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Laguna - akrylátové vany

vany a sprchové kouty

Vany Laguna jsou s ohledem na vzhled, kvalitu a cenu tou nejvýhodnější volbou. 
Akrylátové vícevrstvé vany Laguna jsou jednou z variant technologie výroby sanitárních 
zařízení z PMMA (polymetylmetakrylátu). Jeho základními vlastnostmi jsou vynikající 
pružnost a finanční efektivita výroby umožňující poskytnout spotřebiteli velmi kvalitní 
a přitom cenově atraktivní výrobek. Díky nejnovějším technologiím a novému materiálu 
(síla 4 mm), s možností použití slabší vrstvy akrylátu a silnější vrstvy plastu ABS, jsou ceny 
těchto van cca o 30 – 50 % nižší než kvalitativně srovnatelné výrobky vyráběné z dříve 
používaných desek. Od začátku roku 2004 se vany Laguna vyrábějí s povrchovou úpravou 
Antibacterial. Materiál Antibac 2000 obsahuje antibakteriální inhibitory, které prokazatelně 
ničí bakterie a kvasinky běžně se vyskytující v sanitárním prostředí. Zákazník za tento 
materiál neplatí ani o korunu více (u většiny ostatních výrobců za příplatek několika set 
korun).
Vany Laguna jsou tvarovány na špičkových procesorových vakuových strojích, u kterých 
je řízen průběh tvarování vany v závislosti na specifikaci místa, doby a síly tvarované 
koextrudované desky. Tím je dosaženo stejnoměrného optimálního rozvrstvení 
polymetylmetakrylátové pohledové dotykové vrstvy a nosného pružného podílu z ABS. 
Pohledová dotyková vrstva z PMMA je stálobarevná, s velkou otěruvzdorností, výbornou 
chemickou odolností proti běžným mineráliím ve vodě, vysoce lesklá a vyvolává při styku 
s pokožkou velmi příjemné pocity. Nosný pružný podíl ABS se vyznačuje velkou pružností, 
snadnou tvarovatelností a pevností.
Ceny van Laguna jsou včetně nožiček.

Victoria NEW

VANA, PŘÍSLUŠENSTVÍ KÓD ROZMĚR CENA
vana Victoria NEW - levá (L) nebo pravá 
(P)

VI1500NEWL (P) 150/100 3490,-
VI1600NEWL (P) 160/105 4990,-

panel Victoria NEW 150 VIP1500NEWL (P) 1990,-
panel Victoria NEW 160 VIP1600NEWL (P) 1990,-
madlo univerzální nerezové (32,7 cm) MADUNI327NRZ 1290,-
madlo bílé (zelené) MADUNI0 (6) 449,-
podhlavník (pro vany STANDARD) VPSTANDARDNEW0 (6) 590,-

pevná zástěna Victoria NEW - L nebo P
PSVICTORIA150NEWP 75/135 2490,-
PSVICTORIA160NEWP 90/135 2490,-

BASIC

VANA, PŘÍSLUŠENSTVÍ KÓD ROZMĚR CENA
vana Cornelia NEW CO1400NEW 140/140 3990,-
panel Cornelia NEW COP0NEW 1990,-
madlo univerzální nerezové (32,7 cm) MADUNI327NRZ 1290,-
madlo bílé (zelené) MADUNI0 (6) 449,-
podhlavník (pro vany STANDARD) VPSTANDARDNEW0 (6) 590,-

BASIC

Cornelia NEW

- zabraňuje růstu bakterií ve vaší koupelně
- podporuje čistější, hygieničtější prostředí
- zabraňuje vzniku skvrn a nepříjemnému zápachu

antibac vany s antimikrobiální ochranou ®

L

P

vyrobeno v EU

Nejprodávanější
vana

Více informací na www.siko.cz


