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kiegészítő 
nélkül króm

Kád
Lefolyógarnitúra nélkül A0 A1

Kád lábakkal
Lefolyógarnitúra nélkül B0 B1

Kád Atlasz-állvánnyal
Lefolyógarnitúra nélkül D0 D1

jet clean

hát és talp  
hidromasszázs  

fúvókák

6 Manuális hidromasszázskád
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával E1

6
2+2

Manuális hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával)
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával P1

6
2+2

Style vezérlésű hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával),  
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával

T1

extra kiegészítők
króm standard 

szín

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Termosztátos kádcsaptelep
3 állású kézi zuhanyfejjel, vízbeömlővel H Előlap 0/1

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Termosztátos  
kádcsaptelep
3 állású zuhanyfejjel   
E.T.P. be-/túlfolyóhoz

K Oldallap 0/1/2

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő csaptelep
3 állású kézi zuhanyfejjel, vízbeömlővel M Fejpárna 0/1/2

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő csaptelep
3 állású zuhanyfejjel  
E.T.P. be-/túlfolyóhoz 

N

Lefolyógarnitúra E.T.P.-vel felár hidro-
masszázskádhoz V

A Glass csaptelep pozíciója az E,P, T, 
kiviteleknél

bal

A Glass csaptelep pozíciója az A, B, 
D, kiviteleknél

jobbbal

Lefolyógarnitúra
rendszer nélküli kádhoz U

Lefolyógarnitúra E.T.P. be-/túlfolyóval, 
rendszer nélküli kádhoz Z

A kád ajánlott pozíciója

Víz alatti világítás
csak style vezérléshez 0/1

Újdonság! 

Kód D200 150 x 70 cm – kapacitás: 165 liter
eden 150/70

Claudio Papa Design

Standard színek: fehér
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kiegészítő 
nélkül króm

Kád
Lefolyógarnitúra nélkül A0 A1

Kád lábakkal
Lefolyógarnitúra nélkül B0 B1

Kád Atlasz-állvánnyal
Lefolyógarnitúra nélkül D0 D1

jet clean

airpool fúvókák

hát és talp  
hidromasszázs  

fúvókák

6 Manuális hidromasszázskád
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával E1

6
2+2

Manuális hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával)
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával P1

6
2+2

Style vezérlésű hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával),  
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával

T1

14
Style vezérlésű airpool kád
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával G1

6

14

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával Q1

6

14
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával), 
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

U1

6

14
2+2

Smart vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
TOP, fertőtlenítő rendszer
Smart vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

V1

extra kiegészítők
króm króm standard 

szín
minimalista 

dizájnú 
kádcsap-
telepek

Termosztátos 
kádcsaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

H
Lefolyógarnitúra 
E.T.P.-vel felár hidro
masszázskádhoz

V Előlap 0/1

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Termosztátos  
kádcsaptelep
3 állású zuhanyfejjel   
E.T.P. be/túlfolyóhoz

K
Lefolyógarnitúra
rendszer nélküli 
kádhoz

U Oldallap 0/1/2

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

M
Lefolyógarnitúra 
E.T.P. be/
túlfolyóval, rendszer 
nélküli kádhoz

Z Fejpárna 0/1/2/3

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású zuhanyfejjel  
E.T.P. be/túlfolyóhoz 

N
Víz alatti világítás
csak style és smart 
vezérléshez

0/1

Színterápia
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Vízfűtés
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Wengé, halvány tölgy, fekete vagy zebrano elő és oldallapok rendelése esetén az alábbi, megfelelő kódokat minden esetben szükséges megadni!

extra kiegészítők Az előlapok csak a káddal együtt rendelhetők, az Atlasz-állvánnyal felszerelt kiviteltől: D1-V1
verzió wengè halvány tölgy fekete zebrano

Szabadon álló verzió 2 elő 
és 2 oldallappal ACCC001010000 ACCC001020000 ACCC001040000 ACCC001050000

Falhoz állított verzió 1 elő és 2 
oldallappal ACCC002010000 ACCC002020000 ACCC002040000 ACCC002050000

Falhoz állított verzió 2 elő és 1 
oldallappal ACCC003010000 ACCC003020000 ACCC003040000 ACCC003050000

 
Sarokba állított verzió 1 elő 
és 1 oldallappal ACCC004010000 ACCC004020000 ACCC004040000 ACCC004050000

Három oldalról beépített 
verzió 1 előlappall ACCC005010000 ACCC005020000 ACCC005040000 ACCC005050000

A kád ajánlott pozíciója A Glass csaptelep pozíciója az E,P, T, G, Q, U, V kiviteleknél

bal

A Glass csaptelep pozíciója az A, B, D, kiviteleknél

bal
jobb

eden 170/70
Claudio Papa Design 170 x 70 cm – kapacitás: 195 liter Kód C000
Standard színek: fehér

eg
ye

ne
s 

ká
da

k



31

kiegészítő 
nélkül króm

Kád
Lefolyógarnitúra nélkül A0 A1

Kád lábakkal
Lefolyógarnitúra nélkül B0 B1

Kád Atlasz-állvánnyal
Lefolyógarnitúra nélkül D0 D1

jet clean

airpool fúvókák

hát és talp  
hidromasszázs  

fúvókák

6 Manuális hidromasszázskád
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával E1

6
2+2

Manuális hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával)
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával P1

6
2+2

Style vezérlésű hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával),  
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával

T1

14
Style vezérlésű airpool kád
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával G1

6

14
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával Q1

6

14
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával), 
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

U1

6

14
2+2

Smart vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
TOP, fertőtlenítő rendszer
Smart vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

V1

extra kiegészítők
króm króm standard 

szín
minimalista 

dizájnú 
kádcsap-
telepek

Termosztátos 
kádcsaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

H
Lefolyógarnitúra 
E.T.P.-vel felár hidro
masszázskádhoz

V Előlap 0/1

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Termosztátos  
kádcsaptelep
3 állású zuhanyfejjel   
E.T.P. be/túlfolyóhoz

K
Lefolyógarnitúra
rendszer nélküli 
kádhoz

U Oldallap 0/1/2

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

M
Lefolyógarnitúra 
E.T.P. be/
túlfolyóval, rendszer 
nélküli kádhoz

Z Fejpárna 0/1/2/3

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású zuhanyfejjel  
E.T.P. be/túlfolyóhoz 

N
Víz alatti világítás
csak style és smart 
vezérléshez

0/1

Színterápia
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Vízfűtés
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Wengé, halvány tölgy, fekete vagy zebrano elő és oldallapok rendelése esetén az alábbi, megfelelő kódokat minden esetben szükséges megadni!

extra kiegészítők Az előlapok csak a káddal együtt rendelhetők, az Atlasz-állvánnyal felszerelt kiviteltől: D1-V1
verzió wengè halvány tölgy fekete zebrano

Szabadon álló verzió 2 elő 
és 2 oldallappal ACCQ401010000 ACCQ401020000 ACCQ401040000 ACCQ401050000

Falhoz állított verzió 1 elő és 2 
oldallappal ACCQ402010000 ACCQ402020000 ACCQ402040000 ACCQ402050000

Falhoz állított verzió 2 elő és 1 
oldallappal ACCQ403010000 ACCQ403020000 ACCQ403040000 ACCQ403050000

 
Sarokba állított verzió 1 elő 
és 1 oldallappal ACCQ404010000 ACCQ404020000 ACCQ404040000 ACCQ404050000

Három oldalról beépített 
verzió 1 előlappall ACCQ405010000 ACCQ405020000 ACCQ405040000 ACCQ405050000

A kád ajánlott pozíciója A Glass csaptelep pozíciója az E,P, T, G, Q, U, V kiviteleknél

bal

A Glass csaptelep pozíciója az A, B, D, kiviteleknél

bal
jobb

Kód A100 170 x 75 cm – kapacitás: 270 liter
eden 170/75

Claudio Papa Design

Standard színek: fehér
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kiegészítő 
nélkül króm

Kád
Lefolyógarnitúra nélkül A0 A1

Kád lábakkal
Lefolyógarnitúra nélkül B0 B1

Kád Atlasz-állvánnyal
Lefolyógarnitúra nélkül D0 D1

jet clean

airpool fúvókák

hát és talp  
hidromasszázs  

fúvókák

8 Manuális hidromasszázskád
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával E1

8
2+2

Manuális hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával)
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával P1

8
2+2

Style vezérlésű hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával),  
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával

T1

16
Style vezérlésű airpool kád
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával G1

8

16
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával Q1

8

16
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával), 
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

U1

8

16
2+2

Smart vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
TOP, fertőtlenítő rendszer
Smart vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

V1

extra kiegészítők
króm króm standard 

szín
minimalista 

dizájnú 
kádcsap-
telepek

Termosztátos 
kádcsaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

H
Lefolyógarnitúra 
E.T.P.-vel felár hidro
masszázskádhoz

V Előlap 0/1

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Termosztátos  
kádcsaptelep
3 állású zuhanyfejjel   
E.T.P. be/túlfolyóhoz

K
Lefolyógarnitúra
rendszer nélküli 
kádhoz

U Oldallap 0/1/2

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

M
Lefolyógarnitúra 
E.T.P. be/
túlfolyóval, rendszer 
nélküli kádhoz

Z Fejpárna 0/1/2/3

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású zuhanyfejjel  
E.T.P. be/túlfolyóhoz 

N
Víz alatti világítás
csak style és smart 
vezérléshez

0/1

Színterápia
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Vízfűtés
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Wengé, halvány tölgy, fekete vagy zebrano elő és oldallapok rendelése esetén az alábbi, megfelelő kódokat minden esetben szükséges megadni!

extra kiegészítők Az előlapok csak a káddal együtt rendelhetők, az Atlasz-állvánnyal felszerelt kiviteltől: D1-V1
verzió wengè halvány tölgy fekete zebrano

Szabadon álló verzió 2 elő 
és 2 oldallappal ACCQ501010000 ACCQ501020000 ACCQ501040000 ACCQ501050000

Falhoz állított verzió 1 elő és 2 
oldallappal ACCQ502010000 ACCQ502020000 ACCQ502040000 ACCQ502050000

Falhoz állított verzió 2 elő és 1 
oldallappal ACCQ503010000 ACCQ503020000 ACCQ503040000 ACCQ503050000

 
Sarokba állított verzió 1 elő 
és 1 oldallappal ACCQ504010000 ACCQ504020000 ACCQ504040000 ACCQ504050000

Három oldalról beépített 
verzió 1 előlappall ACCQ505010000 ACCQ505020000 ACCQ505040000 ACCQ505050000

A kád ajánlott pozíciója A Glass csaptelep pozíciója az E,P, T, G, Q, U, V kiviteleknél

bal

A Glass csaptelep pozíciója az A, B, D, kiviteleknél

bal
jobb

Kód A200 180 x 80 cm – kapacitás: 300 liter
eden 180/80

Claudio Papa Design

Standard színek: fehér
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kiegészítő 
nélkül króm

Kád
Lefolyógarnitúra nélkül A0 A1

Kád lábakkal
Lefolyógarnitúra nélkül B0 B1

Kád Atlasz-állvánnyal
Lefolyógarnitúra nélkül D0 D1

jet clean

airpool fúvókák

hát és talp  
hidromasszázs  

fúvókák

8 Manuális hidromasszázskád
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával E1

8
2+2

Manuális hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával)
Manuális vezérléssel és lefolyógarnitúrával P1

8
2+2

Style vezérlésű hidromasszázskád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával),  
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával

T1

16
Style vezérlésű airpool kád
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával G1

8

16
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
Style vezérléssel és lefolyógarnitúrával Q1

8

16
2+2

Style vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával), 
fertőtlenítő rendszer
Style vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

U1

8

16
2+2

Smart vezérlésű hidromasszázs + airpool kád PLUS (hát és talp hidromasszázs fúvókával) 
TOP, fertőtlenítő rendszer
Smart vezérléssel, fertőtlenítő rendszerrel és lefolyógarnitúrával 

V1

extra kiegészítők
króm króm standard 

szín
minimalista 

dizájnú 
kádcsap-
telepek

Termosztátos 
kádcsaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

H
Lefolyógarnitúra 
E.T.P.-vel felár hidro
masszázskádhoz

V Előlap 0/1

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Termosztátos  
kádcsaptelep
3 állású zuhanyfejjel   
E.T.P. be/túlfolyóhoz

K
Lefolyógarnitúra
rendszer nélküli 
kádhoz

U Oldallap 0/1/2

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású kézi zuhany
fejjel, vízbeömlővel

M
Lefolyógarnitúra 
E.T.P. be/
túlfolyóval, rendszer 
nélküli kádhoz

Z Fejpárna 0/1/2/3

minimalista 
dizájnú 

kádcsap-
telepek

Egykaros keverő 
csaptelep
3 állású zuhanyfejjel  
E.T.P. be/túlfolyóhoz 

N
Víz alatti világítás
csak style és smart 
vezérléshez

0/1

Színterápia
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Vízfűtés
(csak a TOP verzióhoz) 0/1

Wengé, halvány tölgy, fekete vagy zebrano elő és oldallapok rendelése esetén az alábbi, megfelelő kódokat minden esetben szükséges megadni!

extra kiegészítők Az előlapok csak a káddal együtt rendelhetők, az Atlasz-állvánnyal felszerelt kiviteltől: D1-V1
verzió wengè halvány tölgy fekete zebrano

Szabadon álló verzió 2 elő 
és 2 oldallappal ACCC201010000 ACCC201020000 ACCC201040000 ACCC201050000

Falhoz állított verzió 1 elő és  
2 oldallappal ACCC202010000 ACCC202020000 ACCC202040000 ACCC202050000

Falhoz állított verzió 2 elő és  
1 oldallappal ACCC203010000 ACCC203020000 ACCC203040000 ACCC203050000

 
Sarokba állított verzió 1 elő 
és 1 oldallappal ACCC204010000 ACCC204020000 ACCC204040000 ACCC204050000

Három oldalról beépített 
verzió 1 előlappall ACCC205010000 ACCC205020000 ACCC205040000 ACCC205050000

A kád ajánlott pozíciója A Glass csaptelep pozíciója az E,P, T, G, Q, U, V kiviteleknél

bal

A Glass csaptelep pozíciója az A, B, D, kiviteleknél

bal
jobb

Kód C200 190 x 90 cm – kapacitás: 370 liter
eden 190/90

Claudio Papa Design

Standard színek: fehér
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