba. Takmer neviditeľný 

odtok je schovaný pod drevenou rohožou. Deliace zásteny  

zo skutočného skla sa dodávajú pre montáž do  

výklenkov a do rohov.
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BETTECORNER

Rozměry (D x Š x V):

Rozmery (D x Š x H):

  75 x   90 x 3,5 cm

  75 x   90 x 6,5 cm

  75 x   90 x  15 cm

  80 x   80 x 3,5 cm

  80 x   80 x 6,5 cm

  80 x   80 x  15 cm

  80 x   90 x 3,5 cm

  80 x   90 x 6,5 cm

  80 x   90 x  15 cm

  80 x 100 x 3,5 cm

  80 x 100 x 6,5 cm

  80 x 100 x  15 cm

  80 x 120 x 3,5 cm

  80 x 120 x 6,5 cm

BETTECARO

Rozměry (D x Š x V):

Rozmery (D x Š x H):

  75 x 90 x 3,5 cm

  75 x 90 x 6,5 cm

  75 x 90 x  15 cm

  80 x 80 x 3,5 cm

  80 x 80 x 6,5 cm

  80 x 80 x  15 cm

  80 x 90 x 3,5 cm

  80 x 90 x 6,5 cm

  80 x 90 x  15 cm

  90 x 75 x 3,5 cm

  90 x 75 x 6,5 cm

  90 x 75 x  15 cm

  90 x 80 x 3,5 cm

  90 x 80 x 6,5 cm

  90 x 80 x  15 cm

  90 x 90 x 3,5 cm

  90 x 90 x 6,5 cm

  90 x 90 x  15 cm

  90 x   75 x 3,5 cm

  90 x   75 x 6,5 cm

  90 x   75 x  15 cm

  90 x   80 x 3,5 cm

  90 x   80 x 6,5 cm

  90 x   80 x  15 cm

  90 x   90 x 3,5 cm

  90 x   90 x 6,5 cm

  90 x   90 x  15 cm

  90 x 100 x 3,5 cm

  90 x 100 x 6,5 cm

  90 x 120 x 3,5 cm

  90 x 120 x 6,5 cm

100 x   80 x 3,5 cm

100 x   80 x 6,5 cm

100 x   80 x  15 cm

100 x   90 x 3,5 cm

100 x   90 x 6,5 cm

100 x 100 x 3,5 cm

100 x 100 x 6,5 cm

100 x 100 x  15 cm

BETTECARO Bez čela / bez zvýšeného sokla BETTECORNER S čelem / su zvýšeným soklom

120 x   80 x 3,5 cm

120 x   80 x 6,5 cm

120 x   90 x 3,5 cm

120 x   90 x 6,5 cm

120 x 120 x 3,5 cm

120 x 120 x 6,5 cm

100 x 100 x 3,5 cm

100 x 100 x 6,5 cm

100 x 100 x  15 cm

BETTECARO BETTECORNER
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umývanie



BETTEAQUA je synonymem přímočarého umyvadla. Jasný 

tvar, velkorysý objem a boční odkládací plochy modelu 

BETTEAQUA nabízejí bezpočet možností tvarů.

  BETTEAQUA je ten správny výraz pre umývadlo s priamočiarymi 

líniami. S čistou formou, veľkorysým priestorom a bočnými úložnými 

priestormi ponúka   BETTEAQUA všetky možnosti stvárnenia.

BETTEAQUA
Design: schmiddem design

BETTEAQUA Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  188

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTEROOM Zrcadlo s osvětlením / Zrkadlo s osvetlením  216
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BETTEAQUA Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  188

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTEROOM Zrcadlo s osvětlením / Zrkadlo s osvetlením  216
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BETTEAQUA

Rozměry (D x Š x V):

Rozmery (D x Š x V):

Umyvadlo na desku 

S prostorem pro baterii / 

bez prostoru pro baterii

Umývadlo na dosku 

s / bez otvoru na batériu

  60 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

  80 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

100 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

120 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

140 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

Vestavné / podstavné umyvadlo 

S prostorem pro baterii / 

bez prostoru pro baterii

Zápustné / vstavané umývadlo 

s / bez otvoru na batériu

  60 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

  80 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

100 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

120 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

140 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

Nástěnné umyvadlo 

S prostorem pro baterii / 

bez prostoru pro baterii

Nástenné umývadlo 

s / bez otvoru na batériu

  60 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

  80 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

100 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

120 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

140 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

BETTEAQUA Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo

BETTEROOM Zrcadlo s osvětlením / Zrkadlo s osvetlením  216

BETTEAQUA Nástěnné umyvadlo / Nástenné umývadlo
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Tvar modelu   BETTEBOWL je čistý a jednoduchý,  

podobný misce. Svojí brilantní kvalitou povrchu  

propůjčí každému prostoru exkluzivní charakter.

  BETTEBOWL má jasnú a jednoduchú formu ako 

miska a svojou brilantnou kvalitou povrchu pre-

požičiava každej miestnosti exkluzívny charakter.

BETTEBOWL
Design: schmiddem design

BETTEBOWL Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  196

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTEROOM Zrcadlo s osvětlením / Zrkadlo s osvetlením  216
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Kulatá umyvadla   BETTEBOWL můžete umístit 

na kvalitní desku nebo je do ní zabudovat. Svým 

strhujícím tvarem se stanou optimálními doplňky 

oválné koupací a kombinované vany a rohových 

sprchových vaniček a ploch.

Umývadlá   BETTEBOWL OKRÚHLE sa dajú 

umiestniť na alebo do vysoko kvalitnej nosnej 

dosky, kde sa so svojou zaoblenou formou 

stávajú optimálnymi sprievodcami oválnych vaní 

a kombinovaných vaní, ako aj štvrťkruhových 

sprchovacích vaničiek a sprchovacích plôch.
BETTEBOWL KULATÉ
BETTEBOWL OKRÚHLE
Design: schmiddem design

Rozměry (Ø x výška):

Rozmery (Ø x výška):

Umyvadlo na desku

Umývadlo na dosku

35 x 8 cm

50 x 8 cm

Vestavné / podstavné umyvadlo 

Zápustné / vstavané umývadlo 

35 x 1 cm

50 x 1 cm

BETTEBOWL Umyvadlo na desku, kulaté / Umývadlo na dosku, okrúhle

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212

BETTEBOWL Vestavné umyvadlo, kulaté / Zápustné umývadlo, okrúhle

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEBOWL MONOLITH Umyvadlo / Umývadlo  196

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly  212
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BETTEBOWL
Design: schmiddem design

Rozměry (D x Š x V): 

Rozmery (D x Š x V): 

Monolit (volně stojící nebo 

nástěnné provedení)

Monolith (voľne stojacie 

alebo montáž na stenu)

35 x 35 x 90 cm 

50 x 53 x 90 cm

Vestavné / podstavné umyvadlo

Zápustné / vstavané umývadlo

38 x 38 x 0,9 cm

53 x 53 x 0,9 cm

80 x 53 x 0,9 cm

Umyvadlo na desku

Umývadlo na dosku

  38 x 38 x 8 cm

  53 x 53 x 8 cm

  80 x 53 x 8 cm

140 x 53 x 8 cm

Nástěnné umyvadlo

Nástenné umývadlo

  38 x 38 x 12,5 cm

  53 x 53 x 12,5 cm

  80 x 53 x 12,5 cm

140 x 53 x 12,5 cm

BETTEBOWL Nástěnné umyvadlo / Nástenné umývadlo

BETTEBOWL MONOLITH 
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Naše umyvadla můžete integrovat do architek-

tury koupelny nejrůznějším způsobem.

Varianty vestavby

Varianty montáže

Otvory pro baterie

Vŕtanie otvorov

Naše umývadlá je možné do plochy na 

umývanie integrovať rôznymi spôsobmi.

Všechna UMYVADLA   BETTE dodáváme volitelně s 

otvorem pro baterii nebo bez něj. Kromě standard-

ních otvorů je možné umístit baterie nebo dávko-

vače mýdla zcela podle vašich přání a představ.

Všetky   BETTEUMÝVADLÁ sa dodávajú 

voliteľne s alebo bez otvoru na batériu. 

Popri štandardných otvoroch je tak 

možné celkom individuálne podľa osob-

ného želania umiestniť armatúry alebo 

zásobníky na mydlo.

Nástěnné umyvadlo / Nástenné umývadlo

Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku

Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo

Vestavba pod desky z přírodního kamene nebo skla / Vstavané pod dosky z prírodného kameňa alebo skla
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BETTEMODULES
Design: Tesseraux + Partner

Přesvědčivým způsobem redukovaná optika – fascinující pestrost rea-

lizace. Tak se z pravoúhlé krychle stane úložný prostor, polička, nosný 

prvek a nábytek. Moduly rozvinou své prostorové bohatství v souhře s 

vanou, umyvadlem nebo jako integrační prvek.

Presvedčivo zredukované v optike – fascinujúco rôznorodé v stvárnení. 

Tak sa zo štvorcovej kocky stáva odkladací priestor, nosný element a 

nábytok. Moduly rozvinú svoje priestorové bohatstvo v súhre s vaňou  

a umývadlom, alebo ako integrované prostredie. 

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly

BETTELUX SILHOUETTE Vana / Vaňa  60

BETTEONE MONOLITH Umyvadlo / Umývadlo  95

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160
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BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly

BETTELUX SILHOUETTE Vana / Vaňa  60

BETTELUX Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  62

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160
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BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly

BETTELUX SHAPE Vana / Vaňa  36

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEFLOOR SIDE Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  161
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Méně je někdy více – toto základní pravidlo designu platí hned několi-

krát pro MODULY   BETTE. Právě redukovaný design umožňuje tvůrčí 

flexibilitu. Zároveň je nutná vysoká preciznost v detailu. V místech spojení 

modulu s jiným modulem, výsuvu s korpusem nebo, nábytku s koupelno-

vým předmětem vznikne úzká spára, která je šikovně využita jako tvůrčí 

prvek. Všechna čela jsou bez madel, ale otvírání je komfortní: Stačí lehké 

stlačení čela.

Menej je viac – tento princíp dizajnu platí viacnásobne pre 

  BETTEMODULY. Práve redukovaný dizajn umožňuje tvorivú flexibi-

litu. Zároveň si to vyžaduje mimoriadnu presnosť v detailoch. Tam, 

kde sa spája modul s modulom, zásuvka s telesom skrinky, náby-

tok s kúpeľňovým objektom, vzniká úzka štrbina, ktorá sa používa 

vedome ako tvorivý element. Čelá dôsledne bez rukovätí sa napriek 

tomu dajú pohodlne otvárať. Stačí čelo zľahka pritlačiť.

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly
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Povrchy a barvy

Povrchy a farby

Dřevěné povrchy jsou nabízeny s dubovou dýhou ve třech barevnách 

odstínech. Charakteristická kresba dubového dřeva dává koupelně 

vlastní autentický akcent a napínavý kontrast k brilantnímu povr-

chu   BETTEGLAZE®. Díky šesti rozdílným variantám laku můžete 

  MODULYBETTE barevně sladit například s ložnicí, podle vlastních 

představ nebo podle požadovaného obkladu koupelny.

dub přírodní

dub prírodný

bílá,

strukturovaný lak matný

biela,

štruktúrovaný lak, matný

flint,

strukturovaný lak matný

kremeňová,

štruktúrovaný lak, matný

dub mocca

dub mocca

greige,

strukturovaný lak matný

greige,

štruktúrovaný lak, matný

šedočerná

strukturovaný lak matný

šedohnedá

štruktúrovaný lak, matný

dub krémový

dub krémový

bílá,

vysoký lesk

biela,

vysoký lesk

oceán

strukturovaný lak matný

oceán,

štruktúrovaný lak, matný

BETTEMODULES
Dřevěné povrchy / Drevené povrchy

BETTEMODULES
Lakované povrchy / Lakované povrchy

BETTEMODULES Nábytkové moduly / Nábytkové moduly

BETTELUX Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  62

Pre drevené povrchy ponúkame dubovú dyhu v troch rôznych farebných 

odtieňoch. S charakteristicky silnou textúrou dubového dreva vytvára 

v kúpeľni vlastný autentický dôraz a napínavý kontrast k brilantnému 

povrchu glazúry   BETTEGLAZE®. Pomocou šiestich rôznych variantov 

laku môžete   BETTEMODULY farebne zosúladiť – napríklad s atmosfé-

rou spálne, s individuálnymi obľúbenými farbami alebo s požadovanými 

obkladmi v kúpeľni.

208 209



Základní moduly

Základné moduly

Individuální moduly

Individuálne moduly

 · vysící na stěně

 · 1 výjezd

 · visiaci na stene

 · 1 zásuvka

 · vysící na stěně

 · 1 výjezd

 · visiaci na stene

 · 1 zásuvka

 · vysící na stěně

 · 2 výjezdy

 · visiaci na stene

 · 2 zásuvky

 · vysící na stěně

 · 2 výjezdy

 · visiaci na stene

 · 2 zásuvky

 · na zemi stojící

 · u stěny

 · 3 výjezdy

 · stojaci na podlahe

 · pripevnený na stenu

 · 3 zásuvky

 · na zemi stojící

 · u stěny

 · 1 výjezd

 · stojaci na podlahe

 · pripevnený na stenu

 · 1 zásuvka

 · na zemi stojící

 · u stěny

 · 2 výjezdy

 · stojaci na podlahe

 · pripevnený na stenu

 · 2 zásuvky

 · na zemi stojící

 · 2 výjezdy

 · stojaci na podlahe

 · 2 zásuvky

 · na zemi stojící

 · 2 výjezdy

 · stojaci na podlahe

 · 2 zásuvky

Skříňka pod umyvadlo / Skrinka pod umývadlo

Skříňky / Bočné skrinky

Nízké skříňky / Jednoduché skrinky

Nízká skříňka s pohledovou zadní stěnou /

Jednoduché skrinky so zušľachtenou zadnou stenou

Kombinace základních modulů / 

Kombinácia základných modulov

 · skříňka s 1 výjezdem

 · skříňka pod umyvadlo, 2 výjezdy

 · Bočná skrinka, 1 zásuvka

 · Skrinka pod umývadlo, 2 zásuvky

 · vysící na stěně

 · Skříňka s 1 výjezdem

 · Skříňka s 1 výjezdem

 · průběžná deska

 · visiaci na stene

 · Bočná skrinka s 1 zásuvkou

 · Skrinka pod umývadlo s 1 zásuvkou

 · krycia doska priebežná:

 · vysící na stěně

 · Skříňka s 2 výjezdy

 · skříňka pod umývadlo s 2 výjezdy

 · průběžná deska

 · visiaci na stene

 · Bočná skrinka s 2 zásuvkami

 · Skrinka pod umývadlo s 2 zásuvkami

 · krycia doska priebežná:

 · vysící na stěně

 · Skříňka s 1 výjezdem

 · Skříňka s 2 výjezdy

 · průběžná deska

 · visiaci na stene

 · Bočná skrinka s 1 zásuvkou

 · Skrinka pod umývadlo s 2 zásuvkami

 · krycia doska priebežná:

Kombinace s umyvadlem / Kombinácia s umývadlom

 · vysící na stěně

 · 2 x nízká skříňka s 1 výjezdem

 · průběžná deska

 · visiaci na stene

 · 2 x bočné skrinky s 1 zásuvkou

 · krycia doska priebežná:

 · vysící na stěně

 · 2 x nízká skříňka se 2 výjezdy

 · průběžná deska

 · visiaci na stene

 · 2 x bočné skrinky s 2 zásuvkami

 · krycia doska priebežná:

Kombinace bez umyvadla / Kombinácia bez umývadla

 · na zemi stojící

 · 2 x nízká skříňka s 1 výjezdem

 · průběžná deska

 · stojaci na podlahe

 · 2 x jednoduché skrinky s 1 zásuvkou

 · krycia doska priebežná:

 · na zemi stojící

 · 2 x nízká skříňka se 2 výjezdy

 · průběžná deska

 · stojaci na podlahe

 · 2 x jednoduché skrinky s 2 zásuvkami

 · krycia doska priebežná:
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BETTEROOM Zrcadlo s osvětlením / Zrkadlo s osvetlením

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly

BETTEBOWL Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  169

BETTESTARLET OVAL COMFORT Vana / Vaňa  117 / 242 

Koupelnový nábytek plní v celé koupelně, ale především kolem 

umyvadla, více než svou základní funkci. Je součástí konkrét-

ního návrhu koupelny. Stejně jako naše ostatní produkty z 

ušlechtilé oceli a smaltu dodává koupelně nádech individuality 

a osobní komfort. 

V celej kúpeľni, ale predovšetkým okolo miesta na umývanie spĺňa 

kúpeľňový nábytok viac, ako len samotnú funkciu nábytku. Je sú-

časťou vedomého vzhľadu kúpeľne. Tak isto, ako naše kúpeľňové 

produkty zo smaltovanej ocele dodávajú kúpeľni individuálnu tvár 

a osobný komfort najvyššej kvality.

BETTEROOM
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Praktický úložný prostor:

  BETTEROOM doplňuje řadu ušlechti-

lých výrobků z oceli a smaltu robustními 

detailně zpracovanými nábytkovými 

moduly. Promyšlené detaily výbavy 

ukrývají za elegantními bílými čely ve 

vysokém lesku smysl pro pořádek.

Design: schmiddem design

Praktické úložné miesto

  BETTEROOM dopĺňa ušľachtilé pro-

dukty zo smaltovanej ocele robustnými 

nábytkovými modulmi spracovanými 

s láskou k detailu. Premyslené detaily 

výbavy zabezpečujú poriadok za ele-

gantnými bielymi dvierkami s vysokým 

leskom.

Design: schmiddem design

Zázrak ve  

vašem  

prostoru

Čaro priestoru

Rozměry (Š x V x H):

Rozmery (Š x V x H):

Vysoká skříň

Vysoká skrinka

40 x 175 x 45 cm 

Rozměry (Š x V x H):

Rozmery (Š x V x H):

Modul se zásuvkami

Zásuvkový modul

80 x 20 x 45 cm

Výsuvný modul

Výsuvný modul

80 x 40 x 45 cm

Modul spodní skříňky

Modul spodnej skrinky

34 x 60 x 34 cm
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Nosná deska (výška: 8 cm, hloubka 55 cm) max. 260 cm

Nosná doska (výška: 8 cm, hĺbka 55 cm) max.260 cm

Celková délka zrcadla max. 260 cm

Celková dĺžka zrkadla max.

Zrcadlo s osvětlením 80 cm, 

libovolně umístitelné

Zrkadlo s osvetlením 80 cm, 

možno umiestniť ľubovoľne

Program modulárního nábytku   BETTEROOM vhodný k 

UMYVADLŮM   BETTE nabízí svými na míru zhotovenými nos-

nými deskami, osvětlenými zrcadly a sladěnými nábytkovými 

moduly tvůrčí svobodu pro individuální zařízení koupelny.

Design: schmiddem design

Vše kolem koupelny

Okolo miesta na umývanie

dub hnědý

dub hnedý

dub maron

dub marone

makassar

makassar

oliva

oliva

dub bělený

dub bielený

Voľnosť v stvárnení individuálneho zariadenia kúpeľne ponúka 

k programu   BETTEUMÝVADLÁ modulárny nábytkový program 

  BETTEROOM na základe rozličných a vhodne vyrobených nosných 

dosiek, zrkadiel s osvetlením a zosúladených nábytkových modulov.

Design: schmiddem design

BETTEROOM Nábytkové moduly / Nábytkové moduly

BETTEBOWL Vestavné umyvadlo / Zápustné umývadlo  196
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Rozměry (Š x V x H): 

Rozmery (Š x V x H): 

Modul pro umístění pod desku

Vstavaný modul

  80 x 45 x 55 cm

100 x 45 x 55 cm

120 x 45 x 55 cm

Modul speciálně navržený k umístění pod nosnou 

desku. Sladěné funkce, kvalita a povrch. Strohý 

vzhled bez úchytek, funkce pozvolného dovírání 

Softclose a kvalitní dýha z pravého dřeva propůj-

čuje nábytku zvláštní eleganci.

Design: tesseraux + partner

Vstavaný modul bol vyvinutý špeciálne na integráciu 

pod nosnú dosku – vhodne čo do funkcie, kvality a 

povrchu. Čistý vzhľad bez úchytov, funkcia "Softclose", 

ako aj dýha z masívneho dreva prepožičiavajú nábytku 

mimoriadnu eleganciu.

Design: tesseraux + partner

Harmonicky sladěno

Harmonicky zosúladené

BETTEROOM Nábytkový modul, dub bělený / Nábytkový modul, dub bielený

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEROOM Nábytkový modul, dub maron / Nábytkový modul, dub marone

BETTEONE Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  95

BETTEONE RELAX Vana / Vaňa  94

dub hnědý

dub hnedý

dub maron

dub marone

makassar

makassar

dub bělený

dub bielený
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Vybavení a instalace

Výbava a inštalácia



BETTESPECIALITY

BETTE ŠPECIALITY

Nevíme, co znamená zvláštní přání. Víme, co znamená vaše 

přání. Vyrábíme koupací vany, sprchové vaničky a umyvadla 

přesně podle toho, jak je potřebujete...

U nás neexistujú špeciálne želania, ale iba želania – a síce 

tie Vaše. Vyrábame vane, sprchovacie vaničky a umývadlá 

prispôsobené individuálne a Vašim potrebám ...

Jak se vám líbí

Tak, ako sa Vám páči

BETTE OLEMOVÁNÍ VANY

BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC

Strana / Strana  232

BETTEODŘÍZNUTÍ ROHU

BETTEZREZANÝ ROH

Strana / Strana  240

BETTEOTVORY PRO BATERIE

BETTEOTVORY NA ARMATÚRY

Strana / Strana  238

BETTEPROTISKLUZ

BETTEPROTIŠMYK

Strana / Strana  224
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BETTEPROTISKLUZ PRO

BETTEPROTIŠMYK PRO

Pomocí nového   BETTEPROTISKLUZ PRO je možné realizovat zvýšené 

osobní požadavky a stavební předpisy na protiskluzovou ochranu. 

Výhoda: Optická a funkční kvalita   BETTEGLAZE® zůstává zachována.

Výhody BETTEPROTISKLUZ PRO

 · Matné barvy a bílá lesklá (viz s. 236)

 · Protiskluz podle DIN

 · Jednotná decentní optika

 · Trvale vypáleno

 · Pro všechny sprchovací plochy i extraploché  

a superploché sprchové vaničky

 · Nenáročné čištění

příjemný pocit a hezký vzhled

Na pocit bezpečné, na pohľad krásne

Pomocou nového povrchu   BETTEPROTIŠMYK PRO sa dajú 

realizovať zvýšené individuálne požiadavky a stavebné predpisy 

týkajúce sa protišmykovej úpravy. Výhoda: Optické a funkčné 

kvality   BETTEGLAZE® ostávajú zachované.

Výhody   BETTEPROTIŠMYK PRO

 · Pre matné farby a bielu lesklú (pozrite strana 236)

 · Protišmyková úprava zodpovedajúce norme DIN

 · Plynulá a decentná optika

 · Trvalo vypálený

 · Pre všetky sprchovacie plochy a pre všetky sprchovacie 

vaničky extra a super ploché

 · Jednoduché čistenie

Protišmyková úprava podľa DIN 18040 – bezbariérová

Protišmyková úprava podľa DIN 51097 – skupina hodnotenia B pre sektory zaťažené vlhkosťou, ktorých sa dotýkame nohami 

Protišmyková úprava podľa DIN 51130 – R10

BETTEFLOOR

BETTESPRCHOVÁ VANIČKA extra plochá 3,5 cm

BETTESPRCHOVACIA VANIČKA super plochá 3,5 cm

BETTESPRCHOVÁ VANIČKA extra plochá 6,5 cm

BETTESPRCHOVACIA VANIČKA extra plochá 6,5 cm

BETTEFLOOR SIDE

Protiskluz podle DIN 18040 – bezbariérový

Protiskluz podle DIN 51097 – skupina B pro mokré povrchy, kde se chodí bosou nohou

Protiskluz podle DIN 51130 – R10
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BETTEPROTISKLUZ

BETTEPROTIŠMYK

BETTEPROTISKLUZ zajistí ještě lepší bezpečnost a stabilitu při sprcho-

vání. Do smaltovaného povrchu je možné vypálit směs křemíku a písku, 

aniž by došlo k narušení příjemného pocitu při dotyku povrchu. Zůstává 

zachována i barevnost. BETTEPROTISKLUZ zabraňuje uklouznutí podle 

skupiny hodnocení B pro mokré povrchy v prostorách, kde se chodí 

bosou nohou (DIN 51097), potvrzeno institutem TÜV  Süd. Ve spojení s 

naším speciálním povrchem BETTEPROTISKLUZ bezbariérový splňují 

naše ploché sprchové vaničky 3,5 cm o rozměrech 120 x 120 cm, 

130 x 130 cm a 140 x 140 cm a sprchovací plochy BETTEFLOOR a 

BETTEFLOOR SIDE 120 x 120 cm požadavky normy DIN 18040-2 a 

sprchové vaničky 150 x 150 x 3,5 cm požadavky norem DIN 18040-1  

a 18040-2.

Vyšší bezpečnostní standard

Zvýšený bezpečnostný štandard

  BETTEPROTIŠMYK sa postará o ešte väčšiu bezpečnosť pri 

sprchovaní. Zmes kremíka a piesku môže byť vpálená do smaltova-

ného povrchu bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo príjemný dotyk. 

Zachovaná ostáva aj farebnosť.   BETTEPROTIŠMYK je protišmykový 

povrch podľa skupiny hodnotenia B pre sektory zaťažené, ktorých 

sa dotýkame nohami (DIN 51097), potvrdené TÜV Süd. V spojení 

s našim špeciálnym povrchom   BETTEPROTIŠMYK bezbarié-

rový plnia naše ploché spchovacie vaničky s 3,5 cm a s rozmermi 

120 x 120 cm, 130 x 130 cm a 140 x 140 cm a tiež aj sprchovacie 

plochy   BETTEFLOOR a BETTEFLOOR SIDE 120 x 120 cm požia-

davky normy DIN 18040-2, sprchovacia vanička 150 x150 x 3,5 cm 

požiadavky noriem DIN 18040-1 a 18040-2.

BETTEFLOOR

s BETTE PROTISKLUZEM 

s BETTEPROTIŠMYKOM 

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA

s BETTE PROTISKLUZEM, bezbariérové

BETTESPRCHOVACIA VANIČKA

s BETTEPROTIŠMYKOM bezbariérové

BETTECORNER

s BETTE PROTISKLUZEM 

s BETTEPROTIŠMYKOM 

BETTEFLOOR SIDE

s BETTE PROTISKLUZEM 

s BETTEPROTIŠMYKOM

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA

s BETTE PROTISKLUZEM

BETTESPRCHOVACIA VANIČKA

s BETTEPROTIŠMYKOM

BETTEONE

s BETTE PROTISKLUZEM 

s BETTEPROTIŠMYKOM 

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA

s BETTE PROTISKLUZEM po celém dně

BETTESPRCHOVACIA VANIČKA

s BETTEPROTIŠMYKOM na celej podlahe

BETTECARO

s BETTE PROTISKLUZEM 

s BETTEPROTIŠMYKOM 
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BETTEPROTISKLUZ

BETTEPROTIŠMYK

Samozřejmě může být BETTEPROTISKLUZ vypálen také do smalto-

vaného povrchu koupací vany. V takovém případě zajistí směs křemíku 

a písku v koupacích a kombinovaných vanách ještě vyšší bezpečnost 

a stabilitu při sprchování, aniž by došlo k narušení vzhledu. Zůstává 

zachována i barevnost. 

Bezpečnost po celé ploše

Celoplošne bezpečné

Prirodzene   BETTEPROTIŠMYK je možné vpáliť aj do smaltovaného 

povrchu vane. Potom sa zmes kremíka a piesku vo vaniach a v kom-

binovaných vaniach postará o ešte väčšiu bezpečnosť pri státí počas 

sprchovania – bez toho, aby negatívne ovplyvnila vysoko kvalitnú 

optiku. Zachovaná ostáva aj farebnosť. 

BETTESTARLET 

s BETTE PROTISKLUZEM

s BETTEPROTIŠMYKOM

BETTEONE 

s BETTE PROTISKLUZEM

s BETTEPROTIŠMYKOM

BETTESELECT 

s BETTE PROTISKLUZEM

s BETTEPROTIŠMYKOM

BETTESTARLET 

s BETTE PROTISKLUZEM po celém dně

s BETTEPROTIŠMYKOM na celej podlahe

BETTEOCEAN 

s BETTE PROTISKLUZEM

s BETTEPROTIŠMYKOM

BETTESET 

s BETTE PROTISKLUZEM

s BETTEPROTIŠMYKOM
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BETTE OLEMOVÁNÍ VANY

BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC

Mezi okrajem vany a stěnou není nutné používat silikon, protože    

BETTE OLEMOVÁNÍ nabízí estetické, hygienicky nezávadné a trvalé 

řešení. Plesnivějící a potrhané silikonové spáry konečně patří minulosti. 

Choroboplodné zárodky už nemají šanci. 

Napojení ke stěně bez použití silikonu

Bezsilikónové spojenie so stenou

Medzi okrajom vane a steny sa silikón stáva nadbytočným, pretože 

  BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC ponúka estetické, hygienicky bezchybné 

a trvalé riešenie. Plesnivejúce a popraskané silikónové škáry takto 

konečne patria minulosti. Pôvodcovia chorôb nemajú žiadnu šancu 

na rozmnožovanie. 

Instalace s ocelovou lištou

Montáž s nerezovou koľajničkou
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12,5 mm

BETTE OLEMOVÁNÍ VANY

BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC

Lem vany je tvořen smaltovaným ohraněním okraje vany do výšky 

35 mm, který je při instalaci obložen obklady ve výšce 12 mm. Tím je 

zajištěno hygienické napojení na stěnu.   BETTE OLEMOVÁNÍ VANY pro 

celou řadu koupacích van a sprchových vaniček. Kontaktujte prodejce 

nebo se obraťte přímo na nás.

Obrátený límec je 35 mm vysoká smaltovaná hrana okraja vane, ktorá 

sa pri inštalácii o 12 mm prekryje obkladom. Tým je zaručené hygienické 

spojenie so stenou.   BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC sa dodáva pre mnohé 

vane a sprchovacie vaničky. Oslovte Vášho veľkopredajcu alebo sa 

obráťte priamo na nás.

hygienická bezpečná bezúdržbová

Hygienické. Bezpečné. Bez údržby.

Koupací vana nebo sprchová vanička se silikonovou spárou
Vaňa alebo sprchovacia vanička so silikónovou škárou

Koupací vana nebo sprchová vanička s úpra-

vou BETTEOBRÁCENÝ LÍMEC VANY

Vaňa a sprchovacia vanička s BETTEOBRÁTENÝM LÍMCOM

Hygiena

Hygiena

Silikonové spáry v obkládané části zdi…

• jsou skutečnými lapači nečistot

• jsou dobrou živnou půdou pro bakterie

• se špatně čistí

• mohou být domovem plísní

Silikónové škáry na stene obloženej obkladom ....

• sú skutočné zachytávače nečistôt

• sú dobrou výživnou pôdou pre zárodky a baktérie

• ťažko sa čistia

• môžu zachytávať plesne

BETTELÍMEC VANY …

• zakrývá citlivou část napojení na stěnu

• povrch podobný sklu nedává šanci bakteriím

• je robustní a snadno se čistí

• zůstává trvale hygienicky čistý

BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC ...

• pokrýva citlivé spojenie so stenou bez škár

• vďaka sklovitému povrchu sa na ňom nedržia baktérie

• je robustná a ľahko sa čistí

• ostáva trvalo hygienicky čistá

Bezpečnost

Bezpečnosť

• Porézní spáry způsobují poškození vodou

• Opravy jsou náročné a nákladné

• Porózne škáry spôsobujú poškodenia vodou

• Opravy sú náročné a nákladné

• Spolehlivá ochrana před pronikající vodou

• Nenáročná údržba

• chráni bezpečne pred vnikaním vody

• šetrí náročnú údržbu

Stěna / Stena

Těsnící tkanina / Tesniaca páska

Dlaždice / Obklad

Pěnová páska / Penová páska

BETTE OLEMOVÁNÍ VANY

BETTEOBRÁTENÝ LÍMEC
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BETTEGLAZURA® PLUS

BETTEGLAZE® PLUS

  BETTEGLAZURA®PLUS představuje další zvýšení kvality povrchu 

našeho koupelnového vybavení. Tenká vrstva polymeru čirá jako sklo 

ještě více usnadňuje odtékání vody díky svým vodoodpudivým vlast-

nostem. Dochází ke snížení vzniku usazenin a čištění je méně náročné. 

  BETTEGLAZURA®PLUS chrání také životní prostředí – nemusíte použí-

vat agresivní čisticí prostředky. K péči stačí měkká vlhká utěrka.

  BETTEGLAZE® PLUS je prídavné zušľachtenie povrchu našich 

kúpeľňových produktov. Polymérový film číry ako sklo umožňuje na 

základe svojho vodu odpudivého účinku ešte ľahšiu tvorbu vodných 

perličiek. Tak vzniká málo usadenín a znižuje sa náročnosť pri čistení. 

  BETTEGLAZE® PLUS chráni aj životné prostredie – pretože môžme 

zabudnúť na silné čistiace prostriedky. Na ošetrovanie postačuje 

mäkká, vlhká handrička.

S rozzářenýma očima

Vrátane žiariacich očí

BETTELUX Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  188 
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V celém sortimentu nabízí Bette mnoho sanitárních barev pro indi-

viduální pojetí koupelny. Navíc bylo v barevné paletě   BETTEFLOOR 

vyvinuto 22 vlastních matných barev orientujících se na současné 

trendy v oblasti obkladů a dlažeb. K dodání pro sprchovací plochy 

  BETTEFLOOR, všechny superploché SPRCHOVACÍ VANIČKY 

  BETTE a UMYVADLA BETTE. Potiskovou technikou podmíněné 

barevné odchylky jsou možné.

Barevná rozmanitost

Rôznorodosť farieb

Na celý sortiment ponúka Bette množstvo sanitárnych farieb pre 

individuálne stvárnenie kúpeľne. Okrem toho boli vo svete farieb 

  BETTEFLOOR 22 vyvinuté vlastné matné farby, ktoré sa orientujú na 

aktuálny trend obkladov a dlažieb. Možné dodať pre   BETTEFLOOR 

sprchovacie plochy, všetky superploché   BETTESPRCHOVACIE  

VANIČKY a BETTEUMÝVADLÁ. Možné sú farebné odchýlky v  

dôsledku techniky tlače.

BETTE BARVY

BETTE FARBY

BETTESANITÁRNÍ BARVY – výběr barev

BETTESANITÁRNE FARBY – výber z farieb

BETTESTARLET FLAIR OVAL Vana / Vaňa  117

BETTEAQUA Nástěnné umyvadlo / Nástenné umývadlo  188 

BETTESPRCHOVÁ VANIČKA / BETTESPRCHOVACIA VANIČKA  174 

bílá matná 440

biela matná 440

šedá 410

sivá 410

šedá 413

sivá 413

šedá 411

sivá 411

šedá 412

sivá 412

antracit 403

antracit 403

antracit 402

antracit 402

antracit 401

antracit 401

antracit 400

antracit 400

antracit hnědá 434

antracitovo-hnedá 434

antracit hnědá 432

antracitovo-hnedá 432

antracit hnědá 431

antracitovo-hnedá 431

antracit hnědá 433

antracitovo-hnedá 433

hnědá 437

hnedá 437

hnědá 435

hnedá 435

hnědá 430

hnedá 430

hnědá 436

hnedá 436

béžová 423

béžová 423

béžová 422

béžová 422

béžová 420

béžová 420

béžová 421

béžová 421

béžová 424

béžová 424
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V případě umyvadel a koupacích van může Bette již během výroby udělat 

individuální otvory, které přesně odpovídají zvoleným bateriím, přísluš-

ným podmínkám instalace a vašim osobním přáním. Získáváte maximální 

tvůrčí svobodu. 

Pri umývadlách a vaniach môže Bette už vo výrobe pripraviť individuálne 

otvory, ktoré sú precízne zosúladené so želanou armatúrou, príslušnou 

situáciou inštalácie a s Vašimi osobnými želaniami. To poskytuje maxi-

málnu slobodu pri stvárnení. 

Individuální uspořádání

Individuálne usporiadanie

BETTEOTVORY PRO BATERIE

BETTEOTVORY NA ARMATÚRY

BETTEAQUA Umyvadlo na desku / Umývadlo na dosku  188 

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE Vana / Vaňa  60 
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Koupelnové vybavení na míru (koupací vana, sprchová vanička 

nebo umyvadlo) představují z tvůrčího i hygienického hlediska 

perfektní řešení, protože optimálně využívají stávající prostor a 

redukují nutnost ořezávání obkladů a dlažby. Mimořádná služba 

především v oblasti zařizování objektů a renovací.

Kúpeľňový produkt šitý na mieru – vaňa, sprchovacia vanička 

alebo umývadlo – je čo do stvárnenia ako aj hygieny perfektným 

riešením, nakoľko optimálne využíva existujúci priestor a znižuje 

potrebu obkladania obkladom. Mimoriadny servis – špeciálne v 

objektoch a pri renováciách.

Výroba na míru

Výroba na mieru

BETTE ODŘÍZNUTÍ ROHU

BETTE ZREZANÝ ROH

BETTE VÝROBKY NA MÍRU

BETTEŠITÉ NA MIERU

S ohledem na půdorys může být u řady koupacích van a spr-

chových vaniček nutné provést individuální odříznutí rohu. Díky 

  BETTEUŘÍZNUTÍ ROHU se vana optimálně přizpůsobí architek-

tuře koupelny a vyřeší i složité prostorové situace.

V závislosti od pôdorysu je možné na mnohých vaniach a spr-

chovacích vaničkách umiestniť individuálne zrezaný roh. Vďaka 

  BETTEZREZANÉMU ROHU sa vaňa optimálne prispôsobí archi-

tektúre kúpeľne a vyrieši aj ťažké priestorové situácie.

O roh více místa

Jeden roh – viac miesta
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Na přání mohou být   BETTE vany a sprchovací vaničky provedeny s pevně 

tvarovaným obložením z ušlechtilé oceli a smaltu, BETTECOMFORT. Toto 

obložení dodáváme pro nejrůznější řešení prostoru, ušetříme vám tím 

náročné obkladačské práce. 

Na požiadanie je možné   BETTEVANE a SPRCHOVACIE VANIČKY 

vybaviť pevne vytvarovaným opláštením z ušľachtilej smaltovanej ocele 

  BETTECOMFORT. Je možné ho dodať pre najrôznejšie priestorové 

situácie a šetrí náročné obkladačské práce. 

Především při návrhu sprch pomůže   BETTECOMFORT zabránit nutnosti 

vyskládávání vzorků z drobných kamínků dlažby a spárování v oblasti 

soklu. Získáte tím čistý komplexní vzhled.

Špeciálne pri stvárnení sprchovacích kútov pomôže   BETTECOMFORT 

a nie sú potrebné malé plochy obkladov a škáry v oblasti sokla – pre 

plynulú a čistú optiku.

Instalace ke zdi

Kvalita na pokračovanie

BETTESTARLET I COMFORT 

Instalace ke zdi / Inštalácia k stene

BETTESTARLET COMFORT 

hranaté, rohová instalace / hranatá, inštalácia do rohu

BETTESTARLET COMFORT 

rohová instalace / rohová, voľne stojaca

BETTESTARLET OVAL COMFORT 

volně stojící / voľne stojaca

BETTEHOME COMFORT 

Instalace do výklenku / Inštalácia do výklenkov

BETTESET COMFORT 

Rohová instalace / Inštalácia do rohu

BETTECOMFORT SPRCHOVÁ VANIČKA instalace ke zdi

BETTECOMFORT SPRCHOVACIA VANIČKA Inštalácia na stenu

BETTECOMFORT – SPRCHOVÁ VANIČKA s podsazením

BETTECOMFORT SPRCHOVACIA VANIČKA s podstavcom

Konsekventní BETTECOMFORT SPRCHOVÁ VANIČKA in-

stalace do výklenku s ocelovým / smaltovaným čelem

BETTECOMFORT SPRCHOVACIA VANIČKA Inštalá-

cia do výklenku so soklom zo smaltovanej ocele

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA instalace do výklenku s obloženým čelem

BETTESPRCHOVACIA VANIČKA Inštalácia do vý-

klenku so soklom obloženým obkladom

BETTECOMFORT pro koupací vany

BETTECOMFORT pre vane

BETTECOMFORT pro sprchové vaničky

BETTECOMFORT pre sprchovacie vaničky
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BETTE BAREVNÝ REFLEKTOR, VÍŘIVÉ SYSTÉMY

BETTEFAREBNÉ SVETLÁ, BETTEVÍRIVÉ SYSÉMY

Blahodárné a ozdravující účinky vody byly známy již v antickém 

období. Ve starém Římě a Řecku zažila kultura koupání svůj první 

rozkvět. Po zániku Římské říše byla tato kultura zapomenuta a znovu 

se dostala do západní Evropy až v pozdním středověku z islámského 

kulturního prostředí. Náboženské a nesprávně chápané hygienické 

aspekty opět uvrhly koupání do nemilosti. K nové renesanci došlo až 

na začátku 20. století. 

Technický a průmyslový rozvoj v tomto století dal novou dimenzi i kul-

tuře koupání. V roce 1968 představil v USA italský přistěhovalec Roy 

Jacuzzi první vanu s vířivkou. Díky vaně s vířivkou si můžete dopřát 

pocit lázní i doma.

Vany s vířivkou přitom mohou přispět k relaxaci, a mohou být použity 

i k cílené masáži. Závisí na použité technice. Vodní systémy mají 

intenzivnější proud s masážním účinkem. Přidáním vzduchu je proud 

jemnější a je obohacen vzduchovými bublinkami. Čím vyšší je podíl 

vzduchu, tím vyšší vztlak vzniká, a to je ideálním předpokladem pro 

relaxační floating. V kombinaci s barevným světlem je tento zážitek 

pro všechny smysly jednoznačně perfektní.

Domácí lázně

Pocit kúpeľov doma

Blahodarný a liečivý účinok vody bol známy už v antických dobách. 

Medzi Rimanmi a Grékmi zažila kultúra kúpania svoj prvý rozmach. Po 

zániku Rímskej ríše upadla do zabudnutia a do západnej Európy sa 

kultúra kúpania znovu dostala až v stredoveku z islamského kultúr-

neho sveta. Náboženské a chybne pochopené hygienické aspekty 

uvrhli kúpanie znovu do zabudnutia. Až začiatkom 20. storočia došlo 

k jeho opätovnej renesancii. 

Technický a priemyselný vývoj v tomto storočí znamenali aj pre kultúru 

kúpania novú dimenziu. V roku 1968 predstavil Roy Jacuzzi, taliansky 

prisťahovalec do USA, prvú vírivku. S vírivkami sa kvôli kúpeľnému 

pocitu dnes roztrhlo vrece aj u nás doma.

Vírivky sa pritom môžu použiť tak na relax, ako aj na cielenú masáž. 

To závisí od techniky. Vodné systémy majú tvrdší, masážny prúd. Ak 

sa primieša vzduch, je prúd mäkší a pramenistejší. Čím vyšší je podiel 

vzduchu, tým väčší vztlak generuje, čo sú ideálne predpoklady pre re-

laxačný kúpeľ. Kombinácia s farebným svetlom zabezpečuje perfektný 

zmyslový zážitok.
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BETTE BAREVNÝ REFLEKTOR, BETTE VÍŘIVÉ SYSTÉMY

BETTEFAREBNÉ SVETLÁ, BETTEVÍRIVÉ SYSTÉMY

Vířivky Bette jsou skutečným přínosem ke zcela osobnímu příjemnému 

pocitu. Vzduchové bublinky ve vodě zajistí příjemnou relaxaci. Můžete 

vybírat mezi čistě vzduchovými nebo vodními systémy, nebo ze sys-

témů, které kombinují oba principy. 

Špičkou jsou naše vířivé systémy s barevným LED osvětlením. K ma-

sážní lázni přidáte smyslům příjemnou barevnou atmosféru. Barevné 

osvětlení je možné instalovat i do vany bez vířivého systému.

Zážitek plný svěžesti

Perlivý zážitok

Vírivé vane od Bette prispievajú k celkom osobnému pocitu 

blaha. Bublajúca voda sa staré o príjemné uvoľnenie. Môžete 

si vybrať medzi vzduchovými alebo vodnými systémami, alebo 

kombináciu obidvoch. 

Highightom sú naše vírivky s farebnými LED-svetlami. K masáž-

nej kúpeli vyčarujú príjemne zmyselné farebné nálady. Farebné 

svetlá sa dajú do vane integrovať aj bez systému vírivky.

BETTESPA Whirlsystem

BETTEMICROJET Whirlsystem

BETTEJET Whirlsystem

BETTEHYDROSPA Whirlsystem

BETTEAIRJET Plus Whirlsystem

BETTEAIRJET Whirlsystem

BETTESTEEL DUO Vana / Vaňa  129

BETTEFLOOR Sprchová plocha / Sprchovacia plocha  160
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BETTE SPODNÍ PŘÍTOK VODY

BETTENAPÚŠŤANIE VODY DO VANE

Hladina vody ve vaně stoupá jakoby by byla napájena podzemním 

pramenem. Naše koupací vany můžeme na přání vybavit i SPODNÍM 

PŘÍTOKEM VODY. Vaše výhoda: Výhodou je komfortní a tiché napouštění 

vany, pouhých 9dB (A) v porovnání s 21 dB (A) u běžných přítoků vany. 

Koupací vana s vlastním pramenem

Vaňa s vlastným prameňom

Vodná hladina vo vani stúpa, ako keby bola napájaná z podzem-

ného prameňa. Naše vane je možné na požiadanie vybaviť aj s 

  BETTENAPÚŠŤANÍM VODY DO VANE . Ich výhoda: Napĺňanie  

vane je tak mimoriadne komfortné a tiché; iba 9 dB (A) v porovnaní  

s 21 dB (A) pri bežných napúšťaniach vaní. 

TRIO E3

S elektronickou baterií TRIO E3 začíná komfort v koupelně už při napouš-

tění. Přesný ukazatel teploty na kvalitním skleněném displeji a tři uložená 

vlastní nastavení objemu a teploty. Možnost kombinace s celou řadou 

van BETTE.

Osobní záruka příjemného pocitu

Garancia príjemného osobného pocitu

S elektronickou armatúrou TRIO E3 začína komfort kúpania už pri 

napĺňaní vane – s presným zobrazením teploty na vysoko kvalitnom 

sklenenom displeji a s tromi uloženými individuálnymi nastaveniami 

napĺňania a teplôt. Kombinovateľné s mnohými   BETTEVAŇAMI.
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Vanový odtok BETTESENSORY s integrovaným tlakovým senzorem 

spojuje moderní technologii s moderní estetikou: Skrytá řídící elek-

tronika se stará o to, aby se čistě provedený odtok otevřel ve chvíli 

kdy hladina dosáhne předem nastavené hodnoty. Voda odteče dřív 

než by vana přetekla – je to pohodlné a automatické. Bezstarostný 

zážitek z koupele.

K dostání pro tyto modely: 

 · BETTELUX, BETTELUX SHAPE, BETTELUX OVAL

 · BETTEART, BETTEFREE, BETTEONE

 · všechny modely SILHOUETTE

Odtok z vane BETTESENSORY s integrovaným senzorom tlaku spája 

technológiu budúcnosti s modernou estetikou: Ukrytá premyslená 

elektronika ovládania sa stará o to, aby sa otvoril puristický odtok 

hneď, ako hladina vody presiahne individuálne vopred nastavenú hod-

notu. Voda odtečie skôr, ako pretečie cez vaňu – celkom pohodlne a 

automaticky. Pre pôžitok z kúpania bez starostí.

Dodávame pre modely: 

 · BETTELUX, BETTELUX SHAPE, BETTELUX OVAL

 · BETTEART, BETTEFREE, BETTEONE

 · všetky modely SILHOUETTE 

Neviditelný přepad

Neviditeľný prepad

BETTESENSORY

BETTELUX

BETTELUX SHAPE Vana / Vaňa  36
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Zcela mimořádný zážitek z koupání nabízí vodopádová baterie, kterou 

můžete integrovat do vany. Doplněk, který vytvoří zážitek už jen ze samot-

ného napouštění vany. Fascinující začátek mimořádného wellness zážitku. 

Koupací vana s vlastním vodopádem

Vaňa s vlastným vodopádom

Zážitok z kúpania celkom mimoriadneho druhu ponúka vstup vodopádu, 

ktorý je možné integrovať do vane. Doplnok, s ktorým sa už napĺňanie vane 

stáva zážitkom. Fascinujúci začiatok mimoriadneho wellness momentu. 

BETTESPLASH

Pro příjemnou koupel celého těla je kromě pohodlného ležení důležitá 

také hladina vody. S   BETTE ODTOKOVOU SOUSTAVOU PLUS 5 můžete 

hladinu vody zvýšit otočením rozety i během koupání až o 5 cm. 

Popri komforte na ležanie je pre relaxačný kúpeľ rozhodujúca aj hladina 

vody. Pomocou   BETTEODTOKOVEJ SÚPRAVY PLUS 5 je možné ju jed-

noduchým otočením rozety zvýšiť aj počas kúpania o 5 cm. 

Pro zvýšený komfort v koupelně

Pre extra komfort kúpania

BETTE ODTOKOVÁ SOUSTAVA PLUS 5

BETTE ODTOKOVÁ SÚPRAVA PLUS 5
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O bezpečný vstup do vany a její opuštění se postarají   BETTEMADLA 

– jedná se o doplňkové vybavení vany. Mat nebo lesklý povrch, ploché 

nebo vystouplé provedení, kulaté nebo hranaté tvary – pro každý 

vanový korpus je k dispozici madlo vhodného tvaru s estetickým 

kvalitním povrchem.

Neuklouznete

Dobre uchopiteľné riešenia

O bezpečný vstup do vane a výstup z nej sa starajú   BETTEMADLÁ 

– vaňu je možné nimi vybaviť voliteľne. Či už matné alebo lesklé, v plo-

chých prevedeniach alebo v prevedeniach zasahujúcich do priestoru, 

či už pre oválne alebo rohové vane – pre každý korpus sa nájde 

vhodná forma madla s esteticky náročným povrchom.

BETTE MADLA

BETTEMADLÁ

BETTERELAX

Ergonomicky tvarované polštáře příjemně podepřou hlavu, šíji, ramena 

nebo nohy.    BETTE RELAX byl speciálně vyvinut pro ocelové smalto-

vané vany a nabízí mimořádné pohodlí při ležení. 

Jeho flexibilní tvar se zcela bez problémů přizpůsobí vanám   BETTE. 

Díky integrovanému magnetickému povrchu můžete polštáře kdekoliv 

přesně umístit. 

Promyšlený komfort

Komfort s hlavičkami

Ergonomicky tvarovaný vankúš podopiera príjemným spôsobom hlavu, 

šiju, ramená alebo nohy.    BETTERELAX bol vyvinutý špeciálne pre oce-

ľovo smaltované vane a ponúka vynikajúci komfort na ležanie.

Jeho flexibilná forma sa bez problémov priľne na mnohé   BETTEVANE. 

Na základe integrovanej magnetickej plochy môžete vankúš presne 

umiestniť hocikde. 

Madlo B090 (1 ks), madlo B080 (2 ks)

Madlo B090 (1 kus), madlo B080 (2 kusy)

Madlo B110 pro BETTESET

Madlo B110, pre BETTESET

Madlo B120 (1 ks), madlo B122 (2 ks)

Madlo B120 (1 kus), madlo B122 (2 kusy)

Madlo B060 pro vanu BETTE se stupňovitým dnem

Madlo B060, pre BETTEVIACÚROVŇOVÚ VAŇU
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BETTEPOMOC PRO OBKLÁDÁNÍ

BETTEPOMÔCKA NA POKLÁDKU OBKLADU

Obložení van, zvláště pak u BETTELUX, která nemůže být prakticky z 

důvodu svého tvaru podezděna, je velmi jednoduché díky prefabriko-

vaným vestavným dílům. Tyto se postaví před korpus a jejich poloha se 

spolehlivě nastaví pomocí stavitelných nohou. Následně se konstrukce 

obloží běžným způsobem.

Obloženie vaní, hlavne BETTELUX, ktorá sa kvôli svojej forme zle 

obmurováva, sa uskutočňuje úplne jednoducho pomocou montážnych 

častí pripravených vo výrobe. Tieto sa postavia pred korpus vane a 

spoľahlivo sa nastavia pomocou nastaviteľných nožičiek. Následne je 

možné konštrukcie obložiť obkladom ako zvyčajne.

Rychlé položení obkladů

Rýchlo obložené

BETTE SYSTÉM TĚSNĚNÍ

BETTETESNIACI SYSTÉM

Pomocí SYSTÉMU TĚSNĚNÍBETTE pro vany a sprchové vaničky jsou 

chráněny eventuální silikonové spáry před vlhkostí v oblasti podlahy a 

stěn. Těsnící pásky jsou integrované do utěsnění koupelny.

Pomocou BETTETESNIACEHO SYSTÉMU pre vane a sprchovacie va-

ničky sa chránia akékoľvek silikónové škáry voči vnikajúcej vlhkosti okolo 

podlahy a stien. Tesniace pásky sa integrujú do tesnenia kúpeľne.

Prostě utěsněno

Jednoducho tesné

BETTE NOŽIČKY

BETTESYSTÉM NOŽIČIEK

  BETTE – INSTALAČNÍ NOŽIČKY zaručují rychlé, bezpečné a cenově pří-

znivé vyrovnání výškových rozdílů při instalaci sprchových vaniček. Pod 

okraj vaničky stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově 

nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedo-

chází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchové vaničky už není nutná.

  BETTESYSTÉM NOŹIĆIEK garantuje rýchle, bezpečné a cenovo vý-

hodné vyváženie výšky pri inštalácii sprchovacích vaničiek. Na tento účel 

sa pod okraj vane upne rám, do ktorého sa zaskrutkujú výškovo nastavi-

teľné nožičky. Tým sa zaťaženie rozdelí na celý rám a nie bodovo. Vaničku 

nie je potrebné viac podmurovať.

Excelentní stabilita

Excelentné státie

BETTE PROTIHLUKOVÝ SET

BETTE ZVUKOVÁ IZOLÁCIA – SÚPRAVA

   BETTE – PROTIHLUKOVÝ SET zajistí v koupací vaně a sprchové  

vaničce protihlukovou izolaci od stěny, podlahy a zdiva. Instalace  

podle DIN 4109/A1 – protihluková izolace staveb.

   BETTEZVUKOVÁ IZOLÁCIA – SÚPRAVA sa pri vaniach a sprchova-

cích vaničkách stará o zvukovú izoláciu od steny, podlahy a muriva. In-

štalácia podľa DIN 4109/A1 – Zvuková izolácia v pozemných stavbách.

Protihluková izolace

Zvuková izolácia
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BETTESTARLET IV 
SILHOUETTE
Strana / Strana 115

BETTESTARLET OVAL 
SILHOUETTE
Strana / Strana 111

BETTESTARLET V 
SILHOUETTE
Strana / Strana 115

Volně stojící koupací vany 
Voľne stojacie vane 

BETTELUX OVAL
SILHOUETTE
Strana / Strana 61

BETTELUX HIGHLINE
Strana / Strana 60

BETTELUX SHAPE
Strana / Strana 36

BETTELUX OVAL
HIGHLINE
Strana / Strana 61

BETTEHOME OVAL
Strana / Strana 107

BETTEPOOL OVAL
Strana / Strana 133

BETTEPUR OVAL
Strana / Strana 125

BETTESTARLET 
FLAIR OVAL
Strana / Strana 116

BETTESTEEL OVAL
Strana / Strana 129

Oválné vany
Oválne vane

BETTELUX OVAL
Strana / Strana 61

BETTEARCO
Strana / Strana 136

BETTEDREAM
Strana / Strana 136

BETTEMETRIC
Strana / Strana 134

BETTEPOOL III
Strana / Strana 133

BETTEPOOL I
Strana / Strana 132

BETTEPOOL II
Strana / Strana 132

BETTE PUR ŠESTIÚHELNÍK
BETTE ŠESŤHRAN PUR
Strana / Strana 125

BETTESKYLINE
Strana / Strana 136

BETTESTARLET OCTA
Strana / Strana 116

BETTESTARLET III
Strana / Strana 116

BETTESTEEL CORNER
Strana / Strana 129

BETTE STARLET ŠESTIÚHELNÍK
BETTE ŠESŤHRAN STARLET
Strana / Strana 116

Rohové/šestihranné/osmihranné koupací vany
Rohové/šesťhranné/osemhranné vane

BETTEBAMBINO
Strana / Strana 149

BETTELUNA
Strana / Strana 148

LABETTE
Strana / Strana 149

BETTE VANA SE 
STUPŇOVITÝM DNEM
BETTE STUPŇOVITÁ VAŇA
Strana / Strana 149

Vany do malých prostor
Vane do malých priestorov

BETTECORA
Strana / Strana 144

BETTECORA RONDA
Strana / Strana 144

Kombinované koupací a sprchovací vany
Kombinované vane a sprchovacie vaničky

BETTEFORM NOVA
Strana / Strana 139

BETTEFORM SAFE
Strana / Strana 139

BETTEFREE
Strana / Strana 123

BETTEHOME
Strana / Strana 107

BETTEOCEAN
Strana / Strana 141 

BETTEOCEAN
Strana / Strana 141 

BETTELUX
Strana / Strana 60

BETTEONE
Strana / Strana 94

BETTEONE HIGHLINE
Strana / Strana 94

BETTEOCEAN LOW-LINE
Strana / Strana 141 

BETTEONE RELAX
Strana / Strana 94

BETTEONE RELAX 
HIGHLINE
Strana / Strana 94

BETTEPROFI-FORM
Strana / Strana 139

BETTEPUR IV
Strana / Strana 125

BETTEPUR V
Strana / Strana 125

BETTEPUR
Strana / Strana 124

BETTESCHMIDDEM II
Strana / Strana 121

BETTESCHMIDDEM II
Strana / Strana 121

BETTESELECT
Strana / Strana 118

BETTESELECT
Strana / Strana 118

BETTESET
Strana / Strana 142

BETTESET
Strana / Strana 142

BETTESETLINE
Strana / Strana 142

BETTESETLINE
Strana / Strana 142

BETTESPA
Strana / Strana 127 

BETTESTARLET
Strana / Strana 114

BETTESTARLET I
Strana / Strana 115

BETTESTARLET II
Strana / Strana 115

BETTESTARLET IV
Strana / Strana 115

BETTESTARLET V
Strana / Strana 115

BETTESTEEL DUO
Strana / Strana 129

BETTESELECT
Strana / Strana 118

BETTESELECT
Strana / Strana 118

Obdélníkové vany 
Pravouhlé vane 

BETTECLASSIC
Strana / Strana 130

BETTEDUETT
Strana / Strana 139

BETTEDUO
Strana / Strana 139

BETTEFORM LOW-LINE
Strana / Strana 139

BETTEFORM
Strana / Strana 139

BETTECOMODO
Strana / Strana 100

Koupání 

kúpanie 

BETTESTARLET OVAL
Strana / Strana 117

261260



BETTECARO BETTECORNER
BETTEFLOOR
BETTEFLOOR SIDE

BETTE SPRCHOVÉ VANIČKY
BETTE SPRCHOVACIE VANIČKY

BETTECARO
super plochá 3,5 cm 
rovnoramenné
super plochá 3,5 cm 
rovnoramenná
 80 x 80 x 3,5
 90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5

BETTECARO
super plochá 3,5 cm 
nerovnoramenné
super plochá 3,5 cm 
nerovnoramenná
 75 x 90 x 3,5
 80 x 90 x 3,5
 90 x 75 x 3,5
 90 x 80 x 3,5

BETTECORNER
super plochá 
3,5 cm
rovnoramenné
super plochá 
3,5 cm
rovnoramenná
 80 x 80 x 3,5
 90 x 90 x 3,5
 100 x 100 x 3,5
 120 x 120 x 3,5

BETTECORNER
super plochá 3,5 cm 
nerovnoramenné
super plochá 3,5 cm 
nerovnoramenná
 75 x 90 x 3,5
 80 x 90 x 3,5
 80 x 100 x 3,5
 80 x 120 x 3,5
 90 x 75 x 3,5
 90 x 80 x 3,5
 90 x 100 x 3,5
 90 x 120 x 3,5
 100 x 80 x 3,5
 100 x 90 x 3,5
 120 x 80 x 3,5
 120 x 90 x 3,5

BETTEONE
 90 x 90
 100 x 90
 100 x 100
 120 x 80
 120 x 90
 120 x 100
 140 x 90
 140 x 100

BETTECORNER
extra plochá 6,5 cm 
rovnoramenné
extra plochá 6,5 cm 
rovnoramenná
 80 x 80 x 6,5
 90 x 90 x 6,5
 100 x 100 x 6,5
 120 x 120 x 6,5

BETTECORNER
extra plochá 6,5 cm 
nerovnoramenné
extra plochá 6,5 cm 
nerovnoramenná
 75 x 90 x 6,5
 80 x 90 x 6,5
 80 x 100 x 6,5
 80 x 120 x 6,5
 90 x 75 x 6,5
 90 x 80 x 6,5
 90 x 100 x 6,5
 90 x 120 x 6,5
 100 x 80 x 6,5
 100 x 90 x 6,5
 120 x 80 x 6,5
 120 x 90 x 6,5

BETTECORNER
plochá 15 cm 
rovnoramenné
plochá 15 cm 
rovnoramenná
 80 x 80 x 15
 90 x 90 x 15
 100 x 100 x 15

BETTECORNER
plochá 15 cm 
nerovnoramenné
plochá 15 cm 
nerovnoramenná
 75 x 90 x 15
 80 x 90 x 15
 80 x 100 x 15
 90 x 75 x 15
 90 x 80 x 15
 100 x 80 x 15

BETTECARO
extra plochá 6,5 cm 
rovnoramenné
extra plochá 6,5 cm 
rovnoramenná
 80 x 80 x 6,5
 90 x 90 x 6,5
 100 x 100 x 6,5

BETTECARO
extra plochá 6,5 cm 
nerovnoramenné
extra plochá 6,5 cm 
nerovnoramenná
 75 x 90 x 6,5
 80 x 90 x 6,5
 90 x 75 x 6,5
 90 x 80 x 6,5

BETTECARO
plochá 15 cm
rovnoramenné
plochá 15 cm
rovnoramenná
 80 x 80 x 15
 90 x 90 x 15
 100 x 100 x 15

BETTECARO
plochá 15 cm
nerovnoramenné
plochá 15 cm
nerovnoramenná
 75 x 90 x 15
 80 x 90 x 15
 90 x 75 x 15
 90 x 80 x 15

BETTEEMOTION
 120 x 90 x 6,5
www.bette.de

BETTEENTRY
 150 x 100

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
hloubka 28 cm, od 100 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA 
hĺbka 28cm,  
od 100cm 
 100 x 80 x 28
 100 x 100 x 28
 120 x 80 x 28

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
hloubka 28 cm, do 90 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA 
hĺbka 28 cm,  
do 90 cmStrana 
 80 x 75 x 28
 80 x 80 x 28
 90 x 70 x 28
 90 x 75 x 28
 90 x 80 x 28
 90 x 90 x 28

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
plochá 15 cm, od 100 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA 
plochá 15 cm,  
od 100 cmkúpanie 
 100 x 70 x 15
 100 x 75 x 15
 100 x 80 x 15
 100 x 90 x 15
 100 x 100 x 15
 105 x 75 x 15
 110 x 80 x 15
 110 x 90 x 15
 120 x 70 x 15
 120 x 75 x 15
 120 x 80 x 15
 120 x 90 x 15
 120 x 100 x 15
 120 x 120 x 15

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
plochá 15 cm, do 90 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA 
plochá 15 cm,  
do 90 cm 
 70 x 70 x 15
 75 x 70 x 15
 75 x 75 x 15 
 80 x 70 x 15
 80 x 75 x 15
 80 x 80 x 15
 85 x 70 x 15
 85 x 75 x 15
 85 x 85 x 15
 90 x 60 x 15
 90 x 70 x 15
 90 x 75 x 15
 90 x 80 x 15
 90 x 85 x 15
 90 x 90 x 15

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA
super plochá 3,5 
cm, od 105 cm
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA
super plochá 3,5 cm,  
od 105 cm
 105 x 75 x 3,5
 110 x 70 x 3,5
 110 x 75 x 3,5
 110 x 80 x 3,5
 110 x 90 x 3,5
 110 x 100 x 3,5
 110 x 110 x 3,5
 120 x 70 x 3,5
 120 x 75 x 3,5
 120 x 80 x 3,5
 120 x 90 x 3,5
 120 x 100 x 3,5
 120 x 110 x 3,5
 120 x 120 x 3,5
 130 x 80 x 3,5
 130 x 90 x 3,5
 130 x 100 x 3,5
 130 x 130 x 3,5
 140 x 70 x 3,5
 140 x 75 x 3,5
 140 x 80 x 3,5
 140 x 90 x 3,5
 140 x 100 x 3,5
 140 x 140 x 3,5
 150 x 70 x 3,5
 150 x 75 x 3,5
 150 x 80 x 3,5
 150 x 90 x 3,5
 150 x 100 x 3,5
 150 x 150 x 3,5

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA
super plochá 2,5 cm, od 100 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA
super plochá 2,5cm,  
od 100cm 
 100 x 70 x 2,5
 100 x 75 x 2,5
 100 x 80 x 2,5
 100 x 90 x 2,5
 100 x 100 x 2,5

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA
super plochá 3,5 
cm, od 160 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA
super plochá 3,5 cm,  
od 160 cm 
 160 x 70 x 3,5
 160 x 75 x 3,5
 160 x 80 x 3,5
 160 x 90 x 3,5
 160 x 100 x 3,5
 170 x 70 x 3,5
 170 x 75 x 3,5
 170 x 80 x 3,5
 170 x 90 x 3,5
 170 x 100 x 3,5
 180 x 80 x 3,5
 180 x 90 x 3,5
 180 x 100 x 3,5

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA
super plochá 2,5 cm, do 90 cm
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA
super plochá 2,5 cm,  
do 90 cm
 70 x 70 x 2,5
 75 x 75 x 2,5
 80 x 70 x 2,5
 80 x 75 x 2,5
 80 x 80 x 2,5
 85 x 85 x 2,5
 90 x 60 x 2,5
 90 x 70 x 2,5
 90 x 75 x 2,5
 90 x 80 x 2,5
 90 x 85 x 2,5
 90 x 90 x 2,5

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
extra plochá 6,5 cm, do 90 cm
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA 
extra plochá 6,5 cm,  
db 90 cm
 70 x 70 x 6,5
 75 x 70 x 6,5
 75 x 75 x 6,5
 80 x 70 x 6,5
 80 x 75 x 6,5
 80 x 80 x 6,5
 85 x 70 x 6,5
 85 x 75 x 6,5
 85 x 85 x 6,5
 90 x 60 x 6,5
 90 x 70 x 6,5
 90 x 75 x 6,5
 90 x 80 x 6,5
 90 x 85 x 6,5
 90 x 90 x 6,5

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
extra plochá 6,5 cm, od 160 cm 
BETTE SPRCHOVACIA 
VANIČKA 
extra plochá 6,5 cm,  
od 160 cm 
 160 x 70 x 6,5
 160 x 75 x 6,5
 160 x 80 x 6,5
 160 x 90 x 6,5
 160 x 100 x 6,5
 170 x 70 x 6,5
 170 x 75 x 6,5
 170 x 80 x 6,5
 170 x 90 x 6,5
 170 x 100 x 6,5
 180 x 80 x 6,5
 180 x 90 x 6,5
 180 x 100 x 6,5

BETTE SPRCHOVÁ VANIČKA 
extra plochá 6,5 cm, od 100 cm 
BETTE SPRCHOVACIA  
VANIČKA 
extra plochá 6,5 cm,  
od 100 cm 
 100 x 70 x 6,5
 100 x 75 x 6,5
 100 x 80 x 6,5
 100 x 90 x 6,5
 100 x 100 x 6,5
 105 x 75 x 6,5
 110 x 70 x 6,5
 110 x 75 x 6,5
 110 x 80 x 6,5
 110 x 90 x 6,5
 110 x 100 x 6,5
 110 x 110 x 6,5
 120 x 70 x 6,5
 120 x 75 x 6,5
 120 x 80 x 6,5
 120 x 90 x 6,5
 120 x 100 x 6,5
 120 x 110 x 6,5
 120 x 120 x 6,5
 130 x 80 x 6,5
 130 x 90 x 6,5
 130 x 100 x 6,5
 130 x 130 x 6,5
 140 x 70 x 6,5
 140 x 75 x 6,5
 140 x 80 x 6,5
 140 x 90 x 6,5
 140 x 100 x 6,5
 140 x 140 x 6,5
 150 x 70 x 6,5
 150 x 75 x 6,5
 150 x 80 x 6,5
 150 x 90 x 6,5
 150 x 100 x 6,5
 150 x 150 x 6,5

BETTEFLOOR CARO
 90 x 90
 100 x 100

BETTEFLOOR CORNER
 80 x 100
 90 x 90
 100 x 80
 100 x 100

BETTEFLOOR
 80 x 80
 90 x 70
 90 x 75
 90 x 80
 90 x 90
 100 x 70
 100 x 75
 100 x 80
 100 x 90
 100 x 100
 110 x 75
 110 x 80
 110 x 90
 110 x 100
 120 x 70
 120 x 75
 120 x 80
 120 x 90
 120 x 100
 120 x 120
 130 x 75
 130 x 80
 130 x 90
 130 x 100
 140 x 75
 140 x 80
 140 x 90
 140 x 100
 150 x 80
 150 x 90
 150 x 100
 160 x 75
 160 x 80
 160 x 90
 160 x 100
 170 x 75
 170 x 80
 170 x 90
 170 x 100
 180 x 80
 180 x 90
 180 x 100

BETTEFLOOR SIDE 
 90 x 90
 100 x 80
 100 x 90
 100 x 100
 110 x 90
120 x 80
 120 x 90
 120 x 100
 120 x 120
 130 x 90
 130 x 100
140 x 80
140 x 90
 140 x 100
 140 x 120
 150 x 90
 150 x 100
 150 x 120
 160 x 90
 160 x 100
160 x 120 

Sprchování

sprchovanie

263262



BETTEAQUA
Strana / Strana 188

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

30 x 40 

60 x 40 

80 x 40

BETTECOMODO
Strana / Strana 101

BETTELUX
Strana / Strana 62

Umyvadla
Umývadlá

BETTEART
Strana / Strana 73

BETTEBOWL
Strana / Strana 196

BETTE BOWL KULATÉ
BETTEBOWL OKRÚHLE
Strana / Strana 193

BETTEONE
Strana / Strana 95

Koupelnový nábytek
Kúpeľňový nábytok

BETTEMODULES
Strana / Strana 200

BETTEROOM
Strana / Strana 214

BETTELUX SHAPE
Strana / Strana 37

BETTEROOM
Strana / Strana 216

BETTEROOM
Strana / Strana 219

Mytí

umývanie

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

Rozměry (Ø):

Rozmery (Ø):

35

50

Rozměry (D x Š x V): 

Rozmery (D x Š x V): 

35 x 35 x 90 

50 x 53 x 90

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  38 x 38

  53 x 53

  80 x 53

140 x 53

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

   60 x 49,5 cm

   80 x 49,5 cm

100 x 49,5 cm

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  60 x 49,5

  80 x 49,5

100 x 49,5

Rozměry (D x Š):

Rozmery (D x Š):

  53 x 53

  70 x 53

  90 x 53

110 x 53

140 x 53

Rozměry (D x Š x V): 

Rozmery (D x Š x V): 

50 x 50 x 90

s prostorem pro baterii

s doskou s otvorom 

pre batériu

  60 x 49,5

  80 x 49,5

100 x 49,5

120 x 49,5

140 x 49,5

bez prostoru pro baterii

bez dosky s otvorom  

pre batériu

  60 x 43,5

  80 x 43,5

100 x 43,5

120 x 43,5

140 x 43,5

265264
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Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 5250 511-0

Fax: +49 5250 511-130

international@bette.de

www.bette.de

Ĉeská republika
Mgr. Václav Vácha

Nám T.G.M. 95

273 05 Smečno

Tel.: +420 602 298 706

bette.cz@volny.cz

www.bette.de

Koncepce, úprava, text:

gambit marketing & communication GmbH, Dortmund

Fotografie: Studio Casa, Münster; www.fotolia.de;

Daniel Sumesgutner, Hamburg; Heiner Köpke, Hamburg

Kompletní výroba: Meinders & Elstermann, Belm

Copyright: Všechna práva k obrázkům a práva vyplývající ze 

značky vyhrazena.

Změny v programu a technické změny a omyly vyhrazeny.  

Z důvodu techniky tisku mohou být u jednotlivých obrázků 

patrné barevné odchylky.

Slovensko
Robert Turcan

Druzstevná 367/1

972 12 Nedozery-Brezany

Tel.: +421 905 318 249

bette.svk@gmail.com

www.bette.de

Koncept, vzhľad, text:

gambit marketing & communication GmbH, Dortmund

Fotografia: Studio Casa, Münster; www.fotolia.de;

Daniel Sumesgutner, Hamburg; Heiner Köpke, Hamburg

Celková výroba: Meinders & Elstermann, Belm

Copyright: Všetky práva na fotografie a značky vyhradené.

Zmeny programu a technické zmeny, ako aj omyly vyhradené. 

Z technických dôvodov tlače sa môžu pri niektorých 

obrázkoch vyskytnúť odchýlky farieb.


