
121

KOUPELNOVÉ 
ARMATURY

Pákové, kohoutkové a termostatické 

armatury ROCA mají jednoduché, ale velmi 

elegantní tvary s kvalitní a snadno udržovatelnou 

chromovou povrchovou úpravou. Vyměnitelné 

keramické kartuše umožňují ekonomickou 

kontrolu průtoku vody.
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75A4747C00   Umyvadlová nástěnná kohout-

ková podomítková baterie, 

chrom

75A6047C00   Bidetová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A0147C00   Vanová páková baterie se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom

75A2747C00   Vanová termostatická baterie 

pro montáž na podlahu se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom

TOUCH
Armatury

TOUCH
Armatury

75A3047C00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A3447C00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie pro umyvadlové mísy 

s automatickou zátkou, chrom

75A3547C00   Umyvadlová nástěnná páková 

podomítková baterie, chrom

75A4447C00   Umyvadlová stojánková 

tříotvorová kohoutková baterie 

s automatickou zátkou, chrom
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TOUCH
Armatury

75A1147C00   Vanová termostatická baterie 

 se sprchou, hadicí 1,7 m 

 a držákem, chrom 

75A1347C00   Sprchová termostatická baterie 

se sprchou, hadicí 1,7 m a držá-

kem, chrom

75A2847C00   Vanová-sprchová termostatická 

podomítková baterie 

 s přepínačem, chrom

75A2947C00   Sprchová termostatická pod-

omítková baterie, chrom

75A2647C00   Vanová termostatická baterie do 

vanového soklu s výsuvnou spr-

chou 1,5 m, včetně montážního 

rámu, chrom

75A2847C00

180

120

G1/2// "

R1/2// "

max.80

min.53

76

75A2947C00

BETAP
Armatury

75A6044C00   Bidetová stojánková kohoutková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A4744C00   Umyvadlová nástěnná kohout-

ková tříotvorová baterie, chrom

75A4444C00   Umyvadlová stojánková 

tříotvorová kohoutková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A3044C00   Umyvadlová stojánková kohout-

ková baterie s automatickou 

zátkou, chrom



126 127

75A4434A00   Umyvadlová nástěnná tříotvoro-

vá baterie, leštěná nerezová ocel

75A3434A00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie pro umyvadlové mísy 

s automatickou zátkou, leštěná 

nerezová ocel

75A3334A00  Umyvadlová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

vhodná pro mělké umyvadlo, 

leštěná nerezová ocel

75A3034A00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

leštěná nerezová ocel

ATAI
Armatury

75A0944C00   Vanová čtyřotvorová kohoutko-

vá baterie pro montáž na okraj 

vany s výsuvnou sprchou 1,5 m, 

chrom

BETAP
Armatury

75A0144C00   Vanová kohoutková baterie se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom

75A2044C00   Sprchová kohoutková baterie se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom
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ATAI
Armatury

75A8434A00   Dřezová stojánková páková 

baterie, leštěná nerezová ocel

75A2034A00   Sprchová páková baterie 

se sprchou, hadicí 1,5 m 

a držákem, leštěná 

nerezová ocel

75A0134A00   Vanová páková baterie 

se sprchou, hadicí 1,5 m 

a držákem, leštěná 

nerezová ocel

75A6034A00   Bidetová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

leštěná nerezová ocel

75A3043C00   Umyvadlová stojánková kohout-

ková baterie s otočným výtoko-

vým raménkem a automatickou 

zátkou, chrom

75A4443C00   Umyvadlová stojánková tříotvo-

rová kohoutková baterie s otoč-

ným výtokovým raménkem 

a automatickou zátkou, chrom 

75A4743C00   Umyvadlová nástěnná 

tříotvorová kohoutková baterie, 

s výtokem 190 mm, vhodná 

pouze k zazdění, chrom

75A4643C00  Umyvadlová nástěnná 

tříotvorová kohoutková baterie, 

s výtokem 190 mm, vhodná 

pouze pro lehké příčky, chrom

75A4543C00   Umyvadlová nástěnná 

tříotvorová kohoutková baterie, 

s výtokem 155 mm, vhodná 

pouze pro lehké příčky, chrom

75A6043C00   Bidetová stojánková kohoutková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem a automatickou 

zátkou, chrom

LOFT
Armatury
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75A0943C00   Vanová čtyřotvorová kohoutková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem pro montáž na 

okraj vany s výsuvnou sprchou 

1,75 m, chrom

75A8443C00   Dřezová stojánková kohoutková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

75A1543C00   Uzavírací podomítkový ventil 1/2” 

s označením F (studená voda), 

chrom

75A1843C00   Uzavírací podomítkový ventil 1/2” 

s označením C (teplá voda), chrom

75A1643C00  Uzavírací podomítkový ventil 3/4” 

s označením F (studená voda), 

chrom

75A1943C00   Uzavírací podomítkový ventil 3/4” 

s označením C (teplá voda), chrom

75A9043C00   Čtyřcestný přepínací podomítkový 

ventil 1/2“, chrom

Použití: pro přepínání mezi vanovým výtokem 

a ruční sprchou nebo vanovým výtokem a horní 

sprchou či horní sprchou a ruční sprchou

75A9143C00   Pěticestný přepínací podomítkový 

ventil 1/2“, chrom

Použití: pro přepínání mezi vanovým výtokem, 

ruční sprchou a horní sprchou

75A0643C00   Vanová-sprchová termostatická 

podomítková baterie s přepína-

čem, chrom

75A0743C00   Sprchová termostatická pod-

omítková baterie, chrom

LOFT
Armatury

75A1543C00

75A1843C00

75A9043C00

75A9143C00

75A1643C00

75A0643C00

75A0743C00

LOFT
Armatury

75A0143C00   Vanová kohoutková baterie 

se sprchou, hadicí 1,75 m 

a držákem, chrom

7505714600 Držák ruční sprchy (náhradní díl)

75A2043C00   Sprchová kohoutková baterie 

se sprchou, hadicí 1,5 m 

a držákem, chrom

7505714600 Držák ruční sprchy (náhradní díl)

75A1343C00  Sprchová termostatická kohout-

ková baterie se sprchou, hadicí 

1,5 m a držákem, chrom

7505714600 Držák ruční sprchy (náhradní díl)

75A2743C00  Vanová kohoutková baterie pro 

montáž na podlahu se sprchou, 

hadicí 1,75 m a držákem, chrom
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7526245270   Sprchová páková baterie se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom

7526171570   Dřezová stojánková páková baterie 

s otočným výtokovým raménkem, chrom

7526172370   Dřezová stojánková páková baterie 

s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým 

raménkem, chrom

AMURA
Armatury

AMURA
Armatury

7527234670  Umyvadlová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

7527514570   Bidetová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

7526245070   Vanová páková baterie se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom
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200

116

7 min 

210

135

600 

555 

110

457-590

25 max

32 max

463-598 

516 

150 75 150 150 75 

150

600

555

110

457-590

25 max

32 max

463-598

516

7526245880  Sprchová termostatická podomítková baterie, 

chrom 

7527306880 Vanová termostatická baterie do vanového soklu s výsuvnou sprchou 1,5 m, včetně montážního rámu, chrom

AMURA
Armatury

AMURA
Armatury

7526244880  Vanová termostatická baterie se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom

7526244980  Sprchová termostatická baterie se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom

7526245780   Vanová-sprchová termostatická podomítková 

baterie s přepínačem, chrom
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7527306680  Vanová čtyřotvorová páková baterie pro montáž 

na okraj vany s výsuvnou sprchou 1,5 m, chrom

 

7526803314  Nádržka k vanové čtyřotvorové baterii, slouží k umístění přívodních hadic a v případě jejich poškození 

odvádí vodu do kanalizace

AMURA
Armatury

AMURA
Armatury

7526245570  Vanová-sprchová páková podomítková baterie 

s přepínačem, chrom

7526245670  Sprchová páková podomítková baterie, chrom 7527306580  Vanová čtyřotvorová páková baterie pro montáž 

na okraj vany s výsuvnou sprchou 1,5 m, chrom



138 139

75A4450C00  Umyvadlová stojánková 

tříotvorová baterie 

s automatickou zátkou, chrom

THESIS
Armatury

75A6050C00  Bidetová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A6150C00  Bidetová stojánková páková 

baterie bez automatické zátky, 

chrom

75A2050C00  Sprchová páková baterie se 

sprchou, hadicí 1,5 m a držákem, 

chrom

75A1350C00  Sprchová termostatická baterie 

se sprchou, hadicí 1,7 m 

a držákem, chrom

THESIS
Armatury

75A4750C00  Umyvadlová nástěnná páková 

podomítková baterie, chrom

75A3450C00  Umyvadlová stojánková páková 

baterie pro umyvadlové mísy 

s automatickou zátkou, chrom

75A3050C00  Umyvadlová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A3150C00  Umyvadlová stojánková páková 

baterie, bez aut. zátky, chrom

Poznámka: Průtok při tlaku 3 bary je 7 l/min.

75A4550C00   Umyvadlová nástěnná 

tříotvorová baterie, chrom

128

252

G11/4// "
G3/8"

M10

360

53º

316
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FLORENTINA
Armatury

75072118A0  Umyvadlová stojánková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75072119A0  Umyvadlová stojánková baterie 

s otočným výtokovým 

raménkem a automatickou 

zátkou, chrom

75072120A0  Umyvadlová stojánková tříotvo-

rová baterie s automatickou 

zátkou, chrom

75075032A0  Bidetová stojánková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A1150C00  Vanová termostatická baterie se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom

7505317400 Ruční sprcha (náhradní díl)

7505712400 Držák ruční sprchy (náhradní díl)

107

17676

G1/2/ "

max.80

min.55

G1/2// "

75A2850C00  Vanová-sprchová termostatická 

podomítková baterie s přepína-

čem, chrom

75A2950C00  Sprchová termostatická 

podomítková baterie, chrom

THESIS
Armatury

75A0150C00  Vanová páková baterie se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom

75A0650C00  Vanová-sprchová páková pod-

omítková baterie s přepínačem, 

chrom

75A2250C00  Sprchová páková podomítková 

baterie, chrom

75A2850C00

75A2950C00
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75A3046C00   Umyvadlová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A3146C00   Umyvadlová stojánková páková baterie, 

bez automatické zátky, chrom, vhodná pro mělká 

umyvadla (Kalahari)

75A3446C00   Umyvadlová stojánková páková baterie pro 

umyvadlové mísy s automatickou zátkou, chrom

75A4746C00   Umyvadlová nástěnná páková podomítková 

baterie, chrom

MOAI 
Armatury

75062221A0  Vanová nástěnná baterie se 

sprchou, hadicí 1,5 m a držákem, 

chrom

75062222A0  Sprchová nástěnná baterie se 

sprchou, hadicí 1,5 m a držákem, 

chrom

75061385A0  Uzavírací podomítkový ventil 1/2“ 

s označením F (studená voda), 

chrom

75061385D0  Uzavírací podomítkový ventil 1/2“ 

s označením C (teplá voda), chrom

75061386A0  Uzavírací podomítkový ventil 3/4“ 

s označením F (studená voda), 

chrom

75061386D0  Uzavírací podomítkový ventil 3/4“ 

s označením C (teplá voda), chrom

FLORENTINA
Armatury

75061388A0  Dřezová stojánková baterie 

s otočným výtokovým 

raménkem, chrom
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260

ø54

154

206

16,5

15 

31

10 

ø32

200 
248 

min 41,5
max 55,527

ø32

200 
248 

260

ø54

179

239

75A4446C00  Umyvadlová stojánková tříotvorová kohoutková 

baterie s automatickou zátkou, chrom

75A4546C00  Umyvadlová podomítková tříotvorová 

kohoutková baterie, s výtokem 155 mm, 

vhodná pouze pro lehké příčky, chrom

75A4646C000  Umyvadlová podomítková tříotvorová 

kohoutková baterie, s výtokem 180 mm, 

vhodná pouze pro zazdění, chrom

ø47 max.42

ø54

ø27

G1/2// " 

G3/8" 

MOAI
Armatury

MOAI
Armatury

75A6046C00   Bidetová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A0146C00  Vanová páková baterie se sprchou, hadicí 1,7 m 

a držákem, chrom

75A0646C00  Vanová-sprchová páková podomítková baterie 

s přepínačem, chrom
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75A2246C00   Sprchová páková podomítková baterie, chrom 75A1346C00   Sprchová termostatická baterie, se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom

75A8146C00   Dřezová stojánková páková baterie, s otočným 

výtokovým raménkem, chrom

MOAI
Armatury

MOAI
Armatury

75A1146C00   Vanová termostatická baterie se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom

75A2846C00  Vanová-sprchová termostatická 

podomítková baterie s přepínačem, chrom

75A2946C00  Sprchová termostatická podomítková

baterie, chrom

75A2046C00  Sprchová páková baterie se sprchou, hadicí 1,5 m 

a držákem, chrom

75A2846C00

75A2946C00
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75A0168C00   Vanová páková baterie se sprchou, hadicí 1,7 m 

a držákem, chrom

75A0268C00   Vanová páková baterie bez příslušenství, chrom

M2
Armatury

M2
Armatury

75A3068C00   Umyvadlová stojánková páková baterie s auto-

matickou zátkou, chrom

75A3168C00  Umyvadlová stojánková páková baterie, bez 

automatické zátky, chrom

75A6068C00  Bidetová stojánková páková baterie s automatic-

kou zátkou, chrom

75A6168C00   Bidetová stojánková páková baterie, bez automa-

tické zátky, chrom
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75A8168C00   Dřezová stojánková páková baterie s výsuvnou 

sprchou a otočným výtokovým raménkem, 

chrom

75A8468C00   Dřezová stojánková páková baterie, s otočným 

výtokovým raménkem, chrom

75A8668C00   Dřezová stojánková páková baterie, chrom

M2
Armatury

M2
Armatury

75A0668C00  Vanová-sprchová páková podomítková baterie 

s přepínačem, chrom

75A2268C00  Sprchová páková podomítková baterie, chrom75A2068C00   Sprchová páková baterie  se sprchou, 

hadicí 1,5 m a držákem, chrom

75A2168C00  Sprchová páková baterie bez příslušenství, 

chrom
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LOGICA-N
Armatury

LOGICA-N
Armatury

75A3027C00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A3127C00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie, chrom

75A0127C00   Vanová páková baterie se 

sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, 

chrom

75A0227C00   Vanová páková baterie bez 

příslušenství, chrom

75A6027C00   Bidetová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A6127C00   Bidetová stojánková páková 

baterie, bez automatické zátky, 

chrom
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LOGICA-N
Armatury

LOGICA-N
Armatury

75A2027C00   Sprchová páková baterie se 

sprchou, hadicí 1,5 m a držákem, 

chrom

75A2127C00   Sprchová páková baterie bez 

příslušenství, chrom

75A8727C00   Dřezová stojánková páková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

75A8627C00   Dřezová stojánková páková 

baterie, chrom

75A7627C00   Dřezová nástěnná páková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

75A2227C00   Sprchová páková podomítková 

baterie, chrom

75A8127C00   Dřezová stojánková páková 

baterie s výsuvnou sprchou, 

chrom

75A0627C00   Vanová-sprchová páková pod-

omítková baterie s přepínačem, 

chrom

M8
ø46

G3/8"

221

144156 13º
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TARGA
Armatury

75A3060C00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A6060C00   Bidetová stojánková páková 

baterie s automatickou zátkou, 

chrom

75A2060C00   Sprchová páková baterie se sprchou, 

hadicí 1,5 m a držákem, chrom

75A2260C00   Sprchová páková podomítková 

baterie, chrom

75A0660C00   Vanová-sprchová páková pod-

omítková baterie s přepínačem, 

chrom

75A3460C00   Umyvadlová stojánková páková 

baterie pro umyvadlové mísy 

s automatickou zátkou, chrom

TARGA
Armatury
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TARGA
Armatury

75A1360C00  Sprchová termostatická baterie, se sprchou, 

hadicí 1,7 m a držákem, chrom

75A8160C00  Dřezová stojánková páková baterie s otočným 

výtokovým raménkem a dvěma druhy oplachu, 

chrom

75A8460C00   Dřezová stojánková páková baterie

s otočným výtokovým raménkem, chrom

75A2960C00  Sprchová termostatická podomítková baterie, 

chrom

75A2860C00   Vanová-sprchová termostatická podomítková 

baterie s přepínačem, chrom

max. 80

min. 54,5

G1/2// "

72 183

100

G1/2/ " G1/2// "

75A1160C00  Vanová termostatická baterie 

se sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, chrom

282

G1/2// "

150

min.134
G1/2// " 67,5ø

max.166

104

189,5

135,7
176,4

15º

24,6G1/2// "

G1/2// "

TARGA
Armatury

75A0160C00   Vanová páková baterie 

se sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, chrom
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75A2207C00  Sprchová páková podomítková baterie, 

chrom

75A0607C00   Vanová-sprchová páková podomítková 

baterie s přepínačem, chrom

75A2007C00   Sprchová páková baterie se sprchou, 

hadicí 1,5 m a držákem, chrom

75A2107C00  Sprchová páková baterie bez příslušenství, 

chrom

75A0107C00   Vanová páková baterie se sprchou, hadicí 

1,7 m a držákem, chrom

75A0207C00  Vanová páková baterie bez příslušenství, 

chrom

75A6007C00  Bidetová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A6107C00  Bidetová stojánková páková baterie, bez 

automatické zátky, chrom

75A3007C00   Umyvadlová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A3107C00   Umyvadlová stojánková páková baterie, 

bez automatické zátky, chrom

MONODIN
Armatury

MONODIN
Armatury



162 163

75A7607C00  Dřezová nástěnná páková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

75A8707C00  Dřezová stojánková páková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

75A1707C00  Vanová páková baterie 

s vývodem pro hlavovou sprchu, 

chrom  

75A0507C00   Vanová páková baterie pro 

montáž na okraj vany, chrom

75A8407C00  Dřezová stojánková páková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

MONODIN
Armatury

MONODIN
Armatury

221

14413º141

M8

G3/8"
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VECTRA
Armatury

75A3061C00   Umyvadlová stojánková páková baterie 

s automatickou zátkou, chrom

75A6061C00   Bidetová stojánková páková baterie 

 s automatickou zátkou, chrom

75A8461C00   Dřezová stojánková páková baterie

s otočným výtokovým raménkem, chrom

VECTRA
Armatury



166 167

VECTRA
Armatury

75A7661C00  Dřezová nástěnná páková 

baterie s otočným výtokovým 

raménkem, chrom

75A2261C00  Sprchová páková podomítková 

baterie, chrom

75A0661C00  Vanová-sprchová páková pod-

omítková baterie s přepínačem, 

chrom

VECTRA
Armatury

75A0161C00   Vanová páková baterie, se sprchou, hadicí 1,7 m a držákem, chrom 75A2061C00   Sprchová páková baterie, se sprchou, hadicí 1,5 m a držákem, chrom


