
Kombinované umývadlá vyrobené z MIRANITU??

Kombinované umývadlá vyrobené z MIRANIT

Inteligentné Riešenia Hygieny.

M I R A N I T  -  M A T E R I Á L  N Á R O Č N É H O  A  V Ý N I M O Č N É H O  D I Z A J N U
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MIRANIT – meno nového kompozitného granitového materiálu?

MIRANIT- nový kompozitný granitový 
materiál je jedinečnou kombináciou 
pevnosti a dizajnových schopností 
využitých na vytvorenie novej generá-
cie umývadiel. 
Zloženie tohto materiálu spočíva 
približne z 80% prírodných minerálov 
ako sú vápenec a kremeň a približne 
20% vysokokvalitnej nenasýtenej 
polyesterovej živice. Výnimočné  
vlastnosti tohto živicového materiálu 
umožňujú formovanie do akého- 
koľvek tvaru aj v prípade požiadaviek 
na menšiu hrúbku materiálu. S ponu-
kou umývadiel z materiálu MIRANIT 

sa nám otvárajú nové možnosti  
dizajnu sociálnych zariadení s 
plochým a elegantným vyhotovením  
a navyše s vysokou životnosťou. Malý 
rádius hrán, len 2 mm, zvýrazňuje 
čistotu a expresívny tvar novej  
ponuky umývadiel MIRANIT. 

Tento materiál prináša kombináciu 
čistých, pôvabných tvarov a pevnosti 
na uspokojenie náročných požia- 
daviek komerčných a verejných 
sociálnych zariadení. Ide o odolný  
a ťažko poškoditeľný  materiál s  
hladkým, bezpórovým povrchom s 

vysokým leskom. Gélový povrch – 
Gelcoat -  zabezpečuje ľahkú údržbu 
a odolnosť voči škrabancom a 
poškodeniu. Ponúka vysokú odolnosť 
voči chemikáliám a kyselinám. 
Dokonca ani vysoká teplota vody do 
80°C nepoškodí povrch s úpravou 
Gelcoat. A navyše zabezpečuje jasný 
farebný odtieň Alpskej bielej.



33

①

②

③

④

②

③

①

MIRANIT – meno nového kompozitného granitového materiálu?

① Vysoká pevnosť aj pri zredukovanej hrúbke materiálu
② Umývacia misa ma vynikajúci hladký tvar 
③ Malý rádius hrán ponúka nové dizajnové možnosti
④ Jasne profilovaná zadná hrana

① MIRANIT – ťažko poškoditeľný materiál zložený z  
      prírodných minerálov a nenasýtenej polyesterovej živice
② Hygienický povrch s teplotnou odolnosťou do 80°C
③ Hladký, bezpórový povrch s vysokým leskom s úpravou           
       Gelcoat
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Teraz je ten správny čas na dizajn a funkčnosť
QUADRO – Nová forma dizajnu sociálnych zariadení

Architektonické požiadavky na  
vybavenie často navštevovaných 
sociálnych zariadení sú veľmi 
dôležité. Kľúčovým cieľom je čo 
najefektívnejšie využitie daného 
priestoru. Skúsenosti nám ukazujú, 
že kombinácie umývadiel rôznych 
dĺžok a spojených umývacích miest 
sú veľmi vhodné na využitie v 
komerčných a verejných sociálnych 
zariadeniach. Z tohto dôvodu je 
základná šírka nového umývadla 600 
mm. Ak sú umývadlá pospájané do 
jedného celku, tj. viacerých umý-
vacích miest, je centrálna vzdialenosť 
medzi stredmi umývadiel 700 mm.

Čisté a funkčné tvary série QUADRO – 
kombinovaných umývadiel - ich 
predurčujú k využitiu týchto dizajno-
vých vlastností v moderných sociál-
nych zariadeniach. Obdĺžnikový a 
plytký tvar umývacej misy s elegant-
ným prepojením do odtoku zabez- 
pečuje vysoký komfort pri osobnej 
hygiene. Svetlosť a rôznorodosť týchto 
tvarov nám odkrýva možnosti, ktoré 
ponúka tento nový minerálny materiál.

Kúpeľňa s dvoma kombinovanými umývadlami QUADRO, pričom každé má tri umývacie miesta
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Kombinovaný systém umývadiel QUADRO s jedným 
umývacím miestom, stojankové tlačné ventily AQUA-
MIX-C a bezdotykové dávkovače mydla rady XINOX®

Touch free soap dispensers

Kombinované umývadla QUADRO so stojankovým tlačným ventilom AQUAMIX-C
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Dizajn moderných sanitárnych zariadení
RONDA – Harmonický dizajn pre každú kúpeľňu

Elegantný tvar umývacej misy RONDA 
má kruhovú formu s plochou zadnou 
stranou, ktorá je paralelná so stenou. 
Na oko príjemný dizajn vytvára harmó-
niu v každej kúpeľni a poskytuje 
dostatok komfortu pri osobnej hygie-
ne užívateľov. Vďaka malej profilova-
nej zadnej hrane  a vonkajšej hrúbke 
len 60 mm sú tieto nové kombinované 

umývadlá veľmi moderné a dobre  
navrhnuté. V závislosti od inštalačných 
požiadaviek sú umývadla RONDA 
dostupné ako jedno, dvoj a troj miest-
ne kombinácie. A taktiež v prípadoch 
malých priestorov je možné ich vsadiť 
do priestoru medzi dve steny

Športové sociálne zariadenie s dvojkombináciou dvoch umývadiel RONDA  so stojankovými tlačnými ventilmi AQUAMIX-S a doplnka-
mi série XINOX®. 



7

Die elegante Kreisform der RONDA 
Reihenwaschtische wurde an einer  
parallel zur Wand verlaufenden Linie 
geschnitten. Damit fügt sich die 
optisch gefällige Form harmonisch in 
jeden Waschraum ein und bietet 
gleichzeitig großzügigen Beckenraum 
für den Reinigungsvorgang. Dank der 
flachen hinteren Schwallkante und 
einer Schürzenhöhe von nur 60 Milli-
metern wirken die neuen Reihen-
waschsysteme sehr modern und  
filigran.

Je nach Einsatzzweck sind die RONDA 

Kombinované umývadlá RONDA vynikajúco zapadajú do architektonických 
riešení dizajnu moderných sociálnych zariadení. Ich nadčasový tvar im umožňuje 
kombinovať tak klasický ako aj moderný dizajn.

Kombinované umývadlá RONDA so stojankovými senzorovými batériami PROTRONIC-S.
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V moderných a individuálnych projek-
toch sociálnych zariadení novostavieb 
a budov s plánovanou rekonštrukciou 
sú často vyžadované špeciálne 
požiadavky na umiestnenie umývadiel 
vzhľadom na dostupný priestor. 
Variabilné vstavané umývadlá vyrobe-
né na mieru umožňujú nájsť vhodné 
riešenie, ktoré vyhovuje náročným 
požiadavkám zákazníkov. Tieto  
umývadlá sú dostupné s jedným 
alebo dvoma umývacími miestami  s 
maximálnou dĺžkou do 2100 mm.

Čisté riešenie s využitím každého rohu
QUADRO niche washbasins – variable solutions

Dizajn a možnosti umiestnenia  
umývacej misy pri umývadle s jedným 
umývacím miestom umiestneným buď 
v strede, na ľavej alebo na pravej 
strane ponúka bohatý priestor odkla-
dacej plochy pre potreby zákazníkov. 
Základnou výhodou ponuky materiálu 
MIRANIT je možnosť inštalácie týchto 
umývadiel do priestoru medzi dve 
steny. Aj napriek jeho pevnosti môže 
byť tento materiál mechanicky  
orezaný po stranách a upravený na 
požadovaný rozmer.

Vstavané umývadlo QUADRO s dvoma umývacími miestami, stojankový tlačný ventil AQUAMIX-C, 
dávkovač mydla a sušič rúk z ponuky sanitárnych zariadení rady XINOX®. 

Vstavané umývadlá QUADRO – variabilné riešenia
Is it possible to send a translation where the design name (QUADRO) is at the beginning of the sentences. 
Because then it fits to all other headlines?!
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QUADRO niche washbasins with a bowl on the left in combination with AQUAMIX-C self-closing 
fitting and integrated CHRONOS soap dispenser

Model umývadla QUADRO určený na vstavanie do priestoru medzi dve steny s umývacím 
miestom na ľavej strane. 

Vstavané umývadlo QUADRO s umývacím miestom na ľavej strane v kombinácii 
so stojankovým tlačným ventilom AQUAMIX-C a zápustným dávkovačom mydla.
Please can you check this translation!? 
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Vstavané umývadlá – ľahká údržba a vysoká hygiena
RONDA – nadčasový umývadlový dizajn

Obzvlášť nadčasový a výnimočný 
dizajn vyniká príťažlivosťou hlavne 
pri vstavaných umývadlách RON-
DA. Dokonalý a ľahko udržiavateľný 
povrch bez porúch ponúka vysoký 
komfort pre užívateľov. Vzhľadom na 
veľký odkladací priestor tejto série 
umývadiel sú vhodné ako aplikácie v 
relaxačných centrách v hoteloch alebo 
apartmánoch. Všetky umývadlové 
variácie sú dostupné s dierou alebo 

bez diery na stojankovú batériu a dajú 
sa veľmi dobre kombinovať s tlačnými 
ventilmi alebo senzorovými batériami 
ponuky FRANKE.

Vstavané umývadlo RONDA s umiestnením na pravo so stojankovou senzorovou batériou PROTRONIC-C
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Výsledkom moderného a nadčasového dizajnu vstavaných umývadiel RONDA je ich dobrá aplikácia v relaxačných centrách, 
hoteloch a hlavne v administratívnych budovách.

Vstavané umývadlo RONDA s dvoma umývacími 
miestami, batériami AQUALINE-S a doplnkami 

série XINOX® .
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Tvar lupeňa lotosového kvetu bol 
inšpiráciu pre nové umývadlo LOTOS. 
Jednoduché línie a rozmery umývacej 
misy vytvárajú kúpeľňu ešte 
atraktívnejšou. Jemný efekt kvetu pri 
novom umývadle LOTOS je 

LOTOS – umývadlo inšpirované kvetom
Prírodný materiál v prírodnej forme

podčiarknutý tenkou hrúbkou, ktorá 
je len 10 mm a výrazne zdôrazňuje 
výhody materiálu MIRANIT s 
rešpektom na dizajn a pevnosť. Tieto 
umývadlá prinášajú optické zvýrazne-
nie zapustených priestorov hlavne v 

kombinácii s veľkými zrkadlami. 
Ideálne je spojenie týchto umývadiel 
s automatickými batériami, ktoré pos-
kytujú vysokú hygienu a úsporu vody. 

Umývadlá LOTOS so stojankovými senzorovými batériami PROTRONIC-S
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Umývadla LOTOS bez miesta pre stojankovú batériu sú špeciálne navrhnuté pre použitie nástenných batérií.

Ideálnou kombináciou funkčnosti a dizajnu je spojenie umývadla LOTOS s novou senzorovou batériou PROTRONIC-S, ktorá 
zabezpečuje bezdotykové ovládanie vody.
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QUadro s jedným umývacím miestom

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s hladkým obdĺžnikovým tvarom  
umývacej misy, bez sifónu, s integrovanou konzolou s otvormi na zadnej strane 
pre uchtynie. S lemovaním zadnej hrany. S montážnym príslušenstvom (skrutky 
a hmoždinky).

Šírka umývadla : 600 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 520x375x40/90 
Výška umývadla : 60

aNMW 411 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099830

aNMW 410 bez diery 7612982099878

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

QUadro s troma umývacími miestami

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z  
umelej živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s troma hladkými obdĺžnikovými 
misami, bez sifónu, so zabudovanou konzolou s otvormi na zadnej strane pre 
uchytenie. S lemovaním zadnej hrany. S montážnym príslušenstvom (skrutky a 
hmoždinky.

Šírka umývadla : 2100 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 580x360x40/90 
Centrálna vzdialenosť medzi stredmi umývacích mís 700 
Výška umývadla : 60

aNMW 431 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099847

aNMW 430 bez diery 7612982099854

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

QUadro s dvoma umývacími miestami

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z  
umelej živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s dvoma hladkými obdĺžnikovými 
umývacími  misami, bez sifónu, so zabudovanou konzolou s otvormi na zadnej 
strane pre uchytenie. S lemovaním zadnej hrany. S montážnym príslušenstvom 
(skrutky a hmoždinky.

Šírka umývadla : 1400 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 580x360x40/90 
Centrálna vzdialenosť medzi stredmi umývacích mís 700 
Výška umývadla : 60

aNMW 421 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099823

aNMW 420 bez diery 7612982099861

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

Náhľad Typ Kód výrobku
Všetky miery sú v mm

Kombinované umývadlá QUadro
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roNda s jedným umývacím miestom

Vyrobené z MIRANITU, minerálneho materiálu  viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela-umývacia misa kruhového tvaru s rovnou 
zadnou hranou, s integrovanou konzolou s otvormi na zadnej strane pre 
uchytenie.S lemovaním zadnej hrany. Bez sifónu.S montážnym príslušenstvom 
(skrutky a hmoždinky). 

ŠíRKA UMÝVADLA : 600  
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 520x380x90 
Výška umývadla : 60

aNMW 211 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099885

aNMW 210 bez diery 7612982099892

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

roNda triple washbasin

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu  viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela, s troma umývacími misami kruhového 
tvaru s rovnou zadnou hranou, s integrovanou konzolou a s otvormi na zadnej 
strane pre uchytenie. S lemovaním zadnej hrany. Bez sifónu. S montážnym 
príslušenstvom (skrutky a hmoždinky). 

ŠíRKA UMÝVADLA : 2100  
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 540x380x90 
Centrálna vzdialenosť medzi stredmi umývacích mís 700 
Výška umývadla : 60

aNMW 231 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099922

aNMW 230 bez diery 7612982099939

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

roNda s dvoma umývacími miestami

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s dvoma umývacími misami kruhového 
tvaru s rovnou zadnou hranou, s integrovanou konzolou s otvormi na zadnej 
strane pre uchytenie.S lemovaním zadnej hrany. Bez sifónu.S montážnym 
príslušenstvom (skrutky a hmoždinky). 

ŠíRKA UMÝVADLA : 1400 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 540x380x90 
Centrálna vzdialenosť medzi stredmi umývacích mís 700 
Výška umývadla : 60

aNMW 221 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099908

aNMW 220 bez diery 7612982099915

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

Náhľad Typ Kód výrobku
Všetky miery sú v mm  

Kombinované umývadlá roNda
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Vstavané umývadlá QUadro

QUadro vstavané umývadlo

yrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s jednou centrálne umiestnenou hladkou 
obdĺžnikovou misou, bez sifónu, s integrovanou konzolou a s otvormi na 
zadnej strane umiestnenou v mieste misy pre uchytenie. S lemovaním zadnej 
hrany. S montážnym príslušenstvom (skrutky a hmoždinky). Celkovú dĺžku je 
možné upraviť zrezaním strán kotúčovou brúskou.

Šírka umývadla : od 700 do 1600  
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 580x360x40/90 
Výška čelnej strany umývadla : 60

Šírka 1300

aNMW 511 s dierou pre stojankovú batériu 7612982106538

aNMW 510 bez diery 7612982106545

Šírka 1600

aNMW 515 s dierou pre stojankovú batériu 7612982106552

aNMW 516 bez diery 7612982106569

Umiestnenie umývacej misy  a presný rozmer s upravením bočných strán na 
objednávku. Šírka umývadla od 700 do 1600 mm.

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

QUadro vstavané umývadlo

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s dvoma hladkými obdĺžnikovými misa-
mi, bez sifónu, s integrovanou konzolou a s otvormi na zadnej strane umiest-
nenou v mieste misy pre uchytenie. S lemovaním zadnej hrany. S montážnym 
príslušenstvom (skrutky a hmoždinky). Celkovú dĺžku je možné upraviť zrezan-
ím strán kotúčovou brúskou.

Šírka umývadla : od 1400 do 2100 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 580x360x40/90 
Centrálna vzdialenosť medzi stredmi umývacích mís 700 
Výška čelnej strany umývadla : 60

Šírka 2100

aNMW 521 s dierou pre stojankovú batériu 7612982110108

aNMW 520 bez diery 7612982106576

Presný rozmer s upravením bočných strán na objednávku.

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

Iné farebné odtiene na objednávku. 

Vzorka umývadla s postranným umiestnením umývacej misy.

Náhľad Type Kód výrobku
Všetky miery sú v mm
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Vstavané umývadlá roNda

roNda niche washbasin

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň -  Alpská biela - s jednou centrálne umiestnenou hladkou 
kruhovou misou s rovnou zadnou stranou, bez sifónu, s integrovanou konzolou  
a s otvormi na zadnej strane, umiestnenou v mieste misy pre uchytenie. S 
lemovaním zadnej hrany. S montážnym príslušenstvom (skrutky a hmoždinky). 
Celkovú dĺžku je možné upraviť zrezaním strán kotúčovou brúskou. 

Šírka umývadla : od 700 do 1600 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 540x380x90 
Výška čelnej strany umývadla : 60

Šírka 1300

aNMW 551 s dierou pre stojankovú batériu 7612982106583

aNMW 550 bez diery 7612982106590

Šírka 1600

aNMW 555 s dierou pre stojankovú batériu 7612982106606

aNMW 556 bez diery 7612982106613

Umiestnenie umývacej misy  a presný rozmer s upravením bočných strán na 
objednávku. Šírka umývadlo od 700 do 1600 mm.

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

roNda vstavané umývadlo
Vyrobené z MIRANITU, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela - s dvoma hladkými kruhovými misami s 
rovnou zadnou stranou, bez sifónu, s integrovanou konzolou a s otvormi na 
zadnej strane umiestnenou v mieste misy pre uchytenie. S lemovaním zadnej 
hrany. S montážnym príslušenstvom (skrutky a hmoždinky). Celkovú dĺžku je 
možné upraviť zrezaním strán kotúčovou brúskou.

Šírka umývadla : od 1400 do 2100 
Rozmery umývacej misy (š, h, v) : 540x380x90 
Centrálna vzdialenosť medzi stredmi umývacích mís 700 
Výška čelnej strany umývadla : 60

Šírka 2100

aNMW 561 s dierou pre stojankovú batériu 7612982106620

aNMW 560 bez diery 7612982106637

Presný rozmer s upravením bočných strán na objednávku. 

Príslušenstvo :

Chrómova mriežka DN 32 7612982100178
Klenutá chóm.pileta DN 32 7612982100161
Klick-klack pileta a sifón DN 32 7612982097812

Iné farebné odtiene na objednávku. 

Example of a niche washbasin with laterally positioned bowl

Náhľad Typ Kód výrobku
Všetky miery sú v mm  
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Umývadlo LoToS

LoToS-H - umývadlo

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň –Alpská biela. S montážnym príslušenstvom (skrutky a 
hmoždinky). S hladkou šesťhranou misou, bez miesta pre stojankovú batériu a 
sifónu. S chrómovou klenutou piletou.  

Rozmery (š, h, v) : 600x525x100

rNdW 220  7612982098994

LoToS-r - umývadlo

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela. S montážnym príslušenstvom (skrutky a 
hmoždinky). S hladkou kruhovou misou, bez miesta pre stojankovú batériu a 
sifónu. S chrómovou klenutou piletou.
 
Rozmery (š, h, v) : 600x547x100

rNdW 221  7612982098987

LoToS-r - umývadlo

vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom  z umelej 
živice. Farebný odtieň - Alpská biela.Bez sifónu.S montážnym príslušenstvom 
(skrutky a hmoždinky). S hladkou kruhovou misou, s miestom pre stojankovú 
batériu. Bez sifónu. S chrómovou klenutou piletou. 

Rozmery (š, h, v) : 600x547x120

rNdW 226  7612982109287

Iné farebné odtiene na objednávku. 

Náhľad Typ Kód výrobku
Všetky miery sú v mm



19

Prehľad kombinovaných a vstavaných umývadiel vyrobených z MIraNIT
Umývadlá rady LoToS :

QUadro

QUadro

Kombinované umývadlá :

roNda

Vstavané umývadlá :

roNda
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