
Nástěnný sprchový panel 

s možnou rohovou instalací

Na rostoucí oblíbenost sprchových pane-

lů u zákazníků reaguje TEiKO nabídkou 

sprchového paneluMAGMA.

Jeho vnitřní konstrukce splňuje všechna kritéria pro naprosto 

jednoduchou instalaci. Panel MAGMA lze instalovat nejen 

na stěnu koupelny,  ale i do jejího rohu. Variabilita umístění 

tak potěší nejen všechny majitele malých unifi kovaných 

bytových jader, kde je jen velmi málo prostoru. 

Panel MAGMA je připraven jak v kulatém, tak i hranatém pro-

vedení, navíc v šestibarevné modifi kaci. Zákazník si tak může 

designové provedení komponent a barvu sladit s tvarem 

koupelny a jejím barevným interiérem.

15
0

13

pevná sprcha - déšť

tryska kloubová horní

tryska kloubová spodní

baterie s pěticestným přepínačem

baterie páková 

ruční sprcha

vodopád

držák sprchy

( 146 x 13 x 6,5 cm )
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Nespornou výhodou je dolní výtoková armatura. Pomocí této armatury je možné si pohodlně napustit vanu a zároveň uspo-

řit jak prostor, tak fi nance. 

Sprchový panel MAGMA svou multifunkční povahou uspokojí nejen uživatele koupelen s vanou umístěnou v rohu místnosti, 

ale stejně tak majitele menších sprchových koutů, kteří si chtějí užít hydromasážní relaxaci. Sprchový panel MAGMA v sobě 

volučně spojuje vysokou praktičnost s moderní elegancí.

Pozn.: Všechny sprchové panely jsou napájeny z vodovodního řádu. 
Pro funkčnost je nutný tlak vody minimálně 2 bary.

Umístění rohový nebo nástěnný nutno specifikovat při objednávce.
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Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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