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RUBINETA je najväčší výrobca vodovodných batérií a
doplnkov k nim v Pobaltí. Založená v roku 1999, RUBINETA
nie je známa len v Litve, ale tiež mnohých štátoch Európy a
Spoločenstva nezávislých štátov.
Produkcia RUBINETA zahŕňa širokú škálu batérií ako
časť sanitárnej výbavy budov. Maximálna pozornosť
je venovaná kvalite a tiež nepretržitému vylepšovaniu
vyrábaných produktov. Naše produkty sú známe
svojou kvalitou, moderným dizajnom a vysokým
stupňom obslúžiteľnosti. RUBINETA, to je integrovaný
tím profesionálov zostavený z dizajnérov, inžinierov,
marketingových a obchodných špecialistov, ktorí
cieľavedomo sledujú základný cieľ.

Vedeli ste, že len 3% všetkej vody je sladká voda a len 1% je vhodné na pitie? Dôsledky klimatických
zmien budú mať ešte väčšie negatívne dopady na planétu, ako napríklad povodne, dlhotrvajúce
suchá. Tieto udalosti môžu zničiť nielen vodnú infraštruktúru, no tiež môžu spôsobiť nedostupnosť
vody. Ochrana planéty a znižovanie spotreby vody sú veľmi dôležité – preto poďme sa spolu
pokúsiť prijať dôležité kroky ušetriť 1% pitnej vody.

RUBINETA PRIJÍMA DÔLEŽITÉ OPATRENIA
PRE UDRŽATEĽNOSŤ VODNÝCH ZDROJOV
Keď si umývame ruky, používame vaňu alebo sprchu, voda často tečie viac než je potrebné. A
pritom, voda je jeden z najhodnotnejších zdrojov, ktoré máme. Produkty RUBINETA sú navrhované
tak, aby boli pri užívaní priateľské k životnému prostrediu počas celej doby životnosti. Bezkontaktné
batérie, vodu šetriace perlátory v každej batérii a šetriace sprchové hlavice – tieto a ďalšie iné naše
produkty pomáhajú zachovať lepší zajtrajšok pre vodné zdroje planéty.
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Hlavným cieľom RUBINETA – vytvoriť
produkty, ktoré maximálne uspokoja
potreby zákazníka a sú v súlade so
všetkými ich požiadavkami.

Stúpajúci počet zákazníkov nie je výzvou len pre nás.
Vieme, že ľudia hľadajú batérie, ktoré sú inovatívne,
trendové a s komplexnou funkcionalitou.
Poloprofesionálne kuchynské batérie pre domáce
využitie s dlhším a flexibilným ramenom sú
aktuálnym trendom. Ľudia tiež vyhľadávajú
kuchynské batérie s viacerými funkciami, ako
napríklad funkcia prívodu fltrovanej pitnej vody.
A v kúpeľni? Podomietkové batérie pre sprchové
kúty, vane a umývadlá, sprchové systémy a do steny
montované batérie sú top výberom tohto roka. Tiež
bezkontaktné batérie zostávajú populárne.
4

„Počas 20 rokov stále pozorujeme meniace sa trendy vo
výrobe batérií a ich príslušenstva. Aplikujeme najnovšie
a najužitočnejšie z nich pri výrobe našich produktov – to
je hlavná úloha Nákupného a produktového oddelenia,“
hovorí Laima, šéfka tohto oddelenia.
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ULTRA
360⁰

1.

2.

ULTRA-32

Kuchynská batéria | U32108

Tí, ktorí majú filtre na pitnú vodu, musia mať v kuchynskom dreze
otvor naviac pre samostatnú batériu na filtrovanú pitnú vodu.
Tento problém vyriešime: ponúkame Vám riešenie 2 v 1 – batériu
ULTRA-32, v ktorej je integrované potrubie pre filtrovanú pitnú vodu.

1. Ovládacie madlo s 90⁰ keramickým
ventilom CITEC pre filtrovanú vodu;
2. Ovládacie madlo keramickej kartuše
CITEC pre klasické zmiešavanie studenej
a teplej vody.

245

90

147

70

~118

~560

48

max. 40

• Telo batérie je vyrobené z vysoko kvalitnej
mosadze, ktorá je eco-friendly;
• Unikátny perlátor Neoperl s oddeleným výtokom
pre filtrovanú vodu;
• V balení nájdete potrubie na pripojenie k
filtračnému systému (priemer 6,6mm);
• Jednoduchá inštalácia batérie na akýkoľvek povrch.

364

185

G1/2 (*G3/8)
6,6

FILTERS
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FLEXY UNIVERSAL
Odteraz môžete veľmi jednoducho vynoviť svoju kuchyňu, a to len
výmenou ramienka Vašej batérie! Naše nové ramienka FLEXY UNIVERSAL
sa prispôsobia takmer každej kuchynskej batérii*. Ramienko má vysoko
kvalitný Perlátor Neoperl. Univerzálne FLEXY ramienka – ekonomický a
rýchly spôsob dodať Vašej kuchyni nové farby!
*pre batérie so závitovým upevnením ramienka, kde má závit rozmer ¾“.
Výhody:
• Flexibilné, jednoduchá montáž a použitie;
• Hygienické;
• Trvácne – vydržia 150 000 cyklov ohnutia.

FLEXY (GR)

Univerzálne ramienko |
633345B

FLEXY (BK)

Univerzálne ramienko |
633342B

FLEXY (RD)

~285

Univerzálne ramienko |
633344B
~145

~170

G3/4"
18,5 0.2

min. 13.5

G3/4"

FLEXY (WT)

Univerzálne ramienko |
633341B

FLEXY (GY)

Univerzálne ramienko |
633343B
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TORINO
360⁰

TORINO-1F

Podomietková umývadlová batéria | PM0009

Torino BK
renderis

360⁰

80

80

120

210

80

83
237

120

210

42
26

127

8

127

42
26

10

60

45-50

80

10

VÝHODY:
• Jednoduchá inštalácia: montážna doska v súprave,
odnímateľné rameno a madlá;
• Maximálna užitkovosť – 182 mm otočné rameno (360°);
• 5-ročná záruka.

Podomietková umývadlová batéria | PM0010

45-50

Doprajte svojej kúpeľni trochu márnivosti s podomietkovým
systémom TORINO! Hladký, moderný a odolný, TORINO môžete
inštalovať na stenu nad pracovnú dosku pričom zachováte svoju
kúpeľňu čistú a priestrannú. Vzberte si medzi matnou čiernou alebo
klasickým chrómom a buďte štýlový. Batéria sa dá ovládať jednou
rukou a ramienko je otočné v 360⁰ – naozaj pohodlné riešenie.
Vysoko kvalitné komponenty a materiály zabezpečia trvácnosť
TORINO.

83

60

TORINO-1F (BK)

ULTRA
SWIVEL

Nová batéria ULTRA je pre Vás kompaktným a inovatívnym technickým
riešením.

1.
90⁰

• Ramienko sa vyklápa o 90⁰;
• Ramienko funguje ako prepínač režimu vaňa/sprcha: jeho
odklopením a zaklopením môžete prepnúť tok vody do ručnej
sprchy alebo do vaň§e cez rameno;
• Batéria má univerzálne využitie, ako v sprchovom kúte tak aj vo vani!

G1/2"

75

64

G1/2"

63

1. Voda prúdi cez sprchu;
2. Voda prúdi cez rameno batérie.

98

78

2.

150 20

270

60

90°

ULTRA-10 (SW) (K)

ULTRA-10 (SW)

Vaňová / sprchová batéria |
U10P08 | LUX: U10PL08

98
196

Vaňová / sprchová batéria so sprchovým
setom | U1KP08 | LUX: U1KPL08
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ELMA
360⁰
180

247

267

75

54
~570

max. 40

52

ELMA-33
G1/2(*G3/8)

Kuchynská batéria | EL30108

154

102

97

Séria ELMA je ideálna pre tých, ktorí hľadajú
batérie klasického štýlu. Oválny tvar a
pochrómovaný povrch sa jednoducho
prispôsobí interiéru. Jednoduché ovládanie –
všetko čo od svojej batérie potrebujete.

~535

max. 40

75

43

G1/2(*G3/8)

ELMA-18

Umývadlová batéria | EL80108
10

100
65
G1/2"

G1/2"
160

150 20

115

ELMA-10

ELMA-10 (K)

Vaňová batéria | EL10008

Vaňová batéria so sprchovým setom | EL10K08

120

126

65

73

G1/2"

60

300

150 20

54

ELMA-12/C (K)

Sprchová batéria s predĺženým ramenom
a sprchovým setom | EL2CK08

G1/2"

93

47

G1/2"

65

368

150 20

49

ELMA-12 (K)

ELMA-12

Sprchová batéria | EL20008

126

Sprchová batéria so sprchovým
setom | EL20K08
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180

132

360⁰

168

247

267

80

107

112

Kuchynská batéria | D30108

68
max. 40

54

DELI-18

Umývadlová batéria | D80108

G1/2(*G3/8)

G1/2"

65

105

G1/2(*G3/8)

~530

DELI-33

43

~570

max. 40

52

120

G1/2"

150 20

176

DELI-10

63

DELI-10 (K)

132

Vaňová batéria so sprchovým setom | D10K08

70
90

G1/2"

102

163

120

1. Voda prúdi cez
rameno batérie;
2. Voda prúdi cez
sprchu.

G1/2"

65

60

Vaňová batéria | D10008

90⁰

1.

150 20

°

90

2.

DELI-10 (SW) (K)

DELI-10 (SW)

Vaňová / sprchová batéria | D10P08
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60

120

Vaňová / sprchová batéria so
sprchovým setom | D1PK08

DELI
Batérie série DELI reprezentujú nadčasový dizajn a kvalitu –
ideálne riešenie pre tých, ktorých osloví priaznivá cena. Táto
séria ponúka široký výber typov batérií – vytvorí pevný no
jemný dizajn vo Vašom domove.
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Sprchová batéria |
D20008

48

G1/2"

100

G1/2"

45

65

G1/2"

150 20

48

100

G1/2"

65

DELI-12

150 20

139

139

DELI-12 (K)

Sprchová batéria so
sprchovým setom |
D20K08
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UNO
BLACK
Batérie UNO BLACK (BK2)
sú povrchovo upravované
špeciálnou technológiou –
elektrostatickým lakovaním
(suchá metóda). Táto
povrchová úprava je oveľa
odolnejšia a trvácnejšia než
klasické striekanie: poskytuje
vyššiu ochranu pred koróziou
a poškriabaním.

Popri výbere medzi chrómovým alebo mosadzným farebným
prevedením, odporúčame i odvážnejšie riešenie: čierna. Čierna
môže veľmi výrazne zmeniť dizajn Vášho priestoru a priniesť k
Vám domov modernu. Naše UNO BLACK (BK2) je plne čierna
matná séria vrátane všetkých častí batérií a doplnkov.
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360⁰

UNO-20 (BK2)

Kuchynská batéria | N001661

UNO-10 (BK2)

Vaňová batéria | N100661

UNO-12 (BK2)

Sprchová batéria | N200661

UNO-18 (BK2)

Umývadlová batéria | N801661

UNO-10 (BK2) (K)
Vaňová batéria so sprchovým
setom | N10D661

UNO-12 (BK2) (K)

Sprchová batéria so sprchovým
setom | N20D661
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150 cm, PVC (360⁰) Con/Con, Black
PVC sprchová hadica, čierna, 150 cm, Con/Con | 600064B
23

33.5

G 1/2"

SPRCHOVÉ
PRODUKTY

28

23

G 1/2"

22

Ø 100

232

LUNA (BK)

PRETO (BK)

Sprchová hlavica odolná voči vodnému
kameňu a so samočistiacou funkciou trysiek.
Čierna. 3 funkcie. Priemer 110 mm. Prietok:
11.5 l/min pri tlaku 3 Bar

Sprchová hlavica s prevzdušnením,
odolná voči vodnému kameňu. 1
funkcia. Priemer 100 mm. Prietok:
9 l/min pri tlaku 3 Bar

Sprchová hlavica | 622154B
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Sprchová hlavica | 622080B

OLO

OLO ROUND 200 (S.S.)
Horná sprchová hlavica | 622078

Nerezová horná sprchová hlavica so samočistiacou
funkciou. 1 funkcia. Priemer 200 mm, prietok: 14 l/min
pri tlaku 3 Bar

Horné sprchové hlavice OLO sú rýchlym a
praktickým spôsobom ako vynoviť Vašu sprchovú
súpravu alebo podomietkový systém. Tento
produkt je vysoko kvalitný a štýlový.

OLO ROUND 250 (S.S.)

G1/2"
52

Horná sprchová hlavica | 622079

200

Nerezová horná sprchová hlavica so samočistiacou
funkciou. 1 funkcia. Priemer 250 mm, prietok: 14 l/min
pri tlaku 3 Bar

52

G1/2"

250

52

G1/2"

250

250

OLO SQUARE 250x250 (S.S.)
Horná sprchová hlavica | 622077

Nerezová horná sprchová hlavica so samočistiacou
funkciou. 1 funkcia. Priemer 250 mm, prietok: 14,5 l/min
pri tlaku 3 Bar
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POZNÁMKY
5-ročná záruka.

Perlátor Neoperl® – zabezpečuje dlhotrvajúcu, tichú a
bezhcybnú použiteľnosť pre batériu.

2-ročná záruka.

Perlátor SPIDER – šetrí vodu a energiu, reguluje prúd
vody, jednoduché čistenie a výmena.

100% testovanie – po kompletácii je
testovaných 100% batérií.

Easy Clean – silikónové trysky sa jednoducho čistia od
vodného kameňa a zabezpečujú jednotný prúd vody.

HQ BRASS – vysoko kvalitná mosadz so zníženým
obsahom škodlivých prímesí je jednou z
najdôležitejších častí batérií.

FLIESSER hadice PEX 60 cm. Dlhšie a viac flexibilné
hadice zabezpečujú pripojenie batérie k vode aj v ťažšie
dostupnom priestore. Sú odolné voči baktériám, chlóru,
vysokej teplote a korózii. Bez obsahu olova. Trvácne – 10
rokov záruky, 100% hygienické.
Prípojné hadice – batérie sú v balení vybavené 40 cm
prípojnými vysoko tlakovými hadicami s 5 – ročnou zárukou.

Vysoko kvalitná nerezová oceľ SS304.
BRILLIANT SHINE – vysoký lesk, odolný a lesklý
povrch našich batérií; nielen lesklý ale aj odolný voči
škrabancom, nečistotám, vodnému kameňu a korózii.

Flexibilné sprchové hadice so špeciálnym systémom
proti pretáčaniu.

Ľahký pohyb páky.
Sprchová hadica odolná proti natiahnutiu.
Zmiešavanie vody a vzduchu.
Keramický ventil CITEC, vyrobený v Španielsku. Uhol
pohybu – 90⁰. Vysokokvalitný ventil zabezpečuje
stabilné a trvácne fungovanie.
Keramická kartuša 35mm CITEC, vyrobená v
Španielsku. S obmedzovačom a pohlcovačom hluku.
Táto kartuša zabezpečuje trvácne a kvalitné použitie.
Keramická kartuša 35 mm – batéria je vybavená 35
mm keramickou kartušou, zabezpečuje trvácne a
kvalitné použitie.
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Anti Scratch – odolný voči škrabancom.
Cone nut (Con) otočný konektor 360⁰.
Typy funkcií sprchových hlavíc.
Batéria X (K) – set: obsahuje batériu, sprchovú hadicu, sprchovú
hlavicu a držiak hlavice. Pre sprchové a vaňové batérie.

RUBINETA ONLINE
Objavujte produkty RUBINETA z pohodlia svojho domova na www.rubineta.com.
• Vyhľadajte všetky naše produkty a ich špecifikácie v online katalógu;
• Stiahnite si technické schémy, foto produktov, katalógy a brožúry;
• Objavte novinky našej spoločnosti;
• Zistite potrebné informácie o zodpovednosti za škodu a poistení a tiež o
záručných podmienkach;
• Získajte kontakty na našich zástupcov.

Spojte sa s nami na sociálnych
sieťach:
RubinetaLT
rubineta_lt
Rubineta
Katalóg celého sortimentu:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com

