
SPRÁVNÁ TREFA ECO
VODOVODNÍ BATERIE
PLATÍ PRO GC SKUPINU
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SPRÁVNÁ TREFA ECO

Podrobný popis výrobků a jejich použití je popsán v dostupných technických listech.
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena. 

RAFSTE01A
• Baterie dřezová 100 mm
• Kulaté ramínko 180 mm
• Chrom

785 Kč

RAFSTE03B
• Baterie dřezová 150 mm
• Ploché ramínko 175 mm
• chrom

871 Kč

RAFSTE21
• Baterie umyvadlová 

stojánková s ovládáním
• chrom

597 Kč

RAFSTE548
• Baterie dřezová 

stojánková
• horní vývod
• ploché ústí
• chrom

785 Kč

RAFSTE01B
• Baterie dřezová 150 mm
• Kulaté ramínko 180 mm
• Chrom

734 Kč

RAFSTE03A
• Baterie dřezová 100 mm
• Ploché ramínko 175 mm
• Chrom

923 Kč

RAFSTE26
• Baterie umyvadlová 

stojánková bez ovládání
• chrom
494 Kč

RAFSTE549
• Baterie dřezová 

stojánková
• horní vývod
• chrom

715 Kč
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SPRÁVNÁ TREFA ECO

Podrobný popis výrobků a jejich použití je popsán v dostupných technických listech.
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena. 

RAFSTE05
• Baterie dřezová 

stojánková
• chrom

588 Kč

RAFSTE15
• Baterie umyvadlová 

stojánková otočná 
s kratším ústím

• bez ovládání
• chrom

803 Kč

RAFSTE54A
• Baterie vanová 100 mm
• chrom

734 Kč

RAFSTE54B
• Baterie vanová 150 mm
• chrom

734 Kč

RAFSTE80B
• Baterie sprchová 150 mm
• chrom

688 Kč

RAFSTE80A
• Baterie sprchová 100 mm
• chrom

641 Kč

RAFSTE29A
• Baterie kombinovaná 

paneláková 100 mm
• chrom

1 163 Kč
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Platí pro smluvní obchodní partnery GC Skupiny. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhazena. Obrázky jsou ilustrační.

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými 
řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a absolutní 
věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneři GC skupiny 
pracují společně a flexibilně - každý z nich jako samostatný 
podnik a zároveň v inteligentní kooperaci. Téměř po celé 
České republice je GC červenožlutý čtverec znám jako 
symbol pravého partnerství a osobních služeb. 
Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém trhu 
prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty a aktivní 
podpora prodeje i montážních firem prezentují jasně náš 
cíl: Být nejlepšími v oboru.
V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří 

k našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží a služby 
výhradně prostřednictvím odborných montážních firem, 
které mohou nejlépe zajistit dokonalou instalaci vysoce 
jakostního produktu. Využijte profesionálního spojení 
mezi výrobou, odbornými montážními firmami 
a konečným zákazníkem.

Máte dotazy? 
Váš obchodní partner z GC skupiny je Vám kdykoli 
k dispozici.

Ve znamení pravého partnerství


