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                                       JEE-O original shower 01 
Freestanding shower mixer 
Volně stojící sprcha 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

100-6100 € 1.357,- 
Brushed stainless steel  
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

100-6101 € 1.519,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 
 

 

JEE-O original shower 02 
Freestanding shower mixer with hand shower 
Volně stojící sprcha s ruční sprchou 

 

Order code / Číslo výrobku 

100-6210 € 1.604,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

100-6211 € 1.845,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 

JEE-O original shower 02TH 
Freestanding thermostatic shower mixer with hand shower 
Volně stojící sprcha s termostatickou baterií a ruční sprchou 

 

Order code / Číslo výrobku 

100-6310 € 1.892,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

100-6311 € 2.034,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

JEE-O original shower push 
Freestanding shower with eco push button 
Volně stojící sprcha s tlačítkem eco push 

 

Order code / Číslo výrobku 

100-6500 € 1.484,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

100-6501 € 1.522,-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 

JEE-O original shower 04 
Freestanding shower mixer with progressive cartridge 
Volně stojící sprcha s postupným mísícím systémem 

 

Order code / Číslo výrobku 

100-6400 € 1.394,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

100-6401 € 1.604,-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 
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JEE-O original bath mixer 
Freestanding bath/shower mixer with hand shower 

Volně stojící vanová/sprchová baterie s ruční sprchou  

 

Order code / Číslo výrobku 

100-3110 € 1.585,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

100-3111 € 1.747,-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

        JEE-O fatline shower 01 
Freestanding shower mixer  

Volně stojící sprcha 

 

Order code / Číslo výrobku 

200-6100 € 1.793,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

200-6101 € 1.991,-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

  
 

      JEE-O fatline shower 02 
Freestanding shower mixer with hand shower 

Volně stojící sprcha s ruční sprchou 

 

Order code / Číslo výrobku 

200-6210 € 2.034,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

200-6211 €2.242-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

  
 
 

JEE-O fatline shower 02TH 
Freestanding thermostatic shower mixer with hand shower 

Volně stojící sprcha s termostatickou baterií a ruční sprchou 

 

Order code / Číslo výrobku 

200-6310 € 2.239,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 

200-6311 €2.489-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

JEE-O fatline shower push 
Freestanding shower with eco push button 

Volně stojící sprcha s tlačítkem eco push 

 

Order code / Číslo výrobku 

200-6500 € 1.776,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 

200-6501 €1.973-  
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli
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JEE-O fatline shower 04 
Freestanding shower mixer with progressive cartridge 
Volně stojící sprcha s postupným mísícím systémem  

 

Order code / Číslo výrobku 

200-6400 € 1.892,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 

200-6401 €2.091,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

JEE-O pure shower 01 
Freestanding shower mixer 
Volně stojící sprcha 

 

Order code / Číslo výrobku 

300-6100 € 1.422,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

300-6101 € 1.626,- 
Polished stainless steelL 
Leštěný povrch z nerezové oceli 
 

 
 

JEE-O pure bath mixer 
Freestanding bath mixer with progressive cartridge with diverter and hand shower 
Volně stojící vanová baterie s přepínacím ventilem a ruční sprchou  
 
 
Order code / Číslo výrobku 

 

300-3310 € 1.525,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

300-3311 € 1.713,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

   JEE-O pure wall bath mixer 
Wall mounted bath mixer with progressive cartridge with diverter and hand shower 
Nástěnná vanová baterie s přepínacím ventilem a ruční sprchou  
 
 
Order code / Číslo výrobku 

 

300-3510 €  914,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 

300-3511 €  961,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 

 

 € 1.662,- 

 
 

€ 1.917,- 
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      JEE-O pure   spout 
Wall mounted spout for basin or bathtub 
Nástěnný kohoutek k vaně nebo sprše  

 
 

Order code / Číslo výrobku 

300-3900                                                € 379,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

300-3901                                                      € 411,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 

      JEE-O pure wall basin mixer 
     Wall mounted basin mixer with progressive cartridge and concealed body 
     Nástěnná podomítková umyvadlová baterie s postupným mísícím systémem  

 
Order code / Číslo výrobku 

300-1500                                              € 676,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

300-1501                                                    € 704,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 
 

      JEE-O pure basin mixer high 
Top mounted basin mixer with progressive cartridge 

           Vysoká stojánková umyvadlová baterie s postupným mísícím systémem 

 
Order code / Číslo výrobku 

300-1750                                              € 862,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 

300-1751                                                    € 893,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

       JEE-O pure basin mixer low 
 Top mounted basin mixer with progressive cartridge 

              Nízká stojánková umyvadlová baterie s postupným mísícím systémem 
 
 
Order code / Číslo výrobku 

300-1700                                              € 844,-  
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 

300-1701                                                    € 862,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 
 

 

      JEE-O pure wall basin mixer set 
Wall mounted basin mixer with progressive cartridge 

     Nástěnná podomítková umyvadlová baterie s postupným mísícím systémem 

 
Order code / Číslo výrobku 

006-0001                                            € 963,-  
PVD coated dark gold matt stainless steel 

  Matný tmavě zlatý povrch z nerezové oceli   
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JEE-O flow shower 02 
Freestanding shower mixer with hand shower 
Volně stojící sprcha s ruční sprchou 

 

Order code / Číslo výrobku 

500-6110 € 1.698,- 
    Brushed stainless steel 

Broušený povrch z nerezové oceli 
   

 
 

 

JEE-O flow wall shower mixer 
Wall mounted shower mixer with integrated hand shower 
Nástěnná sprcha s integrovanou ruční sprchou 
 
 
 
Oder code / Číslo výrobku 

 

500-6910 € 1.698,- 
Brushed stainless steel 

      Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 
                    100 

JEE-O flow bath mixer 
Freestanding bath mixer with diverter cartridge and hand shower 
Volně stojící vanová baterie s přepínacím mísícím systémem a ruční sprchou  
 
 
 
Order code / Číslo výrobku 

500-3010 € 1.498,- 
Brushed stainless steel 

      Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 
 
 

 

JEE-O flow basin mixer floor 
Freestanding  basin mixer 
Volně stojící vanová baterie 

 

Order code / Číslo výrobku 

500-1300 € 1.299,- 
Brushed stainless steel 

   Broušený povrch z nerezové oceli  
 
 
 
 
 
 

JEE-O flow wall basin mixer towel bar 
Wall mounted basin mixer with integrated towel bar 
Nástěnná umyvadlová baterie s integrovaným držákem na ručníky 
 
 
Oder code / Číslo výrobku 
 

500-1570 left version (mixer left, towel bar right) 

                       levá verze (baterie vlevo, držák vpravo) € 1.050,- 

   
Brushed stainless steel 

   Broušený povrch z nerezové oceli  

 
500-1520 right version (mixer right, towel bar left) 

                       pravá verze (baterie vpravo, držák vlevo) € 1.050,- 

   
Brushed stainless steel 

   Broušený povrch z nerezové oceli  
 
 

 
 

 
 

                     

1
1

7
0
 ø51 
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JEE-O flow wall basin mixer 
Wall mounted basin mixer 
Nástěnná umyvadlová baterie 

 

             Order code / Číslo výrobku 
 

500-1500 € 798,- 
Brushed stainless steel 

B   Broušený povrch z nerezové oceli 
 

 
 

 

   JEE-O flow basin mixer high 
        Top mounted basin mixer 

                             Vysoká stojánková umyvadlová baterie 

 

           Order code / Číslo výrobku 

500-1750 € 850,- 
Brushed stainless steel 

                 Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEE-O flow basin mixer low 
          Top mounted basin mixer  

N                          Nízká stojánková umyvadlová baterie 
 

 

            Order code / Číslo výrobku 

500-1700 € 800,- 
Brushed stainless steel 

                 Broušený povrch z nerezové oceli 

 

 

 

 

JEE-O soho shower 01 
Freestanding shower mixer with progressive cartridge 
Volně stojící sprcha s postupným mísícím systémem 

 

          Order code / Číslo výrobku 

700-6100                                                       €2.428,- 
Brushed stainless steel - RAW 

      Broušený nerezový povrch - RAW 
 

700-6102                                                       €2.428,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-6108 green / zelená                                             €3.035,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-6109 grey  / šedá                                                  €3.035,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O soho shower 02 
Freestanding shower mixer with progressive cartridge with diverter and hand shower 
Volně stojící nerezová sprcha s postupným mísícím systémem, přepínačem a ruční sprchou 
 
 

 Order code / Číslo výrobku 

700-6210 €2.686,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený nerezový povrch - RAW 
 

700-6212 €2.686,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-6218 green / zelená €3.357,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-6219 grey / šedá €3.357,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 

 

JEE-O soho bath mixer 
Freestanding bath mixer with progressive cartridge with diverter and hand shower 
Volně stojící vanová baterie s postupným mísícím systémem, přepínačem a ruční sprchou 

 
Order code / Číslo výrobku 

700-3110 € 1.888,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený nerezový povrch - RAW 
 

700-3112 € 1.888,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-3118 green / zelená €2.360,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-3119 grey / šedá €2.360,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 

 

JEE-O soho basin/kitchen mixer 
Top mounted basin mixer with progressive cartridge 
Stojánková umyvadlová/kuchyňská baterie s postupným mísícím systémem  

 

Order code / Číslo výrobku 

700-1750 € 1.013,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený nerezový povrch - RAW 
 

700-1752 € 1.013,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-1758 green / zelená €1.266,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-1759 grey / šedá €1.266,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O soho bidet 
Top mounted bidet faucet 
Stojánková bidetová baterie 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-4100 €  949,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený nerezový povrch - RAW 
 

700-4102 €  949,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 
 

700-4108 green / zelená € 1.186,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-4109 grey / šedá € 1.186,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 

JEE-O soho wall basin mixer 
Wall mounted basin mixer with progressive cartridge and concealed body 
Nástěnná podomítková umyvadlová baterie s postupným mísícím systémem  

 
 
Order code / Číslo výrobku 

700-1500 € 1.046,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

700-1502 € 1.046,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-1508 green / zelená € 1.307,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-1509 green / šedá € 1.307,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 

 

 

 

 

JEE-O soho mixer one way valve
 

Wall mounted mixer with progressive cartridge and concealed body 
Nástěnná podomítková baterie s postupným mísícím systémem, jednocestný ventil 
 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-2100 € 543,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

700-2102 € 543,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-2108 green / zelená € 679,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

     700-2109 grey / šedá € 679,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O soho mixer two way valve
 

Wall mounted mixer with progressive cartridge and concealed body 
Nástěnná podomítková baterie s postupným mísícím systémem, dvoucestný ventil 
 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

700-2200 € 748,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 
 

700-2202 € 748,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-2208 green / zelená € 935,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-2209 grey / šedá € 935,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 
 
 

JEE-O soho spout long 
Wall mounted spout for basin or bath 
Dlouhý nástěnný kohoutek pro umyvadlo / vanu 
 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-3900 € 504,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

700-3902 € 504,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-3908 green / zelená € 630,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-3909 grey / šedá € 630,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 
 

JEE-O soho spout short 
Wall mounted spout for basin or bath 
Krátký nástěnný kohoutek pro umyvadlo / vanu 
 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-3910 € 504,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 

 

          700-3912 € 504,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-3918 green / zelená € 630,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-3919 grey / šedá € 630,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O soho wall hand shower 
Wall mounted hand shower set with integrated wall elbow 
Nástěnný sprchový set s ruční sprchou a integrovaným nástěnným kolenem 
 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-6910 € 748,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

700-6912 € 748,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-6918 green / zelená € 935,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-6919 grey / šedá € 935,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

JEE-O soho wall shower 
Wall mounted shower 
Nástěnná sprcha  

 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-6900 € 809,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

700-6902 € 809,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-6908 green / zelená € 1.011,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-6909 grey / šedá € 1.011,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 

 

 

JEE-O soho ceiling shower 
Ceiling mounted shower 

           Stropní sprcha 

 

Order code / Číslo výrobku 

700-6800 € 784,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

700-6802 € 784,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

700-6808 green / zelená € 980,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

700-6809 grey / šedá € 980,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O soho toilet roll holder 
Wall mounted toilet roll holder 
Nástěnný držák na toaletní papír 
 

Order code / Číslo výrobku 

701-0010 € 130,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0012 € 130,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0018 green / zelená € 163,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

701-0019 grey / šedá € 163,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 

JEE-O soho spare roll  holder 
Wall mounted spare roll holder 
Nástěnný držák na rezervní toaletní papír  
 

Order code / Číslo výrobku 

701-0020 € 158,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 
 

701-0022 € 158,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0028 green / zelená € 198,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

701-0029 grey / šedá € 198,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 
 

JEE-O soho toilet brush 
Wall mounted toilet brush and holder 
Nástěnný kartáč na WC a držák 

 

Order code / Číslo výrobku 

701-0030 € 195,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 

701-0032 € 195,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 

701-0038 green / zelená € 244,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

701-0039 grey / šedá € 244,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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   JEE-O soho soap dish 
      Wall mounted soap dish 

Nástěnný držák na mýdlo 
 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

701-0090 € 138,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0092 € 138,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0098 green / zelená € 173,- 
Powder coating mat 

      Práškový matný povrch 
 

701-0099 grey / šedá € 173,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 

 

   JEE-O soho wall soap dispenser 
Wall mounted soap dispenser and holder 

    Nástěnný zásobník na tekuté mýdlo a držák 

 

Order code / Číslo výrobku 

701-0040 € 170,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0042 € 170,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0048 green / zelená € 213,- 
Powder coating matt 

     Práškový matný povrch 
 

701-0049 grey / šedá € 213,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 

JEE-O soho soap dispenser 
Freestanding soap dispenser 

             Volně stojící zásobník na tekuté mýdlo  

 

Order code / Číslo výrobku 

701-0050 €160,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0052 € 160,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0058 green / zelená € 200,- 
Powder coating matt 

     Práškový matný povrch 
 

701-0059 grey / šedá € 200,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O wall cup 
Wall mounted cup and holder 

Nástěnný kelímek a držák 

 

Order code / Číslo výrobku 

701-0130 €  148,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 

701-0132 €  148,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 

701-0138 green / zelená € 185,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

701-0139 grey / šedá € 185,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 
 

JEE-O soho robe hook 
Wall mounted robe hook 
Nástěnný háček   

 

Order code / Číslo výrobku 

701-0100 € 90,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0102 € 90,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0108 green / zelená € 113 ,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

701-0109 grey / šedá € 113 ,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

 
 
 

 

JEE-O soho shelf 
Wall mounted shelf 
Nástěnná polička 
 

Order code / Číslo výrobku 
 

701-0080 € 260,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0082 € 260,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0088 green / zelená € 325,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

701-0089 grey / šedá € 325,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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  JEE-O soho mirror 30 
             Wall mounted mirror, ø30 cm 

         Nástěnné zrcadlo, ø30 cm 
 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

701-0110 € 395,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0112 € 395,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 
 

701-0118 green / zelená € 494,- 
Powder coating matt 

     Práškový matný povrch 
 

701-0119 grey / šedá € 494,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 

 

JEE-O soho mirror 50 
Wall mounted mirror, ø50 cm 

            Nástěnné zrcadlo, ø50 cm 
 

Order code / Číslo výrobku 
 

701-0120 € 495,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0122 € 495,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0128 green / zelená € 619,- 
Powder coating matt 

     Práškový matný povrch 
 

701-0129 grey / šedá € 619,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 

 
 
 

 

JEE-O soho towel holder 
Wall mounted towel holder 
Nástěnný držák na ručníky  

 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

701-0060 € 168,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0062 € 168,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 
 

701-0068 green / zelená € 210,- 
Powder coating matt 

    Práškový matný povrch 
 

 

701-0069 grey / šedá € 210,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
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JEE-O soho towel rack 
Wall mounted towel rack 
Nástěnná police na ručníky 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

701-0070 €  330,- 
Brushed stainless steel - RAW 
Broušený povrch z nerezové oceli - RAW 
 

701-0072 €  330,- 
Hammercoated black matt 
Kladívkový černý matný povrch 
 

701-0078 green / zelená €  413,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

701-0079 grey / šedá € 413,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

€ 1.222,- 

 

 
Freestanding bath filler  
Volně stojící vanová baterie 

 

 

€ 581,- 
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  JEE-O slimline basin mixer floor 
    Freestanding basin mixer  

       Volně stojící vanová baterie 

 

 

Order code / Číslo výrobku 

800-1300 € 1.117,- 
Brushed stainless steel 

     Broušený povrch z nerezové oceli 
 

800-1303 € 1.437,- 
Structured black stainless steel 

 Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
 

 

JEE-O slimline basin mixer high 
Top mounted basin mixer 
Vysoká stojánková umyvadlová baterie 

 
 

               
            Order code / Číslo výrobku      

800-1750 € 351,- 
Brushed stainless steel  

     Broušený povrch z nerezové oceli  
 

800-1753 € 441,- 
Structured black stainless steel  
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
 

 

JEE-O slimline basin mixer 
Top mounted basin mixer  

    Stojánková umyvadlová baterie 

 

              

             Order code / Číslo výrobku 

800-1700 € 299,- 
Brushed stainless steel  

     Broušený povrch z nerezové oceli 

800-1703 € 376,- 
Structured black stainless steel 

 Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
 
 

 

 JEE-O slimline bidet 
        Top mounted bidet faucet  

Stojánková bidetová baterie 

 

 

            Order code / Číslo výrobku 

800-4100 € 310,- 
Brushed stainless steel 

        Broušený povrch z nerezové oceli  

800-4103 € 345,- 
Structured black stainless steel 

 Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
 
 

 

JEE-O slimline pillar tap 
Top mounted coldwater tap 

  Stojánkový kohoutek na studenou vodu  

 
  Order code / Číslo výrobku  
 

800-1710 €  159, - 
 Brushed stainless steel  

      Broušený povrch z nerezové oceli 
 

800-1713 € 207,- 
Structured black stainless steel 
 Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
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JEE-O slimline wall basin mixer 
Wall mounted basin mixer with concealed body  
Nástěnná podomítková umyvadlová baterie  

 
 

Order code / Číslo výrobku 

800-1500 € 609,- 
Brushed stainless steel  
Broušený povrch z nerezové oceli 

800-1503 € 741,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
 

 

JEE-O slimline spout  long 
Wall mounted spout for basin or bath 
Dlouhý nástěnný umyvadlový kohoutek 

 

 

Order code / Číslo výrobku 

800-3910 € 202,- 
Brushed stainless steel  
Broušený povrch z nerezové oceli 

800-3913 € 271,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 

 

 
 

JEE-O slimline spout   short 
Wall mounted spout for basin 
Krátký nástěnný umyvadlový kohoutek 

 

 

Order code / Číslo výrobku 

800-3930 € 202,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

800-3933 € 271,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
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JEE-O slimline mixer 01 
Wall mounted shower mixer with concealed body, one way valve 
Nástěnná podomítková sprchová baterie, jednocestný ventil  

 

 

             Order code / Číslo výrobku 

800-2100 € 405,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

800-2103 € 476,- 
Structured black stainless steel 

 Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 

 
 

 

JEE-O slimline mixer TH 
Wall mounted thermostatic mixer with diverter and concealed body 
Nástěnná podomítková termostatická baterie s přepínacím ventilem  
 
 

             Order code / Číslo výrobku 

800-2300 € 859,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

800-2303 €1.049,- 
Structured black stainless steel 

 Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
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JEE-O slimline shower head 
Showerhead 
Sprchová hlavice 
 
 

Order code / Číslo výrobku 

800-6130 € 433,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 

 

 

JEE-O slimline shower head 
Showerhead 
Sprchová hlavice 
 

  Order code / Číslo výrobku 
 

800-6123 € 536,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 

 
 

 

JEE-O slimline ceiling shower 
Ceiling mounted shower arm (note: price excl. shower head) 
Stropní sprchové rameno (uvedená cena je bez hlavice) 

 
Order code / Číslo výrobku 

801-6810 lenght/délka 15cm € 176,- 

 

801-6820 lenght/délka 25cm € 177, - 

 

801-6830 lenght/délka 35cm € 179,- 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 
 

801-6813 lenght/délka 15cm € 207,- 

 

801-6823 lenght/délka 25cm € 207,- 

 

801-6833 lenght/délka 35cm € 215,- 

 

 

JEE-O slimline wall shower 
Wall mounted shower arm (note: price excl. shower head) 

Nástěnné sprchové rameno (uvedená cena je bez hlavice)  

 

Order code / Číslo výrobku 

801-6900 € 185, - 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

801-6903 € 227, - 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 

 
 
 

JEE-O slimline body jet 
Wall mounted body jet 
Nástěnná tryska 
 

Order code / Číslo výrobku 

801-6910 € 171, - 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

801-6913 € 191,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý matný povrch z nerezové oceli 
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JEE-O wall bracket 
Wall bracket 
Úchyt ke zdi 

 

Order code / Číslo výrobku 

101-6000  For showers / pro sprchy JEE-O original and JEE-O pure 

201-6000 For showers / pro sprchy JEE-O fatline  

801-6000  For showers/pro sprchy JEE-O slimline   

 

 Brushed stainless steel   € 171 ,- 
Broušený povrch z nerezové oceli 

 

 

101-6001 For showers/pro sprchy JEE-O original and JEE-O pure  

201-6001 For showers/pro sprchy JEE-O fatline   

 
Polished stainless steel    € 187,- 

  Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 

 

JEE-O basin plug 
Basin plug - not lockable 
Umyvadlová výpusť 

 

Order code / Číslo výrobku 

001-0010 € 70,- 
 Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

001-0011 € 101,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 
 

001-0013 € 111,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 

 

001-0015 € 111,- 
PVD coated dark gold matt stainless steel 
Matný tmavě zlatý povrch z nerezové oceli 
 

001-0018 - green / zelená € 111,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch  
 

001-0019 - grey / šedá € 111,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch  

 

JEE-O siphon 
Basin siphon 

       Umyvadlový sifon 

Order code / Číslo výrobku 

001-0020 € 178,- 
 Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

     001-0021 € 216,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 
 

001-0023 € 239,- 
Structured black stainless steel 
Strukturovaný černý povrch z nerezové oceli 
 

001-0028 green / zelená € 239,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch  
 

001-0029 grey / šedá € 239,- 
Powder coating matt 
Práškový matný povrch  
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JEE-O original interchangeable shower head 01 
Interchangeable showerhead 01, 76 holes, 1mm 
Výměnná sprchová hlavice 01, 76 otvorů, 1mm  

 
 

Order code / Číslo výrobku 

101-6100 € 152, - 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 

101-6101 € 162,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

 

JEE-O original interchangeable showerhead 02 
Interchangeable showerhead 02, 76 holes, 2mm 
Výměnná sprchová hlavice 02, 76 otvorů, 2mm 

 

Order code / Číslo výrobku 

101-6200 € 152, - 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 

101-6201 € 162,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

 

JEE-O original interchangeable showerhead 03 
Interchangeable showerhead 03, 20 holes, 2mm 
Výměnná sprchová hlavice 03, 20 otvorů, 2mm  

 

Order code / Číslo výrobku 

101-6300 € 152, - 
Brushed stainless steel 
Broušený povrch z nerezové oceli 
 

101-6301 € 162,- 
Polished stainless steel 
Leštěný povrch z nerezové oceli 

 
 

 

€  103,- 

 
 

 

€ 113 ,- 

€  124,- 
 

 
 

 

 
 

 
€ 121 ,-  

 

          Leštěný povrch z nerezové oceli 

 

€  130,- 

€  137,- 
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JEE-O 365 - all weather frost -   free 
 Option for all showers marked with logo 

                      Sprchy označené tímto logem lze opatřit nezámrzným systémem  
 
 

 

Order code / Číslo výrobku 

001-0365 € 719,- 

 
 
 
 
 

All showers marked with the 365 logo in this brochure can be installed with a special 365 all weather frost-free option. 
Showers can be  used  in comfort  all  year  round  and  is  guaranteed  to  be  frost  free  at  temperatures  as  low  as  minus  30˚C.  
 
 
Sprchy jsou automaticky vyhřívány, kdykoliv teplota klesne pod +3°C.  
Tímto je zajištěna celoroční funkčnost venkovní sprchy a to až do teploty -30°C. 

 

 
 
 
 
  

JEE-O flow bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 

Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 

 

        Order code / Číslo výrobku 

SBM069     € 4.495,- 
 White / Bílá DADOquartz 

 

SBM069 - black / černá € 5.844,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

SBM069 - green / zelená € 5.844,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SBM069 - grey / šedá € 5.844,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 
 

 

JEE-O flow basin high 
Free standing basin made of DADOquartz 

     Volně stojící umyvadlo, materiál DADO quartz 
 

Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS72 € 1.298,- 
 White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS72 - black / černá € 1.687,- 

Spray painted matt outside 
Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS72 - green / zelená                 € 1.687,- 

Spray painted matt outside 
Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS72 - grey / šedá € 1.687,- 

Spray painted matt outside 
Matný lak z vnější strany 
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JEE-O flow basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 
Umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

 
 

Order code / Číslo výrobku  

SWMBAS73 €   949,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS73 - black / černá € 1.234,- 

      Spray painted matt outside 

      Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS73 - green / zelená € 1.234,- 

     Spray painted matt outside   

     Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS73 - grey / šedá € 1.234,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

 

 

JEE-O soho bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 

Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 

 

Order code / Číslo výrobku 

SBM068 € 4.595,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SBM068 - black / černá € 5.844,- 

   Spray painted matt outside  

   Matný lak z vnější strany 

 

SBM068 - green / zelená € 5.844,- 
 Spray painted matt outside 

 Matný lak z vnější strany 

 

SBM068 - grey / šedá € 5.844,- 
 Spray painted matt outside  

 Matný lak z vnější strany 

 

JEE-O soho basin high 
Freestanding basin made of DADOquartz 
Volně stojící umyvadlo, materiál DADO quartz 

 

Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS69 € 1.380,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS69 – black / černá € 1.794,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

SWMBAS69 – green / zelená € 1.794,- 

 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

SWMBAS69 – grey / šedá € 1.794,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 
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JEE-O soho basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 

               Umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

         

       Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS70 €   949,- 
           White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS70 - black / černá € 1.234,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS70 - green / zelená € 1.234,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS70 - grey / šedá € 1.234,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

 

JEE-O soho basin low 
Top mounted basin made of DADOquartz 

              Nízké umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

       

     Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS71 €  815 ,- 
          White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS71 - black / černá € 1.059,- 
Spray painted matt outside 
Matný lak z vnější strany 
 

SWMBAS71 - green / zelená € 1.059,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

SWMBAS71 - grey / šedá € 1.059,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 

 

 

JEE-O rio bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 

       

     Order code / Číslo výrobku 
 

SBM066 € 2.708,- 
          White / Bílá DADOquartz 

 

SBM066 - black / černá € 3.520,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SBM066 - green / zelená € 3.520,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SBM066 - grey / šedá € 3.520,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 
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JEE-O rio basin large 
Top mounted basin made of DADOquartz 
Umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

 
 

Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS75 €   809,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS75 - black / černá € 1.052,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS75 - green / zelená € 1.052,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS75 - grey / šedá € 1.052,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

JEE-O rio basin small 
Top mounted basin made of DADOquartz 
Umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

 
 

Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS68 €   748,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS68 - black / černá €   943,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS68 - green / zelená €   943,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS68 - grey / šedá €   943,- 
     Spray painted matt outside  

     Matný lak z vnější strany 

 

JEE-O amsterdam bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 

Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 
 

 
Order code / Číslo výrobku 

SBM060 € 2.708,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SBM060 - black / černá € 3.520,- 

Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 

 

SBM060 - green / zelená € 3.520,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 

 

SBM060 - grey / šedá € 3.520,- 

Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
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     JEE-O amsterdam basin 
             Top mounted basin made of DADOquartz 

Umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

      

      Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS62 €   748,- 
    White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS62 - black / černá €   943,- 

Spray painted matt outside 

 Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS62 - green / zelená €   943,- 
Spray painted matt outside 

 Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS62 - grey / šedá €   943,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

 

 

JEE-O dubai  bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 

Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 

        

      Order code / Číslo výrobku 

SBM059 € 2.708,- 
           White / Bílá DADOquartz 

 

SBM059 - black / černá € 3.520,- 

Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SBM059 - green / zelená € 3.520,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

SBM059 - grey / šedá € 3.520,- 
Spray painted matt outside  

Matný lak z vnější strany 

 

 

 

      JEE-O dubai basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 

 Umyvadlo na desku, materiál DADOquartz 

      

      Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS61 € 748,- 
  White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS61 - black / černá € 943,- 

Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS61 - green / zelená € 943,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 

 

SWMBAS61 - grey / šedá € 943,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
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JEE-O london bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 
 

 

Order code / Číslo výrobku 

SBM061 € 2.708,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SBM061 - black / černá € 3.520,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

SBM061 - green / zelená € 3.520,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

SBM061 - grey / šedá € 3.520,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

 

 

 

JEE-O london basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 
Umyvadlo na desku, materiál DADO quartz 

 

Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS63 € 748,- 
White / Bílá DADOquartz 

 

SWMBAS63 - black / černá € 943,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

SWMBAS63 - green / zelená € 943,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

SWMBAS63 - grey / šedá € 943,- 
Spray painted matt outside  
Matný lak z vnější strany 
 

 
 

 
 

 
JEE-O maya bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 
 
 
 
Order code / Číslo výrobku 

SBM040     € 3.965,- 
White / Bílá DADOquartz 
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JEE-O maya basin 
  Top mounted basin made of DADOquartz 

Umyvadlo na desku, materiál DADO quartz 
 
 

       Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS48 €  809,- 
      White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEE-O moloko bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 

        

Order code / Číslo výrobku 

SBM008 € 3.965,- 
   White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEE-O moloko basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 

   Umyvadlo na desku, materiál DADO quartz 
 

       Order code / Číslo výrobku 
 

SWMBAS20 €  809,- 
      White / Bílá DADOquartz 



30  

-*  

 

 

JEE-O elaine bath 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 
 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

SBM050 € 4.067,- 
White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEE-O elaine basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 
Umyvadlo na desku, materiál DADO quartz 
 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

SWMBAS57 €   809,- 
White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEE-O acanthus bath* 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 
 

 

Order code / Číslo výrobku 
 

SBM033 € 4.067,- 
White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note : when using the JEE-O bath siphon in this bath make sure to add an additional minimum recess of 3 cm under the bath.  
Pozn. při použití JEE-O sifonu v této vaně přidejte min 3cm prohlubeň pod vanou 
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JEE-O angela bath* 
Freestanding bath made of DADOquartz with integrated overflow 
Volně stojící vana s integrovaným přepadem, materiál DADOquartz 
 
 

       Order code / Číslo výrobku 

SBM041 € 3.965,- 
           White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEE-O annelli basin 
   Freestanding basin made of DADOquartz 

          Volně stojící umyvadlo, materiál DADO quartz 
 

        

        Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS37 € 1.272,   - 
           White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    JEE-O mango basin 
          Freestanding basin made of DADOquartz 

   Volně stojící umyvadlo, materiál DADO quartz 

 

 

 Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS64 € 1.272,- 
        White / Bílá DADOquartz 
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JEE-O blue basin 
Top mounted basin made of DADOquartz 
Umyvadlo na desku, materiál DADO quartz 

 

 

Order code / Číslo výrobku 

SWMBAS67 € 966,- 
White / Bílá DADOquartz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEE-O bath siphon 
Bath siphon - push-up/push-down 

Vanový sifon - push-up/push-down 

 

 

Order code / Číslo výrobku 

 

PSB-C €   81,- 
Chrome 
Chromový 

PSB-MC € 131,- 
Matt Chrome 
Matný chrom 

PSB-B € 142,- 
Structured powder coated black  
Strukturovaný práškový černý  

PSB - green / zelený € 142,- 
Powder coated  
Práškový povrch 

PSB - grey / šedý € 142,- 
Powder coated  
Práškový povrch 
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The general conditions of JEE-O International bv shall be applicable to all our transactions.  
They can be found on our website: www.jee-o.com/downloads. 
Všeobecné podmínky JEE-O International se vztahují na všechny transakce.                                             
Naleznete je na: www.jee-o.com/downloads 
 
 
For technical information visit our website: https://www.jee-o.cz/ke-stazeni 
Technické informace naleznete na www.jee-o.cz/ke-stazení 
 
 
All stated prices are exclusive of VAT (21%) and shipping costs. 
Prices and models are subject to change and may contain typographical errors. 
Všechny ceny jsou bez DPH (21%) a nákladů na dopravu. 
Ceny i modely se mohou změnit a mohou obsahovat typogafické chyby. 

 

 

http://www.jee-o.com/downloads

