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A termékek extra felszereltséget tartalmazhatnak. A gyártó fenntartja 
magának a műszaki paraméterek előzetes bejelentés nélküli megvál-
toztatásának jogát. 
Az esetleges nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Az árak 
bruttó árak.

A katalógusban megjelent kép és szöveges tartalom szerzője a Méta 
Hungary Kft. Ezek felhasználása kizárólag a Méta Hungary Kft enge-
délyével lehetséges. A katalógus tartalma visszavonásig érvényes.

Stílus Afürdőszobában
Ha egy hosszú fárasztó nap után hazatér, a 
legjobb dolog amit tehet, egy kellemes fürdő!.
Fedezze fel a fürdőzés élvezetét és élje át, 
ahogy a meleg vízben az egész teste ellazul!
Merüljön el a fürdőkádak világában és talál-
ja meg az Ön ízlésének és fürdőszobájának a 
legmegfelelőbbet! 
Legyen a kád fürdőszobája ékessége!



Egyenes kádak

Aszimmetrikus kádak

Sarokkádak

Különleges kádak

Térben álló kádak

Csaptelepek, kiegészítők

Fa burkolatok

Kádparavánok, oldalfalak

Színterápia

Masszázsrendszerek

Masszázsrendszer árak

Márkaszervíz

Előkészületek a masszázskád beüzemelése előtt

Az akril kádak legfontosabb tulajdonsága az acéllemez és az 
öntöttvas kádakkal szemben, hogy használója, a vízben ella-
zulva az egyenletes meleget élvezheti. Az M-Acryl kádak időt-
álló, tükörsima és magasfényű antibakteriális akril felülettel 
rendelkeznek. Az alkalmazott technológiának köszönhetően a 
kád hosszú évekig szemkápráztatóan fehér marad.

az M-acryl kádak gyártásánál öt fő követelményt támasztunk:
– minőségi alapanyagok
– csúcstechnológia
– modern formatervezés
– versenyképes ár/érték arány
– környezetvédelmi előírások betartása

Az M-Acryl kádak magasan képzett, tapasztalt szakemberek mun-
kájának eredményei. A formatervezéstől, az anyagbeszerzésen át, 
a gyártás minden szakaszában a legmagasabb minőség jellemzi 
tevékenységünket. Éppen ezért a gyártó az anyagkombinációba 
vetett hitének tanúsítványaként minden kádra10 éves garanciát 
vállal.

Összefoglalva az akril kádak ismertetőjelei:
– ellenálló, könnyen tisztítható felületek
– antibakteriális Senoplast anyagszerkezet
– meleg tapintású tükrös felület
– időtállóság, örökkön hófehér
– szemet gyönyörködtető és modern formatervezés
– széles méret,- és formaválaszték
– 10 év garancia minden M-acryl kádtestre

Ahol a “kedvező ár/érték 
arány” ikont látja, arra a 
termékre jellemző legin-
kább, hogy a kád minő-
sége, formája, egyedisége 
ellenére  mennyire meg-
fizethető árkategóriába 
tartozik.
Javasoljuk, hogy ezeket a 
termékeket mindenkép-
pen nézze meg!

Termékeinkre 10 év ga-
ranciát, a beépített masz-
százsrendszerre pedig 
2+1 év garanciát válla-
lunk.
Részletek az 62. oldalon.

Ha a “közkedvelt típus” 
ikont látja, a legnépsze-
rűbb terméknél jár.
A 2012-es évben keresett 
és értékesített modellek 
ezek, melyek bizonyítot-
tan jól beváltak a magyar 
piacon.

Aszimmetrikus kádjaink 
jobbos    és balos      kivi-
telben is megvásárol-
hatóak.

A 2014-es év újdonságait 
láttuk el a fenti ikonnal.

Az idei évben 1 új model-
lel 4 méretben kedveske-
dünk vásárlóinknak. Néz-
ze meg az új csaptelep 
kínálatunkat is!



1149 Budapest, Mogyoródi út 32. (Lukoil benzinkút mellett)

Telefon munkaidőben: 30-586-3349,  06 1-796-8589

Jöjjön el, nézze meg kád, kabin és masszázsmedece kínálatukat!

Próbálja ki, üljön bele kádjainkba, tapasztalja meg 

a valós kényelmet és tegye fel szakképzett kollégáinknak 
kérdését! Nyitva tartás:

Hétfő: 12:00-17:30
Kedd - Péntek: 9:00-17:30
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva



Helena
A kényelem és a praktikum találkozása egy kádban.

190x90-es méretben két személynek is tökéletes.

 

150x70, 160x70,170x70, 190x90

Űrtartalom: 240 l, 250 l, 260 l, 300 l

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

www.m-acryl.hu       5.

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Előlap 150, 160, 170: 31.500,- Ft 
Előlap Avantgarde 190: 31.500,- Ft (lásd. 30. old.)
Oldallap 70: 17.900,- Ft 
Oldallap Avantgarde 90: 19.900 ,- Ft (lásd. 30. old.)
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

150x70    58.500,- Ft
160x70    62.500,- Ft
170x70    64.500,- Ft
190x90    89.900,- Ft

Soft fejpárna
Elegáns zselés fejpárna,
mely kényelmessé teszi

a fürdőzést. 
Ár: 9.900,- Ft



Amanda
160x75, 170x75, 180x80

az örökké elegáns forma
Középen elhelyezkedő lefolyóval, amely akár két személy részére is kényelmes fürdőzést biztosít.

160x75    57.500,- Ft
170x75    62.900,- Ft
180x80    73.500,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft

! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500.- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 170 l, 180 l, 190 l

6.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Amanda kád Active 
rendszerrel + 10 fúvókás 

pezsgőfürdővel 
Ár: 66. oldalon



Nikita
trendi fürdőszobát szeretne?

Tegye még vonzóbbá a Nikita káddal. Letisztult design, elegáns  formatervezés.

160x70,170x75, 180x80

Űrtartalom: 185 l, 205 l, 225 l

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

www.m-acryl.hu       7.

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft

! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

160x70    65.600,- Ft
170x75    73.500,- Ft
180x80    79.900,- Ft

1600/1700/1800

52

1380/1480/1580

70
0/

75
0/

80
0

530/560/600

42
0

40

Fali csaptelep

56
0

52

1060/1160/1260

390/440/460

1400/1450/1500

Soft fejpárna
Elegáns zselés fejpárna,
mely kényelmessé teszi

a fürdőzést. 
Ár: 9.900,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft



Fresh
160x70, 170x70, 170x75, 180x80

Soft fejpárna (kék színben)           9.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500.- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 175 l, 190 l, 205 l, 215 l

8.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

160x70    65.500,- Ft
170x70    68.500,- Ft
170x75    73.500,- Ft
180x80    79.900,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag
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Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft

FRESH

EgySZERŰEn nagySZERŰ
Jutalmazza meg magát ezzel az egyszerű és kényelmes káddal!

www.m-acryl.hu

A kép csak illusztráció.



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Victoria fejpárna (fehér, ezüst, fekete)     8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók      9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

10.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Klara
140x70, 150x70, 160x70, 170x70, 180x80

5 méret, egy forma
A kád különlegessége az ergonomikus vonalvezetés, könyöklővel, fejtámla kialakítással 

a hátnál, mely a kényelmét maximálisan kiszolgálja.

140x70    52.500,- Ft
150x70    54.000,- Ft
160x70    55.000,- Ft
170x70    56.500,- Ft
180x80    73.500,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

Űrtartalom: 150 l, 160 l, 170 l, 180 l, 220 l

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Króm kapaszkodó
Nem csak praktikus kiegészítő, 
de üde színfoltja lehet a kádnak. 

Ár: 6.900.- Ft/db



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft 
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

www.m-acryl.hu       11.

A trópusi fa előlapot ajánl-
juk mindenkinek, aki szereti 
a természetes anyagokat. 
Kapható natúr, barna és 

wenge színekben.
Előlap ár: 48.500,- Ft, 

Oldallap ár: 34.500,- Ft 

Sortiment
a kád belső tere fürdőzésre hívogat

Széles belső kialakítású kád, tágas fekvő felülettel.

150x75, 160x75, 170x75

150x75    56.200,- Ft
160x75    57.900,- Ft
170x75    62.900,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

Űrtartalom: 190 l, 200 l, 210 l

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)



Crystal
170x75, 180x80

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 220 l, 245 l

12.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

170x75    78.500,- Ft
180x80    89.900,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft

! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

City csaptelep
4 üléses, kádperemre

szerelhetó, króm csaptelep
Ár: 84.500.- Ft

Fali csaptelep850/900
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Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft

CRYSTAl

StÍlUSt ad füRdŐSZobájának
Pihentető kényelmet, pazar luxust sugall

A kép csak illusztráció.



Űrtartalom: 120 l, 160 l, 180 l, 200 l

14.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Mars
120x70, 150x70,160x70, 170x75

nagy álmok, kis költségvetésből
A piskóta formájú kád kitűnő választás, esztétikai és kényelmi szempontból is. 

Időtálló, örök forma.

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

120x70*    51.900,- Ft
150x70    54.600,- Ft
160x70    57.500,- Ft
170x75    64.500,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
*csak beépítésre, előlap nem rendelhető hozzá
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

A Star fejpárnák egyike
növeli a kényelmét a Mars
kádaknak. Fehér, ezüst és 
fekete színekben kapható. 

Ár: 8.900.- Ft

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

M-acryl kapszkodó
fehér és zöld színben 

Ár: 8.900.- Ft



Coral I.
Elegancia, minimalista stílusban

Letisztult, elegáns kád, a modern forma kedvelőinek.

170x80, 180x80

Űrtartalom: 195 l, 220 l

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

www.m-acryl.hu       15.

A kádszegély utólagos fel-
szerelése lehetővé teszi a fal 
egyenetlenségeinek az eltaka-
rását és meggátolja a víz kád 
mögé jutását. Csomag tartal-
ma: 2x195 cm szegély, 2 db sa-
rokidom, 2 db végzáró idom.
Ár: 7.500,- Ft/ csomag

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Extra hosszú automata le- és túlfolyó: 8.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

170x80    76.200,- Ft
180x80    83.900,- Ft

450/450 Fali csaptelep

80
0/

80
0

1700/1800
1565/1665

1140/1240

460/460

52
40

56
046

0/
46

0

420/420

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
*csak beépítésre, előlap nem rendelhető hozzá



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900.- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

16.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Tamiza
150x70, 160x70, 170x70, 170x75

150x70    62.900,- Ft
160x70    65.600,- Ft
170x70    68.900,- Ft
170x75    73.500,- Ft

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

A kádszegély utólagos felsze-
relése lehetővé teszi a fal egye-
netlenségeinek az eltakarását és 
meggátolja a víz kád mögé jutá-
sát. Csomag tartalma: 2x195 cm 

szegély, 2 db sarokidom, 
2 db végzáró idom.

Ár: 7.500,- Ft/ csomag

Űrtartalom: 190 l, 210 l, 220 l, 240 l

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

560



a ModERn ElEganCIa MIndEnkIt lEVEtkŐZtEt!
Stílusos vonalak és elegáns felületek jellemzik ezt a gyönyörű és divatos kádat.

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

TAMIZA

A kép csak illusztráció.



linea
150x70/85, 170x70/85

Ön zuhanyozni szokott, férje inkább fürdeni?
Akkor ajánljuk ezt az igazán praktikus kádat, ami egy szempillantás alatt akár élvezetes zuhany is lehet.

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Torrenta PNJ kádparaván (80 cm)   56.900,- Ft
Edzett üveges kádparaván (75 cm)   33.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 160 l, 180 l

18.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

150x70/85    62.900,- Ft
170x70/85    73.500,- Ft

Előlap: 32.900,- Ft, 
Oldallap 70: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

570 Fali csaptelep

70
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70
0

85
0/

85
0

240/240
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0/
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0

1000/1200
510/510 400/400

52

52

1320/1520
1500/1700

40

52
043

0
42

5

800

A képen balos kád látható.

Akár 24 víz alatti fényforrásból 
álló Relax színterápia, tökélete-
sen megfesti a fürdővizet arra a 
színre, mely a közérzetének, pilla-
natnyi hangulatának a leginkább 
megfelel.

Ár: 68.500,- Ft-tól
Részletek az 54-55. oldalon



liza
Ideális helykihasználás, kis méretű fürdőszobákba 

Praktikus belső kialakítású, kevés vízfelhasználású kád, melyet kis fürdőszobákba is ajánlunk.

140x90, 150x95

Űrtartalom: 180 l, 200 l  

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Victoria fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 52.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

www.m-acryl.hu       19.

140x90    69.900,- Ft
150x95    73.500,- Ft

Előlap: 33.500,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

1400/1500
1140/1220

950/1000

900/950

980/1080 450/500

1200/1320

280
555

40

420/430

52

52

120 340

130

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Előlap: 32.900,- Ft, 
Oldallap 70: 17.900,- Ft 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

A Star fejpárnák egyike
növeli a kényelmét a Liza

kádaknak. Fehér, ezüst és 
fekete színekben kapható. 

Ár: 8.900,- Ft

A képen balos kád látható.



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Victoria fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók        9.100,- Ft-tól
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 52.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

140x95    69.900,- Ft
150x100    73.500,- Ft
160x105    79.900,- Ft
170x110    91.500,- Ft

Előlap 140, 150, 160: 33.500,- Ft, 
Előlap 170: 36.000,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, 
ajándék peremrögzítő csomag

A Star fejpárnák egyike
növeli a kényelmét a Daria
kádaknak. Fehér, ezüst és 
fekete színekben kapható. 

Ár: 8.900.- Ft

Victoria fejpárna
fehér, ezüst, fekete színben 

Ár: 8.900.- Ft
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18
0

350/370370/370
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Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Daria
140x95, 150x100, 160x105, 170x110

A képen jobbos kád látható.Űrtartalom: 180 l, 200 l, 220, 260 l

20.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!



a HagyoMányoS foRMa kEdVElŐInEk
Közkedvelt típus, gazdag méretválasztékát illetően minden igénynek megfelel.

DARIA

A kép csak illusztráció.



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Comfort fejpárna (fehér, ezüst, fekete)     8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Plexi kádparaván (150 és 160-as fürdőkádakhoz)  42.500,- Ft
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Dupla színterápia     59.900,- Ft
Relax színterápia     68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 52.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

22.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

A képen jobbos kád látható.

Azalia
150x105, 160x105, 170x105

150x105    79.900,- Ft
160x105    83.900,- Ft
170x105    92.500,- Ft

Előlap 150, 160: 33.500,- Ft,
Előlap 170: 36.000,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

Plexi kádparavánok
Egyedi ívének köszönhetően tökéletesen 

illeszkedik az Azalia kádjainkhoz. 

150 cm-es kádakhoz (mérete: 75x135cm)
160 cm-es kádakhoz (mérete: 90x135cm).

Ár: 42.500,- Ft

Űrtartalom: 220 l, 250 l, 280 l
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Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)



akáR füRdÉSRE, akáR ZUHanyZáSRa
A megszokottal ellentétes üléspozíció a zuhanyzásért, formatervezett előlap 
a könnyű ki-be szállásért, gyönyörű forma az Ön fürdőszobájáért.

AZAlIA

A kép csak illusztráció.



Soft fejpárna (kék színben)              9.900,- Ft
Comfort fejpárna (fehér, ezüst, fekete)           8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók             9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)                                                   8.900,- Ft
Króm kapaszkodó             6.900.- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek (kizárólag 150 cm-es kádra)      55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet           29.900,- Ft
Színterápia           39.900,- Ft
Dupla színterápia           59.900,- Ft
Relax színterápia           68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék)       52.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

A trópusi fa előlapot ajánljuk 
mindenkinek, aki szereti a ter-

mészetes anyagokat. 
Kapható világos, barna és 

wenge színekben. 
Ár: 52.500,- Ft

24.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rita
135x135, 140x140, 150x150

135x135    73.500,- Ft
140x140    81.900,- Ft
150x150    92.500,- Ft

Előlap 135, 140: 33.500,- Ft,
Előlap 150: 36.000,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag
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Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Űrtartalom: 230 l, 240 l, 250 l

4040



lEgnÉPSZERŰbb SaRokkád foRMa, tÖbb MÉREtbEn IS
Lágyan kerekített ívű kád, mely fürdőszoba mérettől függetlenül ideális választás.

RITA

A kép csak illusztráció.



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Comfort fejpárna (fehér, ezüst, fekete)     8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók        9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia     39.900,- Ft
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 52.500,- Ft

Űrtartalom: 170 l

26.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Ida
120x120

oda is, ahol kevesebb a hely
Kevés víz felhasználású sarokkád, ülőkével, könyöktámasszal. Ideális gyerekek fürdetésére.

Előlap: 33.500,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

69.900,- Ft

A Star fejpárnák egyike
növeli a kényelmét az Ida

kádaknak. Fehér, ezüst és 
fekete színekben kapható. 

Ár: 8.900,- Ft

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)
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Soft fejpárna (kék színben)      9.900,- Ft
Samanta fejpárna (fehér, ezüst, fekete, zöld)  8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   8.900,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)          8.900,- Ft
Simona króm kapaszkodó                   32.500,- Ft
Króm kapaszkodó     6.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók      9.100,- Ft-tól
Kádperemre szerelhető csaptelepek                  55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet                    29.900,- Ft
Színterápia                    39.900,- Ft
Dupla színterápia                    59.900,- Ft
Relax színterápia                    68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék)             52.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

A Samanta kád kitűnő kiegé-
szítője lehet a színterápia, 
mely még különlegeseb-
bé teszi  a fürdőzést, és az 
ózonterápia, mely a fürdővíz 
biológiai fertőtlenítésére 
szolgál! (lásd. 58. oldalon)

www.m-acryl.hu       27.

Samanta
Igazán formatervezett!

Íves alakja, magasan helyezkedő sarok ülőkéje gyönyörűvé teszi ezt a kádat.

140x140, 150x150

Előlap 140: 33.500,- Ft, 
Előlap 150: 36.000,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, 
ajándék peremrögzítő csomag

140x140    79.900,- Ft
150x150    88.500,- Ft

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Űrtartalom: 240 l, 300 l
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Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Samanta fejpárna (fehér, ezüst, fekete, zöld)    8.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Simona króm kapaszkodó    32.500,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900.- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 52.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

28.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Ancona
150x150

Előlap: 36.000,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

98.500,- Ft

króm kapaszkodó
Ár: 6.900,- Ft

Samanta fejpárna
Fehér, ezüst, fekete, 

zöld  színekben kapható. 

Ár: 8.900,- Ft
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Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Űrtartalom: 300 l

40
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MÉlySÉg ÉS kÉnyElEM, E kEttŐ kEll nEkEM
Íves formavilágú kád, ülőkével és könyöklővel. Ideális pároknak.

ANCONA

A kép csak illusztráció.



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók        9.100,- Ft-tól
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól
Kádparavánok                      33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék)               48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék)            34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 220 l

30.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Egyedi XXl méret (búvároknak)
Ezt a középlefolyós kivitelű kádat ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a tág teret.

Avantgarde
190x90

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 19.900,- Ft,
Extra hosszú automata le- és túlfolyó: 8.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

99.900,- Ft

Avantgarde kád Elegant
rendszerrel  

Ár: 69. oldalon

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)
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Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, fekete, ezüst)     8.900,- Ft
Simona króm kapaszkodó    32.500,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól
Trópusi fa borítás 360˚(natúr, barna, wenge szín választék) 99.900,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 305 l

A trópusi fa előlapot ajánljuk 
mindenkinek, aki szereti a ter-

mészetes anyagokat. 
Kapható világos, barna és wenge 

színekben.
trópusi fa borítás 3600

ár: 99.900,- ft 

az elegancia és a minőség kiváló párosítása
Állíthatja térbe is fa előlappal vagy be is süllyesztheti ezt az elegáns 

vonalvezetésű és igazán kényelmes kádat.

Trópusi fa borítás 360˚: 99.900,- Ft
Extra hosszú automata le- és túlfolyó: 8.900.- Ft
ajándék kádláb!

142.000,- Ft
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Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Cleopatra
180x85
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Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Star fejpárna (fehér, ezüst, fekete)     8.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, ezüst, fekete)                    16.500,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók        9.100,- Ft-tól
Simona króm kapaszkodó    32.500,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Mare fejpárna
Igazi különlegesség

Ár: 16.500,- Ft

Simona króm kapaszkodó
Ár: 32.500,- Ft

52
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1350Fali csaptelep
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Űrtartalom: 200 l

32.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Princess
180x85

Előlap 180˚: 49.900,- Ft, 
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
! ajándék kádláb,  ajándék peremrögzítő csomag

94.500,- Ft

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)



lEnyŰgÖZŐ MEgjElEnÉS, 
MIndEn füRdŐSZobát külÖnlEgESSÉ tESZ
Kialakításának köszönhetően leginkább falhoz állítva ajánljuk ezt a kecses kádat.

PRINCESS

A kép csak illusztráció.



Űrtartalom: 260 l

34.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Debora
Ø 160

Trópusi fa borítás 360˚: 99.900,- Ft
Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
ajándék kádláb!

167.500,- Ft

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Soft fejpárna
Elegáns zselés fejpárna,
mely kényelmessé teszi

a fürdőzést. 
Ár: 9.900,- Ft

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Comfort fejpárna (fehér, ezüst, fekete)     8.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók        9.100,- Ft-tól
Simona króm kapaszkodó    32.500,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól
Trópusi fa borítás 360˚(natúr, barna, wenge szín választék) 99.900,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.



kÖR alakÚ SZÉPSÉg
Hidromasszázs rendszerrel felejthetetlen élményt nyújt 
fürdőzői számára. Érezze a nyugalmat, relaxáljon kedvére!

DEBORA

A kép csak illusztráció.



Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
Mare fejpárna (fehér, fekete, ezüst)   16.500,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 34.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 370 l, 440 l

36.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Merész, lenyűgöző, kényelmes, trendi és még sorolhatnánk!
De legfőképpen kétszemélyes!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Trinity
160x120, 170x130

             ovális alakú kád, mely sílust ad fürdőszobájának.
Érezze a nyugalmat és relaxáljon kedvére!

160x120    125.900,- Ft
170x130    135.900,- Ft

Előlap: 39.900,- Ft, 
Extra hosszú automata le- és túlfolyó: 8.900.- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

York csaptelep
3 üléses csaptelep, 

szögletes design
Ár: 74.500,- Ft
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Fali csaptelep
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A képen balos kád látható.



lux I.
             ovális alakú kád, mely sílust ad fürdőszobájának.

Érezze a nyugalmat és relaxáljon kedvére!

194x100

Előlap: 39.900,- Ft, 
Extra hosszú automata le- és túlfolyó: 8.900.- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

Automata le- és túlfolyó: 6.900,- Ft
ajándék kádláb!

104.000,- Ft

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Simona króm kapaszkodó    32.500,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Click-Clack le- és túlfolyók       9.100,- Ft-tól
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

Előlap nélkül, csak beépítésre!

Űrtartalom: 310 l

1940

52

10
00

450
1200

1740

62
0

970Fali csaptelep

Id
eá

lis
 b

eé
pí

té
si

m
ag

as
sá

g

46
0

40

55
0-

58
0

52

Soft fejpárna
Elegáns zselés fejpárna,
mely kényelmessé teszi

a fürdőzést. 
Ár: 9.900,- Ft
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Royal fejpárna (fehér, sötét szürke)                       8.900,- Ft
Simona króm kapaszkodó    32.500,- Ft
M-Acryl kapaszkodó (fehér)            8.900,- Ft
Króm kapaszkodó       6.900,- Ft
Kádperemre szerelhető csaptelepek   55.900,- Ft-tól
Fém vázszerkezet     29.900,- Ft
Színterápia                      39.900,- Ft
Dupla színterápia                      59.900,- Ft
Relax színterápia                      68.500,- Ft-tól
Kádparavánok     33.500,- Ft-tól
Trópusi fa előlap (natúr, barna, wenge szín választék) 48.500,- Ft
Trópusi fa oldallap (natúr, barna, wenge szín választék) 35.900,- Ft

Hidromasszázs rendszerek és árak a 66-69. oldalon találhatóak.

Űrtartalom: 300 l

38.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Royal
180x110

Előlap: 31.500,- Ft, 
Oldallap: 25.500,- Ft
Extra hosszú automata le- és túlfolyó: 8.900,- Ft
! ajándék kádláb, ajándék peremrögzítő csomag

159.000,- Ft

Royal kád Elegant 
rendszerrel felszerelve 

Ár: 69. oldalon

A termékhez sötét szürke 
vagy fehér fejpárna külön

rendelhető.

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)



a kIRályok IS IlyEnbEn füRdEnÉnEk
Elegáns formatervezésű kád a kétszemélyes fürdőzést előnyben részesítőknek.

ROYAl

A kép csak illusztráció.



lux II.
194x100

Űrtartalom: 310 l

40.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

  Az ár tartalmazza:
- kádtest + előlap borítás
- automata le- és túlfolyó
- fém vázszerkezet

299.000,- Ft

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
HILL térben álló króm csaptelep állvánnyal                 149.000,- Ft
QUEEN térben álló króm csaptelep állvánnyal                 159.000,- Ft

HILL térben álló csaptelep

Különleges megoldást kínálunk 
a HILL elegáns megjelenésű 

kádtöltő csaptelepünkkel. 
Minden térben álló kádhoz 

ajánljuk!
Ár: 149.000,- Ft
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Soft fejpárna
Elegáns zselés fejpárna,
mely kényelmessé teszi

a fürdőzést. 
Ár: 9.900,- Ft

40



Egy nagy füRdŐSZoba EZZEl a káddal lESZ tEljES
A fürdőzés pedig zavartalan.

lux II.

A képen lévő HILL csaptelep kiegészítőként megvásárolható.

A kép csak illusztráció.
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Coral II. 
180x80

Űrtartalom: 220 l

42.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők (lásd. 46. oldaltól)

  Az ár tartalmazza:
- kádtest + előlap borítás
- automata le- és túlfolyó
- fém vázszerkezet

279.000,- Ft

Soft fejpárna (kék színben)        9.900,- Ft
HILL térben álló króm csaptelep állvánnyal                 149.000,- Ft
QUEEN térben álló króm csaptelep állvánnyal                 159.000,- Ft

QUEEN térben álló csaptelep

Különleges megoldást kínálunk 
a QUEEN elegáns megjelenésű 

kádtöltő csaptelepünkkel. 
Minden térben álló kádhoz 

ajánljuk!
Ár: 159.000,- Ft

Soft fejpárna
Elegáns zselés fejpárna,
mely kényelmessé teszi

a fürdőzést. 
Ár: 9.900,- Ft



10 lakbEREndEZŐbŐl 9 EZt a kádat VálaSZtja
Letisztult, elegáns kád, a modern forma kedvelőinek.

CORAl II.

A kép csak illusztráció.



Lefolyó Romantica 188 króm Ár: 62.500,- Ft

44.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

188x80, króm díszlábbal 449.000,- Ft
188x80, bronz díszlábbal 439.000,- Ft

Romantica
188x80 

klasszikus fürdőszobák elengedhetetlen darabjai
Ez a klasszikus forma a legmodernebb kompozit anyagból készül. 

Űrtartalom: 210 l

Rendelhető kiegészítők 

Romantica 188 
antik bronz láb

                   

Romantica 188 
króm láb
                   

Lefolyó Romantica 188 bronz Ár: 79.900,- Ft



160 cm, króm díszlábbal 389.000,- Ft
160 cm, antik bronz díszlábbal 379.000,- Ft
170 cm, króm díszlábbal 399.000,- Ft
170 cm, antik bronz díszlábbal 389.000,- Ft

Classica

Elegancia, klasszikus stílusban
Elegáns kád, a klasszikus forma kedvelőinek.

160x78 ,170x78

Űrtartalom: 180 l, 190 l
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Rendelhető kiegészítők

Lefolyó Classica 
160, 170 króm
Ár: 43.500,- Ft

Lefolyó Classica 
160, 170 antik bronz
Ár: 59.900,- Ft

Classica 160, 170 
antik bronz láb
                   

Classica 160, 170 
króm láb
                   

Króm vagy antikbronz
le- és túlfolyó (opcionális)



trend csaptelep 
- elegáns forma
- hosszú élettartam
- 3 üléses, króm kivitel
- kihúzható zuhanyfej
- kádperemre szerelhető
  Ár: 69.900,- Ft

City csaptelep 
- lágy vonalvezetés
- hosszú élettartam
- 4 üléses, króm kivitel
- kihúzható zuhanyfej
- kádperemre szerelhető
  Ár: 84.500,- Ft

46.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

River csaptelep 
- letisztult formavilág
- hosszú élettartam
- 3 üléses, króm kivitel
- kihúzható zuhanyfej
- kádperemre szerelhető
  Ár: 67.600,- Ft

york csaptelep
- Szögletes, divatos megjelenés
- hosszú élettartam
- 3 üléses, króm kivitel
- kihúzható zuhanyfej
- kádperemre szerelhető
  Ár: 74.500,- Ft

Csaptelepek

HILL álló csaptelep
- klasszikus stílus, elegáns megjelenés
- hosszú élettartam
- padlóburkolatra szerelhető
- térben álló kádakhoz ajánljuk
- kézi zuhannyal felszerelt
- 120,6 cm magas, keverőfej magasság 83,5 cm
   Ár: 149.000,- Ft

niagara csaptelep
- 4 üléses, króm kivitel
- hosszú élettartam
- kádperemre szerelhető
- vízeséses feltöltés
- kihúzható több funkciós zuhanyfej
  Ár: 74.400,- Ft

Válasszon kedvére csaptelepeink közül. Rendelje meg egyidőben a kádjával a 
kádperemre szerelhető csaptelep valamelyikét és mi előkészítjük a kádját 
a felszereléséhez szükséges furatokkal és ezért külön díjat nem számolunk fel.

QUEEN álló csaptelep
- modern stílus, extravagáns megjelenés
- hosszú élettartam
- padlóburkolatra szerelhető
- térben álló kádakhoz ajánljuk
- kézi zuhannyal felszerelt
- 99,5 cm magas, keverőfej magasság 77 cm
   Ár: 159.000,- Ft
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gilda csaptelep
- 3 üléses, króm kivitel
- hosszú élettartam
- kádperemre szerelhető
- Univerzális feltöltés
- kihúzható több funkciós zuhanyfej
  Ár: 55.900,- Ft

Vízfeltöltős, Click+Clack-os
le- és túlfolyó kerek,
króm kivitel
Ár: 22.500,- Ft

Vízfeltöltős, Click+Clack-os
le- és túlfolyó szögletes,
króm kivitel
Ár: 28.500,- Ft

niagara kádbeömlő, króm
Ár: 18.500,- Ft

Hidromasszázs rendszerbe kötve, a fúvókákon 
keresztúl tölti fel a kádat fürdővízzel.

a gilda beömlő nélküli csaptelepünket számtalan módon párosíthatja termékeinkkel. 
a kádat feltöltheti túlfolyón keresztül, illetve a hidromasszázs rendszerbe építve is. kérjük válasszon az alábbiak közül.

1.

3.2. 4.

KiegészítokKiegészítokKiegészítokKiegészítok

keresztúl tölti fel a kádat fürdővízzel.



48.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Automata le- és túlfolyó
szifonnal Ár: 6.900,- Ft

Extra hosszú automata 
le- és túlfolyó Ár: 8.900,- Ft
Masszázskádjaink ingyenes tartozéka!

Automata le- és túlfolyó
click-clack Ár: 9.100,- Ft
(nem használható a Royal, 
Cleopatra és Avantgard 190 
kádaknál)

Szeretne nyakig elmerülni fürdővízében? 
Ezzel a le- és túlfolyóval még 5cm-el megnövelheti 
a kádban a víz magasságát.

Automata le-és túlfolyó 
vízmagasság állítással  
Ár: 17.500,- Ft

Active Clean Masszázsrendszer 
fertőtlenítő és tisztító hab
Ár: 4.500,- Ft
Tisztítóhab adagoló
Ár: 4.900,- Ft

Megszünteti a lerakódást 
és a szennyződést

Kádszegély csomag
Tartalma: 2x195 cm szegély,
2 db sarokidom, 2 db végzáró idom.
Ár: 7.500,- Ft/ csomag

Kompakt vázszerkezet:
- Nem kell utólagosan alátámasztani a kádtestet               
- Sarokkádaknál nincs szükség az ülőfelület 
  alátámasztására        
- Gyors beállítási lehetőség
- Masszív szerkezet
- A kád behelyezéséhez további anyag költség nincs.
Ár: 29.900,- Ft

Eltünteti a fal egyenetlenségeit

STANDARD

Alap pozíció

KiegészítokKiegészítokKiegészítokKiegészítok

Alap pozícióAlap pozíció

+ 5 cm

MAX

Felső pozíció
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Fejpárnák
A fejpárnák nem csak hasznosak, de fürdőkádja díszeivé is válhatnak, ezért több féle színnel és típussal segítünk döntése meghozatalában. 

A puha párna hátoldalán tapadókorongok vannak (kivéve Mare és Soft), 
ezért a párnát bármikor leveheti és könnyedén megtisztíthatja.

figyelem! nem minden fejpárna kompatibilis minden káddal.

Samanta
Ár/db: 8.900,- Ft

(fehér, ezüst, fekete, zöld*)

Comfort
Ár/db: 8.900,- Ft

(fehér, fekete, ezüst )

Victoria
Ár/db: 8.900,- Ft

(fehér, ezüst, fekete)

Star
Ár/db: 8.900,- Ft

(fehér, ezüst, fekete)

Soft
Ár/db: 9.900,- Ft

(kék)

Mare
Ár/db: 16.500,- Ft
(fehér, ezüst, fekete)

Kapaszkodók
Biztonságos mozdulatok a kádban, hogy a be- és kiszállás játszi könnyedséggel menjen. 
Kényelmes fogást és megfelelő esztétikumot nyújt Önnek. 

M-acryl 
Ár/db: 8.900,- Ft

(fehér)

Simona (króm)
Ár/db: 32.500,- Ft

króm
Ár/db: 6.900,- Ft

25 cm 53 cm 33,5 cm

* Fejpárnák zöld színben a készlet erejéig kaphatóak.

Simona kapaszkodó króm kapaszkodó

KiegészítokKiegészítokKiegészítokKiegészítok

Royal
Ár/db: 8.900,- Ft

(fehér, fekete)



Trópusi fa burkolatok
48.500 Ft-tól

Ezt a különleges faanyagot ajánljuk mindenkinek, aki természetes 
anyagokat szeretne felhasználni a fürdőszobájában.
A Marupa fa tulajdonságai: közepes sűrűségű, csomómentes, vízál-
ló felülettel rendelkező szép erezetű, időtálló fa. Tartósságának és 
jó vízálló tulajdonságainak köszönhetően a hajóépítésben évszá-
zadok óta használják. Ideálisan használható fürdőszobák és egyéb 
nagy páratartalmú helységekben is. Három színben forgalmazzuk: 

1. Natúr 
2. Barna (pácolva) és
3. Wenge (pácolva). 
Mindhárom szín selyemfényű lakkal kezelt.

natúr

barna

Wenge

Természetes harmónia fürdőszobájában
Elegáns, figyelemfelkeltő fa előlapok, melyek emelik fürdője színvonalát 

A képek csak illusztrációk. A marupa burkolatok 
- a fa természetes tulajdonságai miatt - színárnyalati 
eltérésekkel rendelkezhetnek.

Fa burkolatok

50.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!
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Kádparavánok, oldalfalak
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EoS Pn kádparaván (70x152 cm)
Használaton kívül teljesen a falra hajtható. 
Jobbos/balos kivitelben szállítjuk, átlátszó 
Easy Clean üveggel.
 Ár: 82.500,- Ft

EoS Pnd kádparaván (130x152 cm)
Elegáns ívelt kádparaván. Használat után tel-
jesen ráhajthatja a falra. Jobbos/balos kivitel-
ben szállítjuk, átlátszó Easy Clean üveggel.
 Ár: 139.900,- Ft

EoS PnW kádparaván (86x152 cm, 107x152 cm)
Használaton kívül teljesen a falra hajtható. Átlátszó Easy 
Clean üveggel. Fordítható kivitel.
Ár 86x152: 99.900,- Ft
Ár 107x152: 115.000,- Ft

Zárt és részben elhatárolt zuhany területek a kádakban.

A világ kint, a víz bent marad.



Kádparavánok, oldalfalak

-

Vesta dWd kádparaván
Teljes elszigetelődést 
biztosít a kádban.
Elegáns króm kerettel és 
Easy Clean üveggel kínáljuk.

Vesta S  kádparaván oldalfal
A Vesta kádparaván nem ismer 
kompromisszumot, ha a száraz 
fürdőszoba a cél. Nem csak 
elölről, hanem oldalról is meg-
gátolja a víz kijutását a kád - 
zuhanytérből.

140 cm ár: 83.500,- ft
150 cm ár: 88.500,- ft
160 cm ár: 93.500,- ft
170 cm ár: 96.500,- ft
180 cm ár: 99.500,- ft

65 cm ár: 48.800,- ft
70 cm ár: 52.500,- ft
75 cm ár: 54.500,- ft
80 cm ár: 56.900,- ft

Különböző tolóajtók és oldalfalak összekapcsolásával a kiválasztott kádra 
azonos méretű zárt zuhanykabint állíthat össze. Pl: Vesta DWD 160 paraván 
+ Vesta S 70 oldalfal megfelel egy 160x70 cm-es kádra.

Plexi kádparavánok
Egyedi ívének köszönhetően tökéletesen illeszkedik 
az Azalia kádjainkhoz. 

150 cm-es kádakhoz (mérete: 75x135cm)
160 cm-es kádakhoz (mérete: 90x135cm)
Ár: 42.500,- Ft

Vesta dWd

Magasság: 150 cm

azalia

Plexi kivitel

52.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Easy
Clean

Edzett üveges
kádparaván

1800-ban kifelé/befelé 
nyíló
75x143 cm
Ár:  33.500,- Ft

üvegfelülettel
vízlepergetős

is legyártjuk
(csak átlátszó üveggel)

egyedi méretre

oldalfal

Elegáns és praktikus kádparaván megoldások, melyek megnövelik a zuhanyzás komfortját



Ha az alábbi kádparavánok közül megtalálja a legmegfelelőbbet, 

akkor IGEN!

Tud Ön kényelmesen zuhanyozni a kádban?

Carena Pnj kádparaván (70x150 cm)
A könnyed elegancia. Használaton kívül teljesen a falra 
hajtható. Jobbos / balos kivitelben szállítjuk, átlátszó vagy 
barna Easy Clean üveggel, felár nélkül.
Ár: 95.100,- Ft

Carena Pnd kádparaván (130x150 cm)
Elegáns, praktikus és akár láthatatlan. Használat után telje-
sen ráhajthatja a falra, hiszen a tökéletes szigetelésű pro-
fi lok ezt lehetővé teszik. Jobbos/balos kivitelben szállítjuk, 
átlátszó vagy barna Easy Clean üveggel, felár nélkül.
 Ár: 151.100,- Ft

torrenta Pnj kádparaván (80x150 cm)
Kellően széles a maga 80 cm-es szélességével, valamint 
igen kecses a lekerekített sarokkal és króm elemeivel. 
Minden egyenes fürdőkádhoz ajánljuk. 
Jobbos / balos kivitelben szállítjuk, átlátszó vagy grafi t  
üveggel, felár nélkül.
Ár: 56.900,- Ft

torrenta Pnd kádparaván (100x150 cm, 120x150)
A nagytestvér. Ez a kétrészes kádparaván minden egyenes 
fürdőkádhoz kitűnő választás.
Jobbos / balos kivitelben szállítjuk, átlátszó vagy grafi t  
üveggel, felár nélkül.
Torrenta PND 100 Ár: 86.300,- Ft
Torrenta PND 120 Ár: 89.800,- Ft.

Carena

torrenta

További részletek a Radaway zuhany katalógusban, vagy a www.radaway.hu weboldalon.       53.

Easy
Clean

a képen balos kádparaván látható.

a képen balos kádparaván látható.

üvegfelülettel
vízlepergetős

is legyártjuk
egyedi méretre

is legyártjuk
egyedi méretre



Élje át Ön is e különleges fényjáték élményét saját fürdőkádjában!
Színterápia

Kedve és hangulata szerint állíthatja, szabályozhatja a 
harmonikusan egymásba úszó színátmeneteket az alap-
színek különböző kombinációjának felhasználásával.

A színterápia manapság jogosan nyeri vissza népszerűségét. Ezt az ősi ta-
pasztalatokon nyugvó, alternatív gyógyító megoldások számtalan terüle-
tén megjelenő eszközt a mindennapjaiba is becsempészheti.  

Miért is ne használná a saját fürdőszobájában, 
akril kádjában? 
Próbálja ki, biztosan érezni és tapasztalni fogja hogyan hat hangulatára 
a Relax színterápiánk.
Használja ki a tónusok és árnyalatok gyógyító erejét és máris szebben és 
színesebben látja a világot.

Az M-Acryl kádakba szerelhető, akár 24 víz alatti fényforrásból álló 
Relax színterápia, tökéletesen megfesti a fürdővizet arra a színre, mely 
a közérzetének, pillanatnyi hangulatának a leginkább megfelel.

A különféle színes fények a hangulatunkon  kívül a közérzetünket és 
egészségi állapotunkat is jótékonyan befolyásolhatják. 

Merüljön el a 
színek világában!

Az M-Acryl kádakba egy különleges fénytechnológia építhető, mely még 
élvezhetőbbé teszi a fürdőzést. 
Mint ismeretes, a fény egyedülálló módon befolyásolja környezetünket, ér-
zékeinket, hangulatunkat. Élje át Ön is egy rendkívüli fényjáték élményét 
saját fürdőkádjában. Kedve és hangulata szerint állíthatja, szabályozhatja a 
harmonikusan egymásba úszó színeket.

Színterápia  (1x18 ledes)                                  
Dupla színterápia  (2x18 ledes)                

Ár: 39.900,- Ft
Ár: 59.900,- Ft



Színterápia

PIROS – A tűz színe, a SZERELEM és a szexualitás árnyalata. Növeli 
a szenvedélyt, kitartást, felmelegít, energikussá tesz. Szabályozza 
a vérkeringést, a vérnyomást, az anyagcserét is erősíti és segíti az 
immunrendszert. 

NARANCSSÁRGA – Az életÖRÖM  és optimizmus színe. 
Energetizál, szabadságra, mozgásra, aktivitásra késztet. Élénkítő, 
frissítő hatású, az egyik legjobb kedélyjavító árnyalat. Depresszió-
ban szenvedőknek kiváló terápia! 

SÁRGA – VIDÁMSÁGot, kreativitást, lelkesedést hoz az életünkbe. 
Serkenti az agyi és mentális tevékenységet, elősegíti a kalcium fel-
dolgozást. Oldja a szorongást, elűzi a félelmet.

ZÖLD – a színspektrum középső színe, így a HARMÓNIA jelképe.  
A zöld a természet, ezáltal az élet és az újjászületés színe is.  Kimerült-
ségre tökéletes gyógyszer. Inkább tudati szinten hat , kiegyensúlyozot-
tá tesz, nyugalmi állapotba hoz lelkileg, érzelmileg is.

KÉK – A víz és az égbolt színe megnyugtat és ellazít. Relaxációs tevé-
kenységre használt helységekben gyakori árnyalat. A kék TISZTASÁGot 
sugall, javítja a kommunikációs képességeket és megtisztítja a gondo-
latokat. Érzelmi elmélyülést nyújt.

LILA – A legerősebb ENERGIÁval rendelkező szín, ezért erősítő hatású, 
legyen az testi vagy lelki megerősödés. A lila szín fokozza a koncentrá-
ciós képességet, segíti legyőzni a belső feszültséget és erősíti az önbi-
zalmat. Elősegíti a meditációt, képzelőerőt és a művészi érzéket.

Amit a színterápiáról itt leírunk az nem orvosi tanács. Ha komolyabb problémája van, 
inkább kérje ki szakember véleményét.

Legyen újra energikus és töltődjön fel a szürke hétköznapokban is!

PIROS – A tűz színe, a SZERELEM és a szexualitás árnyalata. Növeli 

        
Relax színterápia (14 RGB ledes)          
Relax színterápia (20 RGB ledes)                 
Relax színterápia (24 RGB ledes)                  

Ár: 68.500,- Ft
Ár: 85.900,- Ft
Ár: 99.000,- Ft

www.m-acryl.hu       55.



Masszázsrendszerek

Élvezze a pezsgést!
Hagyja magát masszíroztatni a víz zúduló erejével az M-Acryl masszázskádakban. Ez az izommerevség 

fellazításának legkényelmesebb módja, úgy érezheti magát, mintha újjá születne. A masszázs hatására a 

testében a vérkeringés megélénkül, miáltal Ön üdébbnek és frissebbnek érzi magát. 

Kínálatunkban többféle masszázsrendszer közül választhat. A kívánt masszázs lehet intenzív, serkentő ha-

tású vagy éppen ellazulást elősegítő. A masszázskád által nyújtott funkciók kiválóan alkalmasak a közérzet 

javítására és a mindennapi stressz leküzdésére. 

Soha ne feledje: a kevesebb, sokszor több! 
Lehet, hogy a rengeteg fúvókával felszerelt kádak jól mutatnak a fürdőszobában, de élvezeti értékük a 

nyomásveszteség miatt a használat során igen csekély. Masszázskádjaink kialakításánál arra törekedtünk, 

hogy a fúvókákat csak a masszázs szempontjából hasznos és hatékony területre helyezzük, így kevesebb 

fúvókával nagyobb hatásfokot érünk el.  A kádjaink mindezeken kívül fényterápiával, ózongenerátorral és 

elektromos vízfűtéssel bővíthetőek. 

Fokozza az élményt turbómasszázzsal!
Amikor a kompresszorból kiáramló fűtött levegőt a légfúvókák helyett a vízfúvókákba irányítjuk, páratlan 

masszázs eredményt kapunk. Ilyenkor ugyanis a masszázs ereje jelentősen megnő és létrejön az úgyneve-

zett turbómasszázs hatás.

Ennek köszönhetően élvezheti az Önt körülvevő intenzív masszázst, mely a levegő és a víz közös erejének 

ajándékaként egyedülálló élményhez juttatja.

Mi a különbség a Pneumatikus és az Elektronikus masszázsrendszerek között?

Pneumatikus vezérlésű 
masszázsrendszer
Pneumatikus nyomógomb végzi a vízpumpa 

és a levegőkompresszor be- és kikapcsolását. 

Elektronikus vezérlésű 
masszázsrendszer
Több funkciós és összetett rendszerek ele-

gáns és esztétikus kezelő eleme a peremen 

elhelyezett vezérlő panel, mely számtalan 

prémium funkciót biztosít. Teljesen megbíz-

ható és biztonságos, mivel kis feszültséggel 

működik. 



1 - Easy-Clean® önürítős vízfúvókák
Az M-Acryl kádak vízfúvókáit úgy alakítottuk ki, hogy a 
fürdőzés után szinte a teljes vízmennyiség távozhasson a 
csőrendszerből, ezzel megakadályozva a pangó vizek 
kialakulását. 

3 - Friss vizes öblítés 
A fürdővíz leeresztése után negyed órával hideg víz 
áramlik a masszázskád csőrendszerébe, ami által a 
csőben még minimálisan maradt szennyeződések 
a lefolyón keresztül távoznak. Minden elektronikus 
rendszerhez rendelhető. Az Elegant rendszernél 
széria tartozék. 

4 - Automata csőrendszer kiszárítás levegővel 
A fürdővíz leeresztése után a pezsgőfürdő rendszer 
automatikusan bekapcsol és tökéletesen kiszárítja 
a levegő-csőrendszert. Minden elektronikus 
rendszer tartozéka.

Az M-Acryl masszázsrendszerek elonyei 

2 - Automata Ózon csőfertőtlenítő rendszer
A fürdővíz biológiai fertőtlenítésére szolgáló eljárás, mely a 
csőrendszerekben zajlik. Elpusztítja a vízben és a csőrend-
szerben megtelepedő baktériumokat, mikroorganizmuso-
kat. Teszi mindezt automatikusan és vegyszermentesen, 
amikor a masszázsrendszerét használja. Bármely masszázs-
kádba rendelhető.

Masszázskádjainkba olyan technológiákat építünk 
be, hogy a használat után a fúvókák és a csőrendszer 
a lehető legtisztább maradhasson. az elektronikus 
vezérlésű önürítős rendszereink képesek automa-
tikusan átöblíteni és kiszárítani a masszázskád cső-
rendszerét.

Az M-Acryl masszázsrendszerek elonyei Az M-Acryl masszázsrendszerek elonyei Az M-Acryl masszázsrendszerek elonyei 
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Pneumatikus masszázsrendszerek

+ 10 fúvókás pezsgőfürdő: 99.900,- Ft*

- +10 db oldalszelepelt levegőfúvóka
- levehető, tisztítható, fém fúvókafejek
- vízrendszerhez kapcsolható turbó dúsítás
- manuális kiszárítás
- csendes légkompresszor

Egyedi igények szerinti megrendelést, gyártói egyeztetéssel vállalunk. 

A masszázskádak szállítási határideje 2-3 hét.*A masszázsrendszer ár a kád árát nem tartalmazza.
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58.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Basic vízmasszázs: 114.500,- Ft*

- 4 db EasyClean® önürítős vízfúvóka a kád oldalában
- 4 db mini fúvóka háthoz
- 2 db mini fúvóka talphoz
- pneumatikus indítógomb
- intenzitást szabályzó, dúsítógomb
- csendes, nagyteljesítményű vízpumpa: 280 l/perc

Activ vízmasszázs: 139.000,- Ft*

- 4 db EasyClean® önürítős vízfúvóka a kád oldalában
- 4 db mini fúvóka háthoz
- 4 db mini fúvóka talphoz
- pneumatikus indítógomb
- intenzitást szabályzó, dúsítógomb
- csendes, nagyteljesítményű vízpumpa: 400 l/perc

Comfort vízmasszázs: 158.500,- Ft*

- 4 db EasyClean® önürítős vízfúvóka a kád oldalában
- 2 db forgó mini vízfúvóka a háthoz
- 4 db célirányos mini vízfúvóka a háthoz
- 2 db EasyClean® önürítős vízfúvóka talphoz
- pneumatikus indítógomb
- intenzitást szabályzó, dúsítógomb

- csendes, nagyteljesítményű vízpumpa: 450 l/perc



Ha zuhanykabint, zuhanyfolyókát szeretne 
fürdőszobájába, kérje szakkereskedőjétől 
RADAWAY katalógusunkat, melyben közel 
300 féle kabint talál, vagy látogasson el a 
www.radaway.hu oldalra.

Az Ön stílusa

Ismerje meg az M-Acryl kádakat!

látogasson el a weboldalunkra, ahol bemutatjuk 
termékeink további előnyeit, megkeresheti az Önhöz 
legközelebb eső üzleteket.

www.m-acryl.hu

Stílust teremtünk a fürdőszobában
Stílust teremtünk a fürdőszobában

Ismerje meg a Radaway 
zuhanykabinokat!



Wellness
Elektronikus masszázsrendszerek

Easy Clean önürítős vízfúvóka

kék led világítás intelligens elektronikus vezérlés automata le- túlfolyó
turbomasszázs szabályzó

Easy Clean oldalszelepelt fém
levegőfúvóka

víz hőmérséklet szintentartás 
(opcionális)

automata ózon fertőtlenítő rendszer (opcionális)

forgó mini vízfúvóka
háthoz, talphoz

célirányos mini vízfúvóka
háthoz, talphoz

zajszegény, nagy teljesítményű
vízpumpa és levegőkompresszor

fém vázszerkezet (opcionális)
vízpumpa szívófej

Easy Clean önürítős vízfúvóka

WEllnESS 22 fúvókás Masszázsrendszer  

– 4 db EasyClean® önürítős vízfúvóka
– 2-2 db forgó mini fúvóka a háthoz, talphoz
– 2-2 db célirányos mini fúvóka a háthoz, talphoz
– 10 db oldalszelepelt fém levegőfúvóka a kádtest aljában
– Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (400 liter/perc) 

– Easy Claean vízfúvókák - A vízfúvóka ház speciális kialakításának köszönhetően a csőrendszer-

   ben nem marad  pangó víz, miután leengedte a vizet a masszázskádjából.

– Inteligens elektronikus vezérlés - Megakadályozza a masszázsrendszer idő előtti bekapcso-

   lását, vezérli a pulzáló funkciót és a levegős kiszárítást. 

– Intelligens vezérlőpanel a kádtest peremén - Esztétikus megjelenésű vízálló kivitel, puha 

   nyomógombsorral kialakítva.

– Szárazon futás elleni védelem - Az elektronika érzékeli és meggátolja a funkciók bekapcso-

   lását amennyiben a kádban nincs víz, vagy nem elegendő a vízmennyiség.

– automata le-túlfolyó szifonnal - A látható felület krómozott. 

– Zajszegény légkompresszor - Masszázskádakhoz fejlesztett zajcsökkentő burkolattal ellátva.

– Pulzálás - A levegő intenzitásának váltakozása biztosítja a pulzáló masszázsélményt. 

– 10 db oldalszelepelt levegőfúvóka - A pezsgőfürdő hazásfokozás növelésére.  

    A fém kivitel biztosítja a tartósságot és a súlyterhelhetőséget.

– automata csőrendszer kiszárítás - A víz leengedése után, kb. 1 perc alatt kiszárítja 

    a csőrendszert és automatikusan kikapcsol.

– turbómasszázs levegődúsító szabályzó -    Az alsó levegőfúvókák és a vízfú-

   vókák között fokozatmentesen szabályozható a levegő útja. A levegőkomp-

   resszor által termelt levegőmennyiséget a vízfúvókákba irányítja, ami által a 

    masszázs hatása megtöbbszöröződik, és létre jön a turbómasszázs hatás.

– Rezgéselnyelő lábazat - A lábak talajjal érintkező végén PVC talpak található-

    ak, illetve a vízpumpát vibráció mentesítő talpra szereljük.

– kék led világítás - Relaxáláshoz  használhatja ezt a funkciót. Hangulatosan 

    vílágítja meg a vízalatti teret. 

349.000,- Ft (a kád árát nem tartalmazza)

60.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

Rendelhető kiegészítők a Wellness masszázsrendszerhez: 
Fém vázszerkezet   29.900,- Ft  
Automata ózon fertőtlenítés  55.900,- Ft  
Vízhőmérséklet szinten tartás (38C) 53.000,- Ft
Friss vizes öblítés   49.400.- Ft
(hideg vizes csatlakozás megléte feltétel)

Tekintse meg további népszerű rendelhető kiegészítőinket a 46-53. oldalon.

friss vizes öblítés (opcionális)



Easy Clean önürítős vízfúvóka

fényterápia intelligens elektronikus vezérlés automata le- túlfolyó
turbomasszázs szabályzó

Easy Clean oldalszelepelt fém
levegőfúvóka

víz hőmérséklet szintentartás 
(opcionális)

automata ózon fertőtlenítő rendszer

forgó mini vízfúvóka
háthoz, talphoz

célirányos mini vízfúvóka
háthoz, talphoz

zajszegény, nagy teljesítményű
vízpumpa és levegőkompresszor

fém vázszerkezet (opcionális)
vízpumpa szívófej

Easy Clean önürítős vízfúvóka

WEllnESS PRÉMIUM 24 fúvókás Masszázsrendszer  

– 4 db EasyClean® önürítős vízfúvóka
– 2-2 db forgó mini fúvóka a háthoz, talphoz
– 2-2 db célirányos mini fúvóka a háthoz, talphoz
– 12 db oldalszelepelt fém levegőfúvóka a kádtest aljában
– Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (400 liter/perc)

– Easy Claean vízfúvókák - A vízfúvóka ház speciális kialakításának köszönhetően a csőrend-

   szerben nem marad pangó víz, miután leengedte a vizet a masszázskádjából.

– Inteligens elektronikus vezérlés - Megakadályozza a masszázsrendszer idő előtti bekap-

   csolását. Vezérli a pulzáló funkciót és a levegős kiszárítást. 

– Integrált vezérlőpanel a kádtest peremén - Esztétikus megjelenésű vízálló kivitel, puha 

   nyomógombsorral kialakítva.

– Szárazon futás elleni védelem - Az elektronika érzékeli és meggátolja a prémium funkciók 

   bekapcsolását amennyiben a kádban nincs víz, vagy nem elegendő a vízmennyiség.

– automata le-túlfolyó szifonnal - A látható felület krómozott. 

– Zajszegény légkompresszor - Masszázskádakhoz fejlesztett zajcsökkentő burkolattal   

   ellátva.

– Pulzálás - A levegő intenzitásának váltakozása biztosítja a pulzáló masszázsélményt. 

– 12 db oldalszelepelt levegőfúvóka - A pezsgőfürdő hazásfokozás növelésére.  

    A fém kivitel biztosítja a tartósságot és a súlyterhelhetőséget.

– automata csőrendszer kiszárítás - A víz leengedése után, kb. 1 perc alatt kiszárítja 

    a csőrendszert és automatikusan kikapcsol.

– turbómasszázs levegődúsító szabályzó - Az alsó levegőfúvókák és a vízfúvókák 

   között fokozatmentesen  szabályozható a levegő útja. A levegőkompresszor által 

   termelt levegőmennyiséget a vízfúvókákba irányítja, ami által a masszázs hatása 

    megtöbbszöröződik, és létrejön a turbómasszázs hatás.

– Rezgéselnyelő lábazat - A lábak talajjal érintkező végén PVC talpak találhatóak, 

    illetve a vízpumpát vibráció mentesítő talpra szereljük.

– fényterápia - A 3 alapszínből tetszőleges színvariációk választhatóak, vagy a 

    színek folyamatosan váltakoznak megfelelő relaxációs élményt biztosítva. 

– automata ózon fertőtlenítő rendszer - A hidromasszázs használat közben au-

    tomatikusan fertőtleníti a csőrendszert.

   

419.000,- Ft (a kád árát nem tartalmazza)

Wellness Prémium
Elektronikus masszázsrendszerek
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Rendelhető kiegészítők a Wellness Premium masszázsrendszerhez: 
Fém vázszerkezet   29.900,- Ft  
Vízhőmérséklet szinten tartás (38C)  53.000,- Ft
Friss vizes öblítés   49.400.- Ft
(hideg vizes csatlakozás megléte feltétel)

Tekintse meg további népszerű rendelhető kiegészítőinket a 46-53. oldalon.

friss vizes öblítés (opcionális)



Wellness Premium Plus
Elektronikus masszázsrendszerek

Easy Clean önürítős vízfúvóka

fényterápia intelligens elektronikus vezérlés automata le- túlfolyó
turbomasszázs szabályzó

Easy Clean oldalszelepelt fém
levegőfúvóka

vízfűtés (opcionális)

automata ózon fertőtlenítő rendszer

ABC 2 db mini célirányos + 4 db 
mini forgó vízfúvóka

zajszegény, nagy teljesítményű
vízpumpa és levegőkompresszor

fém vázszerkezet 
vízpumpa szívófej

Easy Clean önürítős vízfúvóka

WEllnESS PREMIUM PlUS 28 fúvókás Masszázsrendszer, 
abC* technológiával  

469.000,- Ft (a kád árát nem tartalmazza)

62.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

digitális óra és hőmérséklet
kijelzés

Intenzitás szabályzás

Hidromasszázs vezérlő

fényterápia 
szabályzás

Pezsgőfürdő vezérlő

Pulzálás szabályzás

Pezsgőfürdő vezérlő

abC
AnatomicalBodyCare

*abC (anatomical body Care) rendszer: 
az igazi felfrissülés élménye

a masszázsterapeuták és mérnökeink által kifejlesztett haté-
kony hátmasszírozó rendszer lényege, a fúvókák típusában, 
méretében, elhelyezkedésében és az egyszerűen változtatható 
víz-levegő keverék arányában rejlik. Maximálisan testre szabha-
tó masszírozó erő. az abC technológia egyedülállóan lehetővé 
teszi, hogy Ön kiválassza a kívánt intenzitást. teljes hatóerejű, 
vagy lágy masszázs, vagy valahol a kettő között…
Szakembereink véleménye, hogy a gerincvonalra nem szabad fú-
vókát helyezni, mert a középen kiáramló vízsugár bizonyos esetek- 

ben gyulladást is okozhat. Az ABC rendszernek köszönhetően a célirányos és forgó mini 
fúvókáink a gerincoszlopot tartó hátizmokat masszírozzák, ezáltal a vízmasszázs üdítő hatása 
sokkal hatékonyabban és gyorsabban jelentkezik.

ABC 2 db mini célirányos + 4 db 
mini forgó vízfúvóka

friss vizes öblítés (opcionális)

Hőmérséklet 
vezérlő



WEllnESS PREMIUM PlUS 28 fúvókás Masszázsrendszer, 
abC technológiával    

– 4 db Easy-Clean® önürítős vízfúvóka
– abC (anatomical body Care) mini fúvóka rendszer
– 2 db célirányos + 4 db mini forgó fúvóka a háthoz 
– 2 db célirányos + 4 db mini forgó fúvóka a talphoz
– 12 db oldalszelepelt fém levegőfúvóka a kádtest aljában
– Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (450 liter/perc) 

– Easy Claean vízfúvókák - A vízfúvóka ház speciális kialakításának köszönhetően a 

   csőrendszerben nem marad pangó víz, miután leengedte a vizet a masszázskádjából.

– Inteligens elektronikus vezérlés - Tökéletes védelem és felügyelet a kádja felett.  

   Megakadályozza a masszázsrendszer idő előtti bekapcsolását. Vezérel és  felügyel minden 

   prémium funkciót (fényterápia, pulzálás, intenzitás szabályzás, óra, hőmérsékletvezérlés, 

   kiszárítás, beállítások stb.)

– Integrált vezérlőpanel digitális kijelzővel a kádtest peremén - Esztétikus megjelenésű, 

  puha nyomógombsorral, digitális kijelzővel és visszajelző LED-ekkel kialakítva, amelyen 

   nyomon követhető és vezérelhető a masszázskád számos szolgáltatása és funkciója.

– Hőmérsékletkijelzés - A digitális kijelzőn alapesetben látható a víz hőmérséklete. Üres 

   kád esetén a helység hőmérsékletét mutatja.

– digitális Óra - A digitális kijelzőn alapesetben látható a beállított, pontos idő.

– Vízfűtés-vezérlés (opcionális)* - A hőmérséklet beállításának feltétele az opcionálisan 

   vásárolható vízfűtés.

– Szárazon futás elleni védelem - Az elektronika érzékeli és meggátolja a prémium funkci-

   ók bekapcsolását amennyiben a kádban nincs víz, vagy nem elegendő a vízmennyiség.

– automata le-túlfolyó szifonnal - A látható felület krómozott. 

– Zajszegény légkompresszor - Masszázskádakhoz fejlesztett zajcsökkentő burkolattal 

   ellátva.

– Pulzálás - A levegő intenzitásának váltakozása biztosítja a pulzáló masszázsélményt. 

– Intenzitás szabályzás - A levegőmasszázs intenzitása igény szerint szabályozható.

– 12 db oldalszelepelt levegőfúvóka - A pezsgőfürdő hazásfokozás növelésére.  

    A fém kivitel biztosítja a tartósságot és a súlyterhelhetőséget.

– automatikus friss vizes öblítés (opcionális)** - (hideg vizes csatlakozás meg-

    léte feltétel) A csapteleptől függetlenül a kádat a hideg vizes rendszerhez kell 

    csatlakoztatni és a vízleengedés után automatikusan tiszta vízzel átmossa a kád 

    csőrendszerét, csak ezután indul el az automata csőrendszer kiszárítás funkció.

– automata csőrendszer kiszárítás - A víz leengedése után, kb. 1 perc alatt kiszárítja 

    a csőrendszert és automatikusan kikapcsol.

– turbómasszázs levegődúsító szabályzó - Az alsó levegőfúvókák és a vízfúvó-

   kák között fokozatmentesen szabályozható a levegő útja. A levegőkompresszor 

  által termelt levegőmennyiséget a vízfúvókákba irányítja, ami által a masszázs 

    hatása megtöbbszöröződik, és létrejön a turbómasszázs hatás.

– Rezgéselnyelő vázszerkezet - A lábak talajjal érintkező végén PVC talpak talál-   

    hatók.  A kádtest 8 (egyenes kád) illetve 7 (Sarokkád) ponton van alátámasztva, 

    ezáltal utólagosan semmilyen alátámasztást nem igényel.

– fényterápia - A 3 alapszínből tetszőleges színvariációk választhatóak, vagy a 

    színek folyamatosan váltakoznak megfelelő relaxációs élményt biztosítva. 

– automata ózon fertőtlenítő rendszer - A hidromasszázs használat közben 

    automatikusan fertőtleníti a csőrendszert.

* vízfűtés vásárlása feltétel

Elektronikus masszázsrendszerek
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Rendelhető kiegészítők a Wellness Premium Plus masszázsrendszerhez: 
Vízfűtés  53.000,- Ft
Friss vizes öblítés 49.400,- Ft (Hideg vizes csatlakozás megléte feltétel)

Tekintse meg további népszerű rendelhető kiegészítőinket a 46-53. oldalon.



Elegant
Elektronikus masszázsrendszerek

Slim fém vízfúvóka

fényterápiás LED világítás intelligens elektronikus vezérlés automata le- túlfolyó

felülszelepelt Slim fém
levegőfúvóka

vízfűtés (opcionális)friss vizes öblítés

abC* Mini Slim vízfúvóka háthoz, 
talphoz

abC* Mini Slim vízfúvóka háthoz, 
talphoz

automatikus csőfertőtlenítés

fém vázszerkezet 
vízpumpa szívófejek

önürítős vízfúvóka

ElEgant 30 fúvókás intelligens Masszázsrendszer
abC* technológiával   

575.000,- Ft (a kád árát nem tartalmazza)

64.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

fényterápia szabályzás

Intenzitás szabályzás

Pezsgőfürdő vezérlő

abC
AnatomicalBodyCare

turbomasszázs szabályzó

zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa

Hidromasszázs 
vezérlő

abC (anatomical body Care) rendszer: 
az igazi felfrissülés élménye

a masszázsterapeuták és mérnökeink által kifejlesztett haté-
kony hátmasszírozó rendszer lényege, a fúvókák típusában, 
méretében, elhelyezkedésében és az egyszerűen változtatható 
víz-levegő keverék arányában rejlik. Maximálisan testre szabha-
tó masszírozó erő. az abC technológia egyedülállóan lehetővé 
teszi, hogy Ön kiválassza a kívánt intenzitást. teljes hatóerejű, 
vagy lágy masszázs, vagy valahol a kettő között…
A szakembereink véleménye az, hogy gerincvonalra nem szabad 
fúvókát helyezni, mert a középen kiáramló vízsugár bizonyos ese- 

tekben gyulladást is okozhat. Az ABC rendszernek köszönhetően a célirányos és forgó mini 
fúvókáink a gerincoszlopot tartó hátizmokat masszírozzák, ezáltal a vízmasszázs üdítő hatása 
sokkal hatékonyabban és gyorsabban jelentkezik.

*



ElEgant 30 fúvókás intelligens Masszázsrendszer    

– 6 db EasyClean Slim® önürítős vízfúvóka 
– abC (anatomical body Care) mini fúvóka rendszer
– 6 db Slim mini fúvóka a háthoz
– 6 db Slim mini fúvóka a talphoz
– 12 db Slim fém levegőfúvóka a kádtest aljában
– Zajszegény, nagy teljesítményű vízpumpa (450 liter/perc) 
- SlIM vízfúvókák - Még hatékonyabb megnövelt masszírozó erő, extra lapos kivitel. Csak 

  1,2mm vastag fém fúvókák. A vízfúvóka ház speciális kialakításának köszönhetően a cső-

   rendszerben nem marad pangó víz, miután leengedte a vizet a masszázskádjából

– Intelligens elektronikus vezérlés - Tökéletes védelem és felügyelet a kádja felett. Megaka-

   dályozza a masszázsrendszer idő előtti bekapcsolását. Vezérel és felügyel minden prémium- 

   funkciót (fényterápia, pulzálás, intenzitás szabályzás, hőmérsékletvezérlés, kiszárítás)

- az Elegant diszkrét és innovatív vezérlője a kádtest peremén - A XXI. századi modernkor 

  divatos vezérlése elérte az M-Acryl kádakat is. Most már nem csak a telefonját tudja érin-

   tésre vezérelni, hanem a masszázskádját is. A „kezelőfelületet” diszkréten elegáns piktogra-

   mokkal jelöltük, hogy tudja, hol kell csak megérintenie a kádját, a kívánt funkció eléréséhez. 

– Vízfűtés-vezérlés (opcionális)* - A hőmérséklet vezérlés feltétele a felárért vásárolható 

   vízfűtés. 

– Szárazon futás elleni védelem - Az elektronika érzékeli és meggátolja a prémium funkciók 

   bekapcsolását amennyiben a kádban nincs víz, vagy nem elegendő a vízmennyiség. 

– automata le-túlfolyó szifonnal - A látható felület krómozott. 

– Zajszegény légkompresszor - Masszázskádakhoz fejlesztett zajcsökkentő burkolattal ellátva.

– Pulzálás - A levegő intenzitásának váltakozása biztosítja a pulzáló masszázsélményt. 

– Intenzitás szabályzás - A levegőmasszázs intenzitása igény szerint szabályozható.

– 12 db Slim fém levegőfúvóka - A Slim levegőfúvókák speciális kialakításának kö-

   szönhetően ezer apró buborékra porlasztja a befújt levegőt.  

   A fém kivitel, a tartósságot és a súlyterhelhetőséget biztosítja.

– automatikus friss vizes öblítés** - (hideg vizes csatlakozás megléte feltétel) A csap-

   teleptől függetlenül a kádat a hideg vizes rendszerhez kell csatlakoztatni és a vízle-

   engedés után automatikusan tiszta vízzel átmossa a kád csőrendszerét, csak ezután 

   indul el az automata csőrendszer kiszárítás funkció.

– automata csőrendszer kiszárítás - A víz leengedése után, kb. 1 perc alatt kiszárítja 

    a csőrendszert és automatikusan kikapcsol.

– turbómasszázs levegődúsító szabályzó - Az alsó levegőfúvókák és a vízfúvókák kö-

   zött fokozatmentesen szabályozható a levegő útja. A levegőkompresszor által 

   termelt levegőmennyiséget a vízfúvókákba irányítja, ami által a masszázs hatása 

   megtöbbszöröződik, és létrejön a turbómasszázs hatás.

– Rezgéselnyelő vázszerkezet - A lábak talajjal érintkező végén PVC talpak találhatók. 

   A kádtest 8 (egyenes kád) illetve 7 (Sarokkád) ponton van alátámasztva, ezáltal  

   utólagosan semmilyen alátámasztást nem igényel.

– fényterápia - A 3 alapszínből tetszőleges színvariációk választhatóak, vagy a színek 

   folyamatosan váltakoznak megfelelő relaxációs élményt biztosítva. 

– automata ózon fertőtlenítő rendszer - A hidromasszázs használat közben automati-

   kusan fertőtleníti a csőrendszert.

* vízfűtés vásárlása feltétel

** Hideg vizes csatlakozás megléte feltétel

Elektronikus masszázsrendszerek
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Slim vízfúvókák

40%  teljesítmény növekedés és 
csak 1,2 mm vékony!

Az ultra vékony fém Slim 
fúvókák szinte észrevétlenül 
simulnak a kád falára. Bizton-
ságos és elegáns megoldás a 
legigényesebbeknek.

Rendelhető kiegészítők az Elegant masszázsrendszerhez: 
Vízfűtés 53.000,- Ft

Tekintse meg további népszerű rendelhető 
kiegészítőinket a 46-53. oldalon.



termékek Méretek
basic

vízmasszázs
4+4+2

active
vízmasszázs

4+4+4

Comfort
vízmasszázs

6+4+2

+10 fúvókás
pezsgőfürdő

Wellness
22 fúvókával

Wellness
Premium

24 fúvókával

Wellness
Premium Plus
28 fúvókával

Elegant
30 fúvókával

Helena egyenes kád

150x70
160x70
170x70
190x90

-
177.000,- Ft
179.000,- Ft
204.400,- Ft

-
201.500,- Ft
203.500,- Ft
228.900,- Ft

-
221.000,- Ft
223.000,- Ft
248.400,- Ft

+99.900,- Ft

-
411.500,- Ft
413.500,- Ft
438.900,- Ft

-
481.500,- Ft
483.900,- Ft
508.900,- Ft

-
531.500,- Ft*
533.500,- Ft*
558.900,- Ft

-
637.500,- Ft*
639.900,- Ft*
664.900,- Ft

Amanda egyenes kád

160x75
170x75
180x80

172.000,- Ft
177.400,- Ft
188.000,- Ft

196.500,- Ft
201.900,- Ft
212.500,- Ft

216.000,- Ft
221.400,- Ft
232.000,- Ft

+99.900,- Ft
406.500,- Ft
411.900,- Ft
422.500,- Ft

476.500,- Ft
481.900,- Ft
492.500,- Ft

526.500,- Ft
531.900,- Ft
542.500,- Ft

632.500,- Ft
637.900,- Ft
648.500,- Ft

Nikita egyenes kád

160x70
170x75
180x80

180.100,- Ft
188.000,- Ft
194.400,- Ft

204.600,- Ft
212.500,- Ft
218.900,- Ft

224.100,- Ft
232.000,- Ft
238.400,- Ft

+99.900,- Ft
414.600,- Ft
422.500,- Ft
428.900,- Ft

484.600,- Ft
492.500,- Ft
498.900,- Ft

534.600,- Ft
542.500,- Ft
548.900,- Ft

640.600,- Ft
648.500,- Ft
654.900,- Ft

Fresh egyenes kád

160x70
170x70
170x75
180x80

180.000,- Ft
183.000,- Ft
188.000,- Ft
194.400,- Ft

204.500,- Ft
207.500,- Ft
212.500,- Ft
218.900,- Ft

224.000,- Ft
227.000,- Ft
232.000,- Ft
238.400,- Ft

+99.900,- Ft

414.500,- Ft
417.500,- Ft
422.500,- Ft
428.900,- Ft

484.500,- Ft
487.500,- Ft
492.500,- Ft
498.900,- Ft

534.500,- Ft
537.500,- Ft
542.500,- Ft
548.900, -Ft

640.500,- Ft
643.500,- Ft
648.500,- Ft
654.900,- Ft

Klara egyenes kád

140x70
150x70
160x70
170x70
180x80

167.000,- Ft
168.500,- Ft
169.500,- Ft
171.000,- Ft
188.000,- Ft

191.500,- Ft
193.000,- Ft
194.000,- Ft
195.500,- Ft
212.500,- Ft

211.000,- Ft
212.500,- Ft
213.500,- Ft
215.000,- Ft
232.000,- Ft

+99.900,- Ft

401.500,- Ft
403.000,- Ft
404.000,- Ft
405.500,- Ft
422.500,- Ft

471.500,- Ft
473.000,- Ft
474.000,- Ft
475.500,- Ft
492.500,- Ft

521.500,- Ft
523.000,- Ft
524.000,- Ft
525.500,- Ft
542.500,- Ft

627.500,- Ft
629.000,- Ft
630.000,- Ft
631.500,- Ft
648.500,- Ft

Sortiment egyenes kád

150x75
160x75
170x75

170.700,- Ft
172.400,- Ft
177.400,- Ft

195.200,- Ft
196.900,- Ft
201.900,- Ft

214.700,- Ft
216.400,- Ft
221.400,- Ft

+99.900,- Ft
405.200,- Ft
406.900,- Ft
411.900,- Ft

475.200,- Ft
476.900,- Ft
481.900,- Ft

525.200,- Ft
526.900,- Ft
531.900,- Ft

631.200,- Ft
632.900,- Ft
637.900,- Ft

Crystal egyenes kád

170x75
180x80

193.000,- Ft
204.400,- Ft

217.500,- Ft
228.900,- Ft

237.000,- Ft
248.400,- Ft

+99.900,- Ft
427.500,- Ft
438.900,- Ft

497.500,- Ft
508.900,- Ft

547.500,- Ft
558.900,- Ft

653.500,- Ft
664.900,- Ft

Masszázsrendszerek, árak

66.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

az árak tartalmazzák (kivétel a pezsgőfürdő) a kádat, kádlábat, hidromasszázs rendszert valamint az automata le- és túlfolyót.

A masszázsrendszerek felszereltségei olvashatóak a 58-65. oldalon.           * A kád műszaki paraméterei miatt a masszázsrendszer fúvókaszáma maximum 24db.



termékek Méretek
basic

vízmasszázs
4+4+2

active
vízmasszázs

4+4+4

Comfort
vízmasszázs

6+4+2

+10 fúvókás
pezsgőfürdő

Wellness
22 fúvókával

Wellness
Premium

24 fúvókával

Wellness
Premium Plus
28 fúvókával

Elegant
30 fúvókával

Mars egyenes kád

150x70
160x70
170x75

169.100,- Ft
172.000,- Ft
179.000,- Ft

193.600,- Ft
196.500,- Ft
203.500,- Ft

213.100,- Ft
216.000,- Ft
223.000,- Ft

+99.900,- Ft
403.600,- Ft
406.500,- Ft
413.500,- Ft

473.600,- Ft
476.500,- Ft
483.500,- Ft

523.600,- Ft
526.500,- Ft
533.500,- Ft

629.600,- Ft
632.500,- Ft
639.500,- Ft

Coral I. egyenes kád

170x80
180x80

190.700,- Ft
198.400,- Ft

215.200,- Ft
222.900,- Ft

234.700,- Ft
242.400,- Ft

+99.900,- Ft
425.200,- Ft
432.900,- Ft

495.200,- Ft
502.900,- Ft

545.200,- Ft
552.900,- Ft

651.200,- Ft
658.900,- Ft

Tamiza egyenes kád

150x70
160x70
170x70
170x75

177.400,- Ft
180.100,- Ft
183.400,- Ft
188.000,- Ft

201.900,- Ft
204.600,- Ft
207.900,- Ft
212.500,- Ft

221.400,- Ft
224.100,- Ft
227.400,- Ft
232.000,- Ft

+99.900,- Ft

411.900,- Ft
414.600,- Ft
417.900,- Ft
422.500,- Ft

481.900,- Ft
484.600,- Ft
487.900,- Ft
492.500,- Ft

531.900,- Ft
534.600,- Ft
537.900,- Ft
542.500,- Ft

637.900,- Ft
640.600,- Ft
643.900,- Ft
648.500,- Ft
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*A kád műszaki paraméterei miatt a masszázsrendszer fúvókaszáma változik.

Linea aszimmetrikus kád

150x70/85
170x70/85

177.400,- Ft
188.000,- Ft

201.900,- Ft
212.500,- Ft

- +99.900,- Ft
411.900,- Ft
422.500,- Ft

481.900,- Ft
492.500,- Ft

- -

Liza aszimmetrikus kád

140x90
150x95

184.400,- Ft
188.000,- Ft

208.900,- Ft
212.500,- Ft

- +99.900,- Ft
418.900,- Ft
422.500,- Ft

488.900,- Ft
492.500,- Ft

- -

Daria aszimmetrikus kád

140x95
150x100
160x105
170x110

184.400,- Ft
188.000,- Ft
194.400,- Ft
206.000,- Ft

208.900,- Ft
212.500,- Ft
218.900,- Ft
230.500,- Ft

228.400,- Ft
232.000,- Ft
238.400,- Ft
250.000,- Ft

+99.900,- Ft

418.900,- Ft
422.500,- Ft
428.900,- Ft
440.500,- Ft

488.900,- Ft
492.500,- Ft
498.900,- Ft
510.500,- Ft

538.900,- Ft
542.500,- Ft
548.900,- Ft
560.500,- Ft

644.900,- Ft
648.500,- Ft
654.900,- Ft
666.500,- Ft

Azalia aszimmetrikus kád

150x105
160x105
170x105

194.400,- Ft
198.400,- Ft
207.000,- Ft

218.900,- Ft
222.900,- Ft
231.500,- Ft

238.400,- Ft
242.400,- Ft
251.000,- Ft

+99.900,- Ft
428.900,- Ft
432.900,- Ft
441.500,- Ft

498.900,- Ft
502.900,- Ft
511.500,- Ft

548.900,- Ft
552.900,- Ft
561.500,- Ft

654.900,- Ft
658.900,- Ft
667.500,- Ft



68.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!

termékek Méretek
basic

vízmasszázs
4+4+2

active
vízmasszázs

4+4+4

Comfort
vízmasszázs

6+4+2

+10 fúvókás
pezsgőfürdő

Wellness
22 fúvókával

Wellness
Premium

24 fúvókával

Wellness
Premium Plus
28 fúvókával

Elegant
30 fúvókával

Rita sarokkád

135x135
140x140
150x150

188.000,- Ft
196.400,- Ft
207.000,- Ft

212.500,- Ft
220.900,- Ft
231.500,- Ft

232.000,- Ft
240.400,- Ft
251.000,- Ft

+99.900,- Ft
422.500,- Ft
430.900,- Ft
441.500,- Ft

492.500,- Ft
500.900,- Ft
511.500,- Ft

542.500,- Ft
550.900,- Ft
561.500,- Ft

648.500,- Ft
656.900,- Ft
667.500,- Ft

Ida sarokkád

120x120 - - - - - - - -

Samanta sarokkád

140x140
150x150

194.400,- Ft
203.000,- Ft

218.900,- Ft
227.500,- Ft

238.400,- Ft
247.000,- Ft

+99.900,- Ft
428.900,- Ft
437.500,- Ft

498.900,- Ft
507.500,- Ft

548.900,- Ft
557.500,- Ft

654.900,- Ft
663.500,- Ft

Ancona sarokkád

150x150 213.000,- Ft 237.500,- Ft 257.000,- Ft +99.900,- Ft 447.500,- Ft 517.500,- Ft 567.500,- Ft 673.500,- Ft

Masszázsrendszerek, árak
az árak tartalmazzák(kivétel a pezsgőfürdő) a kádat, kádlábat, hidromasszázs rendszert valamint az automata le- és túlfolyót.

A masszázsrendszerek felszereltségei olvashatóak a 58-65. oldalon.
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termékek Méretek
basic

vízmasszázs
4+4+2

active
vízmasszázs

4+4+4

Comfort
vízmasszázs

6+4+2

+10 fúvókás
pezsgőfürdő

Wellness
22 fúvókával

Wellness
Premium

24 fúvókával

Wellness
Premium Plus
28 fúvókával

Elegant
30 fúvókával

 
Avantgarde különleges kád

190x90 214.400,- Ft 238.900,- Ft 258.400,- Ft +99.900,- Ft 448.900,- Ft 518.900,- Ft 568.900,- Ft 674.900,- Ft

Cleopatra különleges kád

180x85 256.500,- Ft 281.000,- Ft 300.500,- Ft +99.900,- Ft 491.000,- Ft 561.000,- Ft 611.000,- Ft 717.000,- Ft

Princess különleges kád

180x85 209.000,- Ft 233.500,- Ft 253.000,- Ft +99.900,- Ft 443.500,- Ft 513.500,- Ft 563.500,- Ft 669.500,- Ft

  
Debora különleges kád

Ø 160 - 306.500,- Ft 326.000,- Ft +99.900,- Ft 516.500,- Ft 586.500,- Ft 636.500,- Ft 742.500,- Ft

Trinity különleges kád

160x120
170x130

-
264.900,- Ft
274.900,- Ft

284.400,- Ft
294.400,- Ft

+99.900,- Ft
474.900,- Ft
484.900,- Ft

544.900,- Ft
554.900,- Ft

594.900,- Ft
604.900,- Ft

700.900,- Ft
710.900,- Ft

Lux I. különleges kád

194x100 218.500,- Ft 243.000,- Ft 262.500,- Ft +99.900,- Ft 453.000,- Ft 523.000,- Ft 573.000,- Ft 679.000,- Ft

Royal különleges kád

180x110 - 298.000,- Ft 317.500,- Ft* +99.900,- Ft 508.000,- Ft 578.000,- Ft 628.000,- Ft 734.000,- Ft

*A kád műszaki paraméterei miatt a masszázsrendszer fúvókaszáma változik.



Termékeink összetett és nagy értéket képviselő háztartási berendezések, melyek egyszerre csatlakoznak az elektromos 
rendszerhez és a vízhálózathoz, ezért a szakszerű beállítást és beüzemelést kiemelten javasoljuk.

Vásárlás
Amikor Ön a kádat megrendeli, mi már akkor segítünk! az előkészületekre vonatkozó dokumentumokat olvassa el a 
következő oldalon, hogy mire a masszázskád megérkezik, a helyszín az előírásoknak megfelelően legyen előkészítve.

Garancia, bizalom
Ne feledje, hogy 2 év garanciát biztosítunk az Ön M-Acryl masszázskádjára. Ezt a garancia időt még 1 évvel 
meghosszabíthatja, amennyiben a kádja beüzemelését szakszervizünkre bízza.

Márkaszervíz
Szakembereink immáron 18 éve gyártanak és üzemelnek be masszázskádakat Magyarországon vevőink
legnagyobb megelégedésére. Használja ki több éves tapasztalatunkat, üzemeltesse be masszázskádját
márkaszervizünkkel.
Vegye igénybe beüzemelésünket, masszázskádját most díjmentesen házhoz szállítjuk Önnek az ország
bármely pontjára.*
Hívjon ( Tel: +36 76/441-170) vagy írjon e-mailt (szerviz@metakft.hu). Kollégáink készségesen állnak rendelkezésére,
hogy a beüzemelés a vásárlást követően a legrövidebb idő alatt megvalósulhasson.

Az M-Acryl masszázskádakra 3 év GARANCIÁT biztosítunk.**
A beüzemelési díj országosan 32.500 Ft + ÁFA. (A beüzemelés ára tartalmazza a kiszállás díját is.)
* A házhozszállítás a beüzemeléssel egy időben történik.
** Masszázskádjainkra a 3 év garancia kizárólag a Méta Hungary Kft. szakemberei által történő beüzemelés
esetén érvényes.

Üres kád beépítés: 20.000,- Ft +ÁFA (A beüzemelés ára tartalmazza a kiszállás díját is.)
Üres kád + előlap beépítés: 25.000,- Ft +ÁFA (A beüzemelés ára tartalmazza a kiszállás díját is.)
Masszázskád karbantartás, tisztítás: 32.500 Ft +ÁFA (kiszállási díj, egyeztetés szerint)
Munkaóradíj (nem garanciális javítás esetén) (kiszállási díj, egyeztetés szerint): 6.000-14.000,- Ft +ÁFA 

Az árak a felhasznált extra anyagköltséget nem foglalják magukban. Amennyiben kérdése van írjon a 
szerviz@metakft.hu e-mail címre, vagy a +36 76/540-255 fax számra.

Márkaszervíz

70.         Az M-Acryl kádak stílust teremtenek a fürdőszobájában!



Elokészületek a masszázskád
beüzemelése elott

1, Helyszíni kialakítás:
A fürdőszobájában a fal és padlóburkolási munkákat a szakemberek a kád   
környékén elvégezték.
Amennyiben sarokba helyezi a masszázskádat meggyőződött róla, hogy a  
sarok a kád mindkét hosszúságáig derékszöget mutat (a hegyes vagy tom -
paszög szigetelési problémát jelenthet a csempe és a kádtest találkozásánál).
Az Ön által megrendelt kád befér a fürdőszoba ajtaján.

jó tanács:
A masszázskádat célszerű előlappal együtt megvásárolni, így a karbantartáskor 
vagy egy esetleges meghibásodáskor könnyen hozzá lehet férni a kád gépésze-
téhez. Amennyiben a masszázskádat beépíti, mindenféleképpen biztosítania 
kell a 100%-os hozzáférést a kádhoz, egy esetleges javításnál. Amennyiben a  
kád gépészete nem hozzáférhető, a bontási és helyreállítási költség a vásárlót 
terheli. A masszázskád peremére ne burkoljon rá és a kádat ne vésse be a falba, 
ellenkező esetben a jótállás nem érvényesíthető! A kád mögött és alatt célszerű 
leburkolni tisztántarthatósági és egészségügyi okokból.

2, Elektromos kiépítés:
Kiépítette a 30 mA kioldóáram-védőkapcsolóval (É.V. relé) védett áramkört,    
melyre más fogyasztó nem csatlakozik. Ez a védőkapcsoló nem kerülhet egy    
helységbe a fürdőkáddal.
Biztosítva van a kádtest mögötti területen egy 3x1,5 mm² keresztmetszetű    
rézvezeték rögzített bekötésű kiállása, melynek hossza legalább 1,5 méter.
A fürdőkád 2,4 m-es körzetében található valamennyi villamos berendezést,   
fémszerkezetet (vízvezetékcső, lefolyó, padlóösszefolyó fémszerkezete stb.)   
és a dugaszoló aljazatok védőérintkezőit helyi egyenpotenciálra hozó hálózat  
segítségével fémesen összekötötte.
FIGYELEM! Az elektromos bekötésnél villásdugó használata szigorúan TILOS!

3, Vízvezeték kiállások:
A masszázskádakhoz a vízkiállások megegyeznek a szabványos vízkiál-
lással.
Biztosítva van a 40mm vagy 50 mm-es átmérőjű lefolyó csatlakozás,  
fi gyelembe véve a kád lefolyó pozícióját.
Biztosítva van a fali kádtöltő csaptelep, amely a beüzemeléskor legalább  
hideg vizet tud szolgáltatni a próbaüzem elvégzéséhez.
Amennyiben kádperemre szerelhető csaptelepet rendelt a kádhoz,  
akkor a következő előkészületeket kell elvégeznie: 1. vegye fi gyelembe  
a csaptelep pozícióját a kádtesten és építse ki a kádtest mögötti részen 
a 1/2”-os nyitó-záró sarokszelep kiállásokat az ideális helyen, úgy, hogy 
az üzembe helyező szakemberek be tudják azt kötni. 

Igen, a fenti műszaki paraméterek biztosítottak. Ezúton rendelem meg 
masszázskád alábbi címen való beüzemelését 32.500 Ft + Áfáért.

Név: .......................................................................................................................................................

Cím: .......................................................................................................................................................

Telefonszám: ....................................................................................................................................

Egyéb feljegyzés: ............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................
             Megrendelő aláírása

Figyelem! A beüzemelési költség nem tartalmazza a bekötéshez, installáláshoz felhasznált 
anyagok díját. Amennyiben a fenti előkészületek hiányossága miatt a beüzemelés a megbe-
szélt időpontban meghiúsul, a kiszállási díjat a megrendelőnek a helyszínen ki kell fi zetnie.
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Forgalmazó:
Méta Hungary Kft.
info@metakft.hu, www.m-acryl.hu

Az Ön kereskedője:

Crystal
170x75, 180x80

Coral I.
170x80, 180x80

Nikita
160x70, 170x75, 180x80

Fresh
160x70, 170x70, 170x75, 180x80

Sortiment
150x75, 160x75, 170x75

Tamiza
150x70, 160x70, 170x70, 170x75

Daria
140x95, 150x100, 160x105, 170x110

liza
140x90, 150x95

Azalia
150x105, 160x105, 170x105

Ancona
150x150

Rita
135x135, 140x140, 150x150

Samanta
140x140, 150x150

Ida
120x120

Avantgarde
190x90

Royal
180x110

Debora
Ø 160

Cleopatra
180x85
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Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot és tekintse meg 
az M-Acryl kádak széles 
választékát.

Princess
180x85

Eg
ye

ne
s k

ád
ak

Romantica
190

Classica
160, 170

lux II.
194x100

Coral II.
180x80

lux I.
194x100

Trinity
160x120, 170x130

linea
150x70/85, 170x70/85

Amanda
160x75, 170x75, 180x80

Mars
120x70, 150x70, 160x70, 170x75

Klara
 140x70, 150x70, 160x70, 170x70, 180x80

Helena
150x70, 160x70, 170x70, 190x90


