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Domácnost

Koupelnová souprava VELOS je určena do sanitárních zařízení rodinných domků, bytových 
a  hospodářských jednotek. Všechny doplňky jsou řešeny tak, že umožňují přehledné a  estetické 
rozmístění jednotlivých prvků osobní hygieny (žínka, ručník, osuška, toaletní papír a  jiné) a  jejich 
hygienické udržování. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z  ocelových trubek s  povrchovou úpravou 
práškovou barvou v odstínech bílé, červené, hnědé a černé. Všechny 
prvky koupelnové soupravy je možno zakoupit jednotlivě. Do naší 
nabídky patří také obdobná souprava v provedení VELOS LUX.

KRUHOVÉ ZRCADLO
Ø 520 mm

DRŽÁK KELÍMKŮ
šířka 230 mm včetně přírub, 
hloubka 112 mm

OTOČNÝ SUŠÁK
výška 420 mm včetně přírub, 
hloubka 530 mm

DRŽÁK RUČNÍKŮ
šířka 70 mm, hloubka 105 mm

VĚŠÁK RUČNÍKŮ
Ø 55 mm, hloubka 50 mm

MÝDLOVKA
šířka 230 mm včetně přírub, 
hloubka 112 mm

MADLO 480
šířka 555 mm včetně přírub, 
hloubka 80 mm

MADLO 330
šířka 405 mm včetně přírub, 
hloubka 80 mm

POLIČKA 480
šířka 555 mm včetně přírub, 
hloubka 112 mm

DRŽÁK TOALETNÍHO 
PAPÍRU
šířka 200 mm včetně příruby, 
hloubka 80 mm

SKLÁDACÍ  
VĚŠÁK „CACTUS“
Věšák je vhodný 
do domácností, 
restauračních 
a rekreačních zařízení, 
kanceláří. Lze jej snadno 
rozložit na jednotlivé části 
včetně hlavní trubky. 
Povrchová úprava je 
provedena práškovou 
barvou v odstínech bílé, 
červené, černé a hnědé. 
Rozměry věšáku: 
základna 500 x 500 mm, 
výška 1730 mm

STOJÁNEK  
NA VÁZU
Stojánek je vhodný 
zejména pro umístění 
v exteriéru, kde může 
být stabilita vázy 
omezena vlivem počasí,  
např. pro hřbitovní vázu.

VLASTNÍ  

VÝRObKy
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PROPRIETARy 

PRODUCTSHoUsEHoLD 

The bathroom set VELOS is designed for bathrooms in family houses, residential and 
commercial buildings. The accessories facilitate a clear and aesthetic layout of personal hygiene 
items (washcloth, small towel, big towel, toilet paper, etc.) and hygienic maintenance thereof. 
The parts are made of steel tubes with powder coating surface finish in white, red, brown and 
black colour versions. All set parts can be sold separately. We 
also offer a similar set in VELOS LUX make. 

ROUND MIRROR
Ø 520 mm

CUP HOLDER
width 230 mm including flanges, 
depth 112 mm

TURNING DRyER 
height 420 mm including flanges, 
depth 530 mm

TOWEL HOLDER
width 70 mm, depth 105 mm

TOWEL HANGER
Ø 55 mm, depth 50 mm

SOAP TRAy
width 230 mm including flanges, 
depth 112 mm

HANDLE 480
width 555 mm including flanges, 
depth 80 mm

HANDLE 330
width 405 mm including flanges, 
depth 80 mm

SHELF 480
width 555 mm including flanges, 
depth 112 mm

TOILET PAPER  
HOLDER
width 200 mm including flanges, 
depth 80 mm

„CACTUS“ 
FOLDING HANGER
The folding hanger is 
suitable for households, 
restaurants and 
recreation facilities and 
offices. The hanger 
is easy to disassemble 
to the individual parts 
including the main tube. 
Powder coating surface 
finish in white, red, 
black and brown colour 
versions.
Hanger dimensions:   
base 500 x 500 mm,
height 1730 mm

VASE STAND
The vase stand is 
primarily designed for 
the outdoors where 
the vase stability can 
be affected by the weather,  
for example for graveyard vases.


