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Jsme rodinná firma, která se už desítky let zabývá výrobou těch nejkvalitnějších dřevěných 

bednářských výrobků. Nebojíme se nových výzev a nápadů, a tak jsme se pustili do vývoje úplně 

nového stylu vany nezaměnitelného designu. Hlavním technickým, ale i vzhledovým rozdílem  

oproti běžným dřevěným vanám je ten, že vana je utažena uvnitř dřeva, a ne obručemi na  

povrchu, jako tomu bylo doposud. Toto konstrukčně unikátní řešení nabízí nový pohled do světa  

dřevěných designových van. Precizní zpracování, nejvyšší kvalita použitého materiálu a staré 

zkušenosti a znalosti předávané po generace Vám připraví v naší dřevěné vaně ELEGANCE  

Fryzelka nezapomenutelný zážitek. Ponořte se do příběhu dřeva a precizního řemesla.

dřevěná vana ELEGANCE 
Dřevěná vana ELEGANCE je lepená 
nezávadným lepidlem a stáhnuta  
nerezovým lankem na třech místech. 

Po otevření krytu můžete zkontrolovat  
dotáhnutí lanka, a tím i pevnost výrobku.

základní rozměry 
(délka × šířka × výška)

– 140 × 79 × 70 cm 

– 150 × 79 × 70 cm 

– 160 × 79 × 70 cm 

naše dřevěné vany můžeme vyrobit 
v jakémkoliv rozměru a tvaru

umístění sifonu 
– na kraji (u nohou)

– uprostřed (na pravém nebo levém boku)

– uprostřed

výhody

– ekologický materiál 

– obnovitelný materiál

– až 45 minut udržitelná teplota vody

– 5 vrstev tvrdého voskového oleje zaručí  
 životnost výrobku po mnoho let

nevýhody

– naši vanu si zamiluje celá rodina a v koupelně  
 nyní budete trávit mnohem více času

– 4× nastavitelné nožky na nerovnost  
 podlahy

– click clack systém 

– elegantní design 

– možnost zabudování Whirlpool systému

dřevěné vany nabízíme ve dvou materiálech

modřín    dub modřín a dub olejujeme v přírodním  
v barevném provedení lesk/mat  
(na přání zákazníka navíc dokážeme 
vanu olejovat v jakémkoliv barevném 
provedení a odstínu)

životnost olejových nátěru 10 a více let


