
ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST
KONCEPT ECO

Nejprodávanější baterie v ČR a SR
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3 JEDNODUCHÁ PRAVIDLA:

POUŽÍVEJME
ŠETŘEME
RESPEKTUJME

Návratnost vaší investice bude rychlejší, než očekáváte.
Nákup ekologické baterie Metalia 58 black se vyplatí už po roce používání  
a v dalších letech vám, díky nižší spotřebě vody, vygeneruje měřitelnou úsporu. 
Díky nejvyšší kvalitě a nadčasovému designu jsme prodloužili životní cyklus 
produktu na maximum. Ručíme vám za to, že koupí těchto vodovodních baterií 
budete šetřit jak váš domácí rozpočet, tak životní prostředí.

Ověřte si dostupné varianty na www.novaservis.cz

INVESTICE DO VODY

NÁVRATNOST

Podrobnosti najdete na www.setremevodou.cz • www.setrimevodou.sk
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  FUNKCE

Ekologie a rozumné využívání zdrojů, stejně jako snižování účtů, jsou hodnoty, kterými se řídí 
budování koncepce ekologicky šetrných výrobků společnosti Novaservis. Vybrané baterie a sprchy  
z řady ECO jsou vybaveny inovativními prvky, které provzdušňují, regulují průtok a umožňují 
regulovat teplotu vody, což podporuje úsporu vody. Při volbě ekologie nemusíme obětovat pohodlí 
ani estetiku. Pohodlné používání baterií ECO se vyznačuje také jedinečným designem v souladu  
s nejnovějšími trendy v oblasti designu. 

ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ  
PRO VAŠI 
DOMÁCNOST
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NOVASERVIS FERRO GROUP

Společnost Novaservis je jedním z největších prodejců vodovodních baterií a koupelnových 
doplňků v České republice a na Slovensku. Máme více než 30 let zkušeností v oboru.  
Jsme součástí silné mezinárodní skupiny FERRO. Staráme se o vysokou kvalitu produktů a naším 
posláním je uspokojování potřeb zákazníků a jejich bezpečný a dobře fungující domov. Proto mají 
produkty společnosti Novaservis doma miliony spokojených klientů. Každý rok uvádíme  
na trh nové modely, které plní nejnáročnější očekávání.

Novaservis působí na trhu už od roku 1990. Jako přední výrobce českých vodovodních baterií  
a koupelnových doplňků METALIA v České republice, ale také ve střední a východní Evropě,  
si klademe za prvořadý cíl vaši spokojenost s našimi produkty. Právě proto je motto naší společnosti:  
KVALITA a DESIGN. Široký sortiment významně doplňují atraktivní produkty ze sprchového  
programu. Naše značka vás osloví svým designem, kvalitou, dostupností, ale i prodlouženou zárukou  
a servisem až do domu.

Vítejte u nás
v NOVASERVISU

Vize, poslání  
a hodnoty určují 
směr, kterým se 
ubíráme, inspirují 
nás při každodenní 
práci, definují náš 
způsob fungování 
a náš přístup 
ke klientům, 
zaměstnancům 
a obchodním 
partnerům.
Dobré pochopení jednotlivých trhů a potřeb zákazníků 
nám umožnilo získat důvěru obchodních partnerů  
a dynamickou mezinárodní expanzi. Trvalé investice  
do moderních technologií založené na filozofii 
udržitelného rozvoje nám umožňují nabízet atraktivní 
design a kvalitní výrobky pro mnoho segmentů trhu. Jako 
člen skupiny Ferro Group jsme si vybudovali přední pozici  
v oblasti řešení koupelen a kuchyní. Nabízíme zákazníkům 
profesionální výrobky v dokonalé harmonii špičkové 
technologie a moderních trendů designu. Chceme  
naše zákazníky doprovázet v každé fázi kontaktu  
s produktem – od inspirace přes efektivní doručení  
až po bezproblémové používání.

Jsme součástí skupiny FERRO, která si díky kvalitním produktům, 
profesionálnímu přístupu a výhodám spolupráce udržuje na trhu 
pozici lídra již ve 23 zemích Evropy.

Ferro Group v roce 2021 kapitálově vstoupila do společnosti 
TERMET S.A. – významného výrobce topné techniky v Polsku. 
Společnost Termet nabízí inovativní řešení, vysokou kvalitu  
a spolehlivost i v tomto segmentu.

Stabilní a sebevědomá pozice společnosti
Společnost Novaservis vlastní několik úspěšných značek produktů, 
jako Metalia, Nobless, Titania a Ferro, což jí dává významnou výhodu 
nad konkurencí a zajišťuje silnou pozici na trhu. Dbáme na udržení 
technologických standardů a neustálý vývoj vysoce kvalitních 
produktů, což nám umožňuje uspokojovat požadavky široké škály 
zákazníků, zvyšovat důvěru ve značku a udržovat stabilní pozici na trhu.

Naše evropské aktivity
Kromě působení v České a Slovenské republice nabízí skupina FERRO 
své výrobky v Polsku, dalších státech Evropy a na mnoha světových 
trzích. Jsme jedni z největších výrobců sanitárních a instalačních 
armatur ve střední a východní Evropě. Výroba našich produktů probíhá 
v českém závodě Novaservis ve Znojmě.

Vysoká kvalita výrobků
Novaservis a skupina FERRO neustále podnikají kroky k získání 
těch nejlepších kvalitativních parametrů, kladou zvláštní důraz 
na splnění požadavků příslušných norem, zachování vysokých 
technických parametrů, bezpečnosti, inovací a funkčnosti svých 
výrobků. To podtrhuje skutečnost, že skupina FERRO zavedla systém 
managementu kvality ISO 9001: 2016. Díky speciální péči o kvalitu 
byla naše společnost opakovaně oceněna a vyznamenána za vysokou 
kvalitu svých produktů i v renomovaných odborných časopisech.

Unikátní tým
Naše společnost a její úspěch vytvářejí lidé, kteří jsou považováni  
za to nejcennější aktivum skupiny. Organizační kulturu skupiny FERRO 
vytvářejí lidé s nadšením a otevřenou myslí. Proto u nás pracují 
výjimeční zaměstnanci a my se staráme o jejich spokojenost a neustálý 
odborný rozvoj.
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NOVASERVIS FERRO GROUP

Ekologie 
NOVASERVIS

Úspora 
finančních  
prostředků

Inovace a podpora ekologických řešení v oblasti 
koupelnového vybavení je naším cílem již několik let. 
Dlouhá cesta a modifikace těchto řešení nás přivedla  
do čela výrobců nabízejících výrobky šetřící vodu.   
Je důležité mít na paměti, že výběr výrobků z Konceptu ECO 
je důležitý z hlediska dlouhodobého používání a snížení 
nákladů na vodu a energii. Na naší speciální webové stránce 
věnované úsporám vody si každý uživatel může vypočítat 
výši skutečných úspor na základě přibližné spotřeby vody  
a nákladů v dané lokalitě.

Úspora vody znamená úsporu energie. Úspora energie zase 
znamená úsporu finančních prostředků, což je v dnešní 
době jedna z priorit mnoha firem i domácností.
Zaměřili jsme se na to, jak v dnešní době ušetřit litry i peníze 
za vodu. Kromě vlastního vědomého zacházení s vodou v 
domácnosti existuje řada možností, které vodu (i energii za její 
ohřev) šetří za nás.
Málokdo ví, že každý z nás spotřebuje průměrně až 130 litrů 
vody denně. Například s cenou 97,76 Kč za kubík vody tak 
čtyřčlenná domácnost ročně zaplatí ca 20 000 korun.
Už z tohoto důvodu nám může šetrné zacházení s vodou 
přinést výrazné finanční úspory.

AIR-IN 
system

aerátor ECO 
úspora vody až 63 %

produkty 
s úsporou vody

prodloužená 
záruka

Odkaz na stránky →  
www.setremevodou.cz • www.setrimevodou.sk

servis 
do domu
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NOVASERVIS FERRO GROUP - ECO SVĚT

Mysli 
na budoucnost
Šetřit vodou můžete začít změnou 
každodenních návyků a vybavením  
koupelny speciálními armaturami,  
které snižují spotřebu vody. 
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NOVASERVIS FERRO GROUP - ECO SVĚT

Ekologie 
dnes a zítra
Přestože program ECO vznikl již před několika lety a výrobky 
získaly řadu ocenění a certifikátů potvrzujících jejich 
účinnost, neustále pozorujeme nárůst zájmu zákazníků. 
Systematicky rozšiřujeme sortiment výrobků o různá provedení, 
která umožňují použití v interiérech různých stylů a účelů.

EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ  
PRO VAŠI PENĚŽENKU

ECO
Tato značka je udělována výrobkům, které jsou šetrné  
k životnímu prostředí. Jejich použití sníží spotřebu vody  
ve srovnání se standardními výrobky.
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ÚSPORNÉ FUNKCE

Úsporné  
funkce 
Baterie a sprchy z Konceptu ECO mají inovativní 
komponenty pro úsporu vody a nákladů domácnosti, které 
dohromady tvoří moderní, dokonale fungující systém. Tyto 
komponenty provzdušňují, regulují průtok a umožňují regulovat 
teplotu vody, čímž pomáhají snížit její spotřebu až o 50 %. 
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AIR-IN 
systém

Aerátory se systémem vyklápění a úsporou vody.
Instalují se na konec výtoku, provzdušňují a snižují množství 
průtoku vody, což umožňuje snížit spotřebu vody až o 54 %.

Aerátor výklopný
s úsporou vody

ÚSPORNÉ FUNKCE

Aerátory
ECO

Funkce systému AIR-IN znamená dodatečné provzdušňování 
proudu vody. Vestavěný omezovač průtoku vody snižuje 
spotřebu vody až o 50 % při zachování maximálního 
uživatelského komfortu.

Typ aerátoru s možností přepínání průtoku
přináší úsporu vody až 63 %.

VÝKLOPNÝ
AERÁTOR

AŽ 20˚

ONOFF
OFF

PRŮTOK 100 %
ON

ÚSPORA 63 %

PROUD
SMĚROVANÝ
DOZADU

PROUD
SMĚROVANÝ
DOPŘEDU
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METALIA 58
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METALIA 58
Více, než očekáváte

METALIA 58

Odpovědí na otázku, jak vytvořit moderní koupelnu, je nová 
řada baterií Metalia 58 společnosti Novaservis. Jedná se o řadu 
výrobků, které jsou moderní jak designem, tak funkčností. Díky 
speciálním aerátorům se spotřeba vody sníží až o 54 %. 
K této řadě vodovodních baterií doporučujeme koupelnové 
doplňky Ferro Greta. 

UMYVADLOVÉ BATERIE UMYVADLOVÁ 
A BIDETOVÁ BATERIE

VYSOKÉ UMYVADLOVÉ BATERIE

úspora cca 12 l/min. 
výška 152 mm
58001/1,0
1 817 Kč (72,68 €) bez DPH
2 199 Kč (87,22 €) s DPH

úspora cca 12 l/min. 
58015,0
2 892 Kč (115,68 €) bez DPH
3 499 Kč (138,82 €) s DPH

úspora cca 11,4 l/min. 
výška 257 mm 
58501/1,0
2 644 Kč (105,76 €) bez DPH
3 199 Kč (126,91 €) s DPH

úspora cca 12 l/min.  
výška 152 mm, click-clack
58003,0
1 983 Kč (79,32 €) bez DPH
2 399 Kč (95,18 €) s DPH

úspora cca 11,4 l/min. 
výška 257 mm, click-clack 
58503,0
2 809 Kč (112,36 €) bez DPH
3 399 Kč (134,83 €) s DPH

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm s horním 
vývodem
58962/1,0
3 305 Kč (132,20 €) bez DPH
3 999 Kč (158,64 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
150 mm 
58960/1,0
3 305 Kč (132,20 €) bez DPH
3 999 Kč (158,64 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
58920/1,0
3 718 Kč (148,72 €) bez DPH
4 499 Kč (178,46 €) s DPH

TERMOSTATICKÉ BATERIESTOJÁNKOVÁ 
DŘEZOVÁ BATERIE

délka ramínka 191 mm
58714,0
2 644 Kč (105,76 €) bez DPH
3 199 Kč (126,91 €) s DPH

UMYVADLOVÁ  
PODOMÍTKOVÁ BATERIE

úspora cca 10,5 l/min. 
58200,0
2 726 Kč (109,04 €) bez DPH
3 298 Kč (130,85 €) s DPH

13
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METALIA 58 BLACK
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METALIA 58 BLACK
Ekologické baterie v provedení Černý koncept

METALIA 58 BLACK

UMYVADLOVÉ BATERIE VYSOKÉ UMYVADLOVÉ BATERIE

úspora cca 12 l/min. 
výška 152 mm
58001/1,5
2 065 Kč (82,60 €) bez DPH
2 499 Kč (99,12 €) s DPH

úspora cca 11,4 l/min. 
výška 257 mm 
58501/1,5
2 974 Kč (118,96 €) bez DPH
3 599 Kč (142,75 €) s DPH

úspora cca 12 l/min. 
výška 152 mm, click-clack
58003,5
2 396 Kč (95,84 €) bez DPH
2 899 Kč (115,01 €) s DPH

úspora cca 11,4 l/min. 
výška 257 mm, click-clack 
58503,5
3 305 Kč (132,20 €) bez DPH
3 999 Kč (158,64 €) s DPH

STOJÁNKOVÁ 
DŘEZOVÁ BATERIE

délka ramínka 191 mm
58714,5
3 553 Kč (142,12 €) bez DPH
4 299 Kč (170,54 €) s DPH

UMYVADLOVÁ  
PODOMÍTKOVÁ BATERIE

úspora cca 10,5 l/min. 
58200,5
3 553 Kč (142,12 €) bez DPH
4 299 Kč (170,54 €) s DPH

Řada Metalia 58 black společnosti Novaservis rozšiřuje nabídku 
vodovodních baterií Metalia 58 o designově povedené baterie 
v černém provedení, ktere se budou s elegancí vyjímat ve vaší 
koupelně. K této řadě vodovodních baterií doporučujeme 
koupelnové doplňky Ferro Greta black. 
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Průtoky baterií METALIA 58 v litrech za minutu

Typ baterie 
standardní aerátor úsporný aerátor

teplá studená smíšená teplá studená smíšená

58001 12 15 21 7,8 8,4 8,7

58003 12 15 19,5 11,7 13,8 18

58200 11,4 14,1 18 7,5 7,5 7,5

58501 11,1 14,1 18,9 6,9 7,2 7,5

58503 11,1 14,1 18,9 6,9 7,2 7,5

METALIA 58
Tabulka průtoků baterií Metalia 58
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METALIA ECO+
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METALIA ECO+
Více, než očekáváte

METALIA ECO+

Metalia ECO+ společnosti Novaservis je řada baterií vytvořená 
s velkým důrazem na úsporu vody. Jedná se o řadu výrobků, 
které jsou moderní jak designem, tak funkčností. Díky speciálním 
aerátorům se spotřeba vody sníží až o 63 %. 

úspora cca 7,5 l/min. 
57020,0E
2 478 Kč (99,12 €) bez DPH
2 998 Kč (118,94 €) s DPH

úspora cca 11 l/min. 
57002/1,0E
1 900 Kč (76,00 €) bez DPH
2 299 Kč (91,20 €) s DPH

úspora cca 7,5 l/min.
57961,0E
3 470 Kč (138,80 €) bez DPH
4 199 Kč (166,56 €) s DPH

úspora cca 11 l/min. 
57091,0E
2 065 Kč (82,60 €) bez DPH
2 499 Kč (99,12 €) s DPH

úspora cca 10,8 l/min. 
57014,0E
2 065 Kč (82,60 €) bez DPH
2 499 Kč (99,12 €) s DPH

úspora cca 10,5 l/min. 
57096,0E
2 065 Kč (82,60 €) bez DPH
2 499 Kč (99,12 €) s DPH

úspora cca 7,5 l/min. 
57060,0E
2 148 Kč (85,92 €) bez DPH
2 599 Kč (103,10 €) s DPH

úspora cca 7,5 l/min.
57921,0E
3 801 Kč (152,04 €) bez DPH
4 599 Kč (182,45 €) s DPH

úspora cca 7,5 l/min.
250 x 250 mm
automatický regulátor průtoku
rameno 40 cm
hadice 150 cm 
SADAECO52RT
6 859 Kč (274,36 €) bez DPH
8 299 Kč (329,23 €) s DPH

UMYVADLOVÉ, DŘEZOVÉ A NÁSTĚNNÉ BATERIE

NÁSTĚNNÉ SPRCHOVÉ A PODOMÍTKOVÉ BATERIE

úspora cca 12,6 l/min. 
57070,0E
2 148 Kč (85,92 €) bez DPH
2 599 Kč (103,10 €) s DPH

19
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ÚSPORNÉ BATERIE  
USPOŘÍ AŽ 63 % VODY  
A SPRCHY AŽ 56 % VODY

Typ aerátoru  
s možností přepínání  

průtoku přináší  
úsporu vody až

63%
PRŮTOK 100% ÚSPORA 63%

ONOFF

Aerátor vám dává plnou svobodu užívání. 
Dle potřeby si zvolíte průtok baterií 

(například při napouštění nádob).  
Můžete si snadno a rychle  

ON/OFF přepnout úsporný režim.

Náklady na pořízení 3 baterií se vám průměrně vrátí do 2,5 let

www.setremevodou.cz • www.setrimevodou.sk

reddot design  
award winner

Šetřme peníze, vodu, přírodu a zemi. Za rok uspoříme průměrně

* spotřeba vody, která proteče přes vodovodní baterie čtyřčlenné domácnosti při průměrné ceně za vodné a stočné.

49 500 litrů vody* a 4 312 Kč / 176 €.

SERVIS  
DO DOMU

METALIA ECO+
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úspora cca 7,5 l/min.
Ø 250 mm
hadice 150 cm
automatický regulátor 
průtoku
  
Sprchová souprava  
+ sprchová baterie  
s horním vývodem
57062/1,0 
Metalia 57

A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm

SETECO/57,0
5 784 Kč (231,36 €) bez DPH
6 999 Kč (277,63 €) s DPH

SETECO/TER,0
6 611 Kč (264,44 €) bez DPH
7 999 Kč (317,33 €) s DPH

úspora cca 7,5 l/min.
Ø 250 mm
hadice 150 cm
automatický  
regulátor průtoku
  
Sprchová souprava  
+ sprchová 
termostatická baterie  
s horním vývodem
57963/1,0 
Metalia 57

A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm

B

A

B

A

SPRCHOVÉ SETY

METALIA ECO+

Průtoky baterií METALIA ECO+ v litrech za minutu (smíšená voda)
Typ baterie standardní aerátor ECO aerátor v otevřené poloze ECO aerátor v uzavřené poloze

57096.0E
statický tlak 4 bary
dynamický tlak 2,5 baru
15,9 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 3 bary 
13,2 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 4 bary
5,4 l/min.

57070.0E
statický tlak 4 bary
dynamický tlak 2,5 baru
18 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 3 bary
14,4 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 4 bary
5,4 l/min.

57091.0E
statický tlak 4 bary
dynamický tlak 2,8 barů
16,5 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 3 bary
13,5 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 4 bary
5,4 l/min.

57002.0E
statický tlak 4 bary
dynamický tlak 2,5 baru
16,5 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 3 bary
13,8 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 4 bary
5,4 l/min.

57014.0E
statický tlak 4 bary
dynamický tlak 3 bary
16,2 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 3 bary
12,9 l/min.

statický tlak 4 bary
dynamický tlak 4 bary
5,4 l/min.

  Průtok růžice RU/880.0 ECO a stávající růžice RU/870
Průtok byl provoden pomocí baterie 57060.0 a sprchové hadice H/7000

 RU/880.0 ECO
statický tlak 4 bary
dynymický tlak 4 bary
6,6 l/min.

    RU/870.0 
statický tlak 4 bary
dynymický tlak 3 bary
14,1 l/min. RU/880.0 ECO
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TERMOSTATICKÉ 
BATERIE

TERMOSTATICKÉ BATERIE
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ŠETŘÍME VODU
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TERMOSTATICKÉ 
BATERIE METALIA

TERMOSTATICKÉ BATERIE METALIA

Termostatické baterie řady Metalia 58 a Metalia 57 mohou 
být ozdobou i vaší koupelny. Elegantní design a přesnost 
termostatických hlavic vám zaručí  komfort používání spojený  
i s úsporou vody.

ŠETŘÍME VODU

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm s horním  
vývodem
58962/1,0
3 305 Kč (132,20 €) bez DPH
3 999 Kč (158,64 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
57921/1,0
3 470 Kč (138,80 €) bez DPH
4 199 Kč (166,56 €) s DPH

Ø 230 mm 
hadice 150 cm 
A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm
SET068/TER,0
6 611 Kč (264,44 €) bez DPH
7 999 Kč (317,33 €) s DPH

230 x 230 mm 
hadice 150 cm 
A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm
SET071/TER,0
7 024 Kč (280,96 €) bez DPH
8 499 Kč (337,15 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
150 mm 
58960/1,0
3 305 Kč (132,20 €) bez DPH
3 999 Kč (158,64 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
150 mm 
57961/1,0
3 057 Kč (122,28 €) bez DPH
3 699 Kč (146,74 €) s DPH

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm s horním  
vývodem
57963/1,0
3 057 Kč (122,28 €) bez DPH
3 699 Kč (146,74 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
58920/1,0
3 718 Kč (148,72 €) bez DPH
4 499 Kč (178,46 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
150 mm 
57960/1,0
3 057 Kč (122,28 €) bez DPH
3 699 Kč (146,74 €) s DPH

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm s horním  
vývodem
57962/1,0
3 057 Kč (122,28 €) bez DPH
3 699 Kč (146,74 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
57920/1,0
3 470 Kč (138,80 €) bez DPH
4 199 Kč (166,56 €) s DPH

NÁSTĚNNÉ  TERMOSTATICKÉ SPRCHOVÉ A VANOVÉ BATERIE  
METALIA 58

NÁSTĚNNÉ  TERMOSTATICKÉ SPRCHOVÉ BATERIE  
METALIA 57

NÁSTĚNNÉ  TERMOSTATICKÉ VANOVÉ BATERIE  
METALIA 57

SPRCHOVÉ SETY S TERMOSTATICKOU BATERIÍ

B

A

B

A
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TERMOSTATICKÉ BATERIE  
AQUAMAT, AQUALIGHT, AQUASAVE

TERMOSTATICKÉ BATERIE AQUAMAT, AQUALIGHT, AQUASAVE

Termostatické baterie nejenže šetří vodu, ale poskytují 
nadstandardní komfort při jejich používání.

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm 
2660/1,0
2 974 Kč (118,96 €) bez DPH
3 599 Kč (142,75 €) s DPH

3 výstupy
2650RX,0
7 933 Kč (317,32 €) bez DPH
9 599 Kč (380,78 €) s DPH

2611,0
4 462 Kč (178,48 €) bez DPH
5 399 Kč (214,18 €) s DPH

Ø 230 mm 
hadice 150 cm 
A: 1 070–1 260 mm
B: 50–80 mm
SADA2661
6 611 Kč (264,44 €) bez DPH
7 999 Kč (317,33 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
120 mm 
2664/1,0
2 974 Kč (118,96 €) bez DPH
3 599 Kč (142,75 €) s DPH

2 výstupy 
2650R,0
7 933 Kč (317,32 €) bez DPH
9 599 Kč (380,78 €) s DPH

 
2601,0
4 462 Kč (178,48 €) bez DPH
5 399 Kč (214,18 €) s DPH

termostat
2651,0
5 288 Kč (211,52 €) bez DPH
6 398 Kč (253,82 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
2620/1,0
3 966 Kč (158,64 €) bez DPH
4 799 Kč (190,37 €) s DPH

1 výstup
2650,0
6 941 Kč (277,64 €) bez DPH
8 399 Kč (333,17 €) s DPH

2613,0
4 462 Kč (178,48 €) bez DPH
5 399 Kč (214,18 €) s DPH

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm s horním  
vývodem
2661/1,0
2 974 Kč (118,96 €) bez DPH
3 599 Kč (142,75 €) s DPH

NÁSTĚNNÉ TERMOSTATICKÉ UMYVADLOVÉ, VANOVÉ A SPRCHOVÉ BATERIE  
AQUAMAT

SPRCHOVÁ SADA AQUAMAT

TERMOSTATICKÉ 
PODOMÍTKOVÉ  
BATERIE AQUAMAT 

DŘEZOVÁ   
TERMOSTATICKÁ 
BATERIE AQUAMAT

UMYVADLOVÁ   
TERMOSTATICKÁ 
BATERIE AQUAMAT

BIDETOVÁ 
TERMOSTATICKÁ 
BATERIE AQUAMAT

B

A
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ŠETŘÍME VODU

TERMOSTATICKÉ BATERIE  
AQUAMAT, AQUALIGHT, AQUASAVE

TERMOSTATICKÉ BATERIE AQUAMAT, AQUALIGHT, AQUASAVE ŠETŘÍME VODU

Sprchová termostatická  
baterie 120 mm 
2564/1,0
1 983 Kč (79,32 €) bez DPH
2 399 Kč (95,18 €) s DPH

Sprchová termostatická  
baterie 150 mm s horním  
vývodem 
2862/1,0
5 867 Kč (234,68 €) bez DPH
7 099 Kč (281,62 €) s DPH

280 x 280 mm 
hadice 150 cm 
A: 960–1 160 mm
B: 50–80 mm
SET069/TER,0
9 090 Kč (363,60 €) bez DPH
10 999 Kč (436,32 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
150 mm 
2560/1,0
1 983 Kč (79,32 €) bez DPH
2 399 Kč (95,18 €) s DPH

Sprchová termostatická baterie 
150 mm 
2860/1,0
4 875 Kč (195,00 €) bez DPH
5 899 Kč (234,00 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
2520/1,0
2 974 Kč (118,96 €) bez DPH
3 599 Kč (142,75 €) s DPH

Vanová termostatická baterie 
150 mm
2820/1,0
6 941 Kč (277,64 €) bez DPH
8 399 Kč (333,17 €) s DPH

2 výstupy
2850R,0
9 090 Kč (363,60 €) bez DPH
10 999 Kč (436,32 €) s DPH

2 výstupy
2750R,0
6 941 Kč (277,64 €) bez DPH
8 399 Kč (333,17 €) s DPH

NÁSTĚNNÉ TERMOSTATICKÉ VANOVÉ A SPRCHOVÉ BATERIE 
AQUALIGHT

SPRCHOVÁ SADA AQUASAVENÁSTĚNNÉ TERMOSTATICKÉ VANOVÉ A SPRCHOVÉ BATERIE 
AQUASAVE

PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ  
BATERIE AQUALUX 

PODOMÍTKOVÁ 
TERMOSTATICKÁ  
BATERIE AQUASAVE 

B

A
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PROGRAM
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SPRCHOVÉ SETY A SADA

SPRCHOVÉ RŮŽICE

chrom 
100 x 140 mm
RU/775,0
495 Kč (19,80 €) bez DPH
599 Kč (23,76 €) s DPH

SPRCHOVÝ PROGRAM
Spokojenost a odpovědnost

Ekologie, funkčnost a moderní design - tak lze nejlépe popsat 
sprchový program Konceptu ECO společnosti Novaservis.  
Je to ideální nabídka pro příznivce ekologického stylu, kteří 
ocení kombinaci moderních řešení a estetiky na nejvyšší úrovni. 
Pohodlně se používají, jsou vybaveny inovativním  
řešením a skvěle doplňují design originálních koupelen. 

Ø 250 mm
hadice 150 cm
automatický regulátor průtoku
A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm
SETECO/57,0
5 784 Kč (231,36 €) bez DPH
6 999 Kč (277,63 €) s DPH

Ø 250 mm
hadice 150 cm
automatický regulátor průtoku
A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm
SETECO/TER,0
6 611 Kč (264,44 €) bez DPH
7 999 Kč (317,33 €) s DPH

B

A

B

A

250 x 250 mm
automatický regulátor  
průtoku
rameno 40 cm
hadice 150 cm 
SADAECO52RT
6 859 Kč (274,36 €) bez DPH
8 299 Kč (329,23 €) s DPH

chrom 
Ø 130 mm
RU/776,0
495 Kč (19,80 €) bez DPH
599 Kč (23,76 €) s DPH

chrom 
RU/880,0
660 Kč (26,40 €) bez DPH
799 Kč (31,68 €) s DPH

SPRCHOVÝ PROGRAM
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PEVNÉ SPRCHY

bílá 
250 x 250 mm
RUP/410,1
908 Kč (36,32 €) bez DPH
1 099 Kč (43,58 €) s DPH

chrom 
300 x 200 mm
RUP/203,4
991 Kč (39,64 €) bez DPH
1 199 Kč (47,57 €) s DPH

černá 
250 x 250 mm
RUP/251,5
1 073 Kč (42,92 €) bez DPH
1 298 Kč (51,50 €) s DPH

chrom 
250 x 250 mm
RUP/251,4
991 Kč (39,64 €) bez DPH
1 199 Kč (47,57 €) s DPH

chrom 
Ø 250 mm 
RUP/250,4
991 Kč (39,64 €) bez DPH
1 199 Kč (47,57 €) s DPH

chrom 
Ø 300 mm 
RUP/300,4
1 156 Kč (46,24 €) bez DPH
1 399 Kč (55,49 €) s DPH

černá 
Ø 250 mm 
RUP/250,5
1 073 Kč (42,92 €) bez DPH
1 298 Kč (51,50 €) s DPH

chrom 
300 x 300 mm 
RUP/301,4
1 156 Kč (46,24 €) bez DPH
1 399 Kč (55,49 €) s DPH
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SPOŘIČE VODY
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SPOŘIČE VODY

SPOŘIČE VODY 
Máte vliv na přírodu

Funkční, dokonale zpracované a v každém detailu  
propracované aerátory zaručují úsporu nákladů na vodu  
a zároveň poskytují uspokojivý uživatelský zážitek. 

1 kus, M24x1
PER,001
115 Kč (4,60 €) bez DPH
139 Kč (5,52 €) s DPH

Spořící  
dvoupolohový  
otočný aerátor 
s prodloužením  
a redukcí 22x1/24x1,  
na všechny typy ramínek. 
Délka 16 cm.
PERF,P
297 Kč (11,88 €) bez DPH
359 Kč (14,26 €) s DPH

pro vanové a sprchové baterie, 
1 kus
PER,020
115 Kč (4,60 €) bez DPH
139 Kč (5,52 €) s DPH

sada 2 kusy, M24x1
VÝHODNÉ BALENÍ
PER,012
214 Kč (8,56 €) bez DPH
259 Kč (10,27 €) s DPH

Spořící dvoupolohový 
kloubový otočný aerátor 
s redukcí 22x1/24x1, na 
všechny typy ramínek. 
Délka 5 cm.
PER,P
197 Kč (7,88 €) bez DPH
238 Kč (9,46 €) s DPH

Standardní baterie 12 litrů / min. (při tlaku 3 BAR).
Standardní baterie s aerátorem Ferro airmix 7,8 litru / min. (při tlaku 3 BAR).
Denní spotřeba 4 členné rodiny je průměrně cca 428 litrů. 

Štandardná batéria 12 litrov / min. (pri tlaku 3 BAR).
Štandardná batéria s aeratorom Ferro airmix 7,8 litra / min. (pri tlaku 3 BAR).
Denná spotreba 4 člennej rodiny je priemerne cca 428 litrov.

PER,001
PER,012 PER,020

AERÁTORY
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Piktogramy  
a označení funkcí
Aby se zvýšila čitelnost a usnadnilo používání informací 
o produktech, jsou hlavní vlastnosti a funkce produktů 
prezentovány formou ikon.

nastavitelný aerátor

přisávání vzduchu

click - clack výpusť

počet poloh sprchové růžice

počet poloh pevné sprchy

termostatická baterie

nastavitelný rozsah montáže

nastavitelná vzdálenost od zdi

nastavitelná výška setu

otočný držák sprchy

tenký design pevné sprchy

přisávání vzduchu - aerátor

ECO+  
úspora vody až 63 % 

ECO+  
úspora vody až 56 % 

ECO+  
úspora vody 

servis do domu

český výrobek



Potřebujete technickou podporu nebo 
informace o produktu před nákupem?
Neváhejte nás kontaktovat! Naši poradci 
vám poskytnou vyčerpávající odpovědi 
na vaše otázky.

INFOLINKA NOVASERVIS  
+420 548 428 011

Máte dotazy?

Chcete se dozvědět 
více o tom, jak snížit 
účty za vodu ve vaší 
domácnosti?

Navštivte webové stránky  
www.setremevodou.cz 
www.setrimevodou.sk 
a spočítejte si úsporu pomocí  
jednoduché kalkulačky.

ZJISTĚTE, KOLIK MŮŽETE 
UŠETŘIT
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NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno 
Česká republika

T:  +420 548 428 011
M: +420 602 724 699
E:  novaservis@novaservis.cz

www.novaservis.cz /novaservis_cesko
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