
Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

Praha | Plzeň | Č. Budějovice | Vodňany

obklad šedý 
matný
20 x 40 cm
CPTRG004

obklad matný 20 x 40 cm

Magnolia 399,- m2 

199,-m2 ušetříte

50% Akční cena platí 
pouze do vyprodání 
stávající skladové zásoby.

obklad černý 
matný
20 x 40 cm
CPTRG005

PEI 3 PEI 3 PEI 3 PEI 3

dlažba matná 45 x 45 cm

Dante 299,- m2 

199,-m2 ušetříte

33%

dlažba beige lesklá
DANTEL45BE

dlažba gris lesklá
DANTEL45GR

dlažba marron lesklá
DANTEL45MR

dlažba marengo lesklá
DANTEL45MA

baterie vanová nástěnná
bez sprch. setu, rozteč 10 cm

60% 499,- 
1.190,- SL22210

sprchový set  
Grohe Euphoria

3 jet

AA1289

6.999,- 

Ani na jaře u nás ceny nerostou..

JARNÍ
CENY

baterie dřezová
stojánková s boční pákou

40% 699,- 
1.191,- SL281

199,- m2 199,- m2 199,- m2 199,- m2

Akční cena platí pouze do vyprodání 
stávající skladové zásoby.



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

Jaro je tady, připravte 
si vaší novou terasu.

Co je to 2 cm dlažba?
Krásná podlaha bez zdlouhavé po-
kládky, chemie a  betonových zákla-
dů. Dvoucentimetrovou dlažbu sta-
čí jednoduše položit na zem. Díky 
své tloušťce pevně sedne na každý 
povrch, ať už jde o  trávu, štěrk nebo 
pokládku na terče. U klasické dlažby 
musíte přesně dodržovat technický 
postup lepení. Pokud tak neučiníte, 
hrozí, že vám časem dlaždice od-
prýskne např. kvůli zamrzlé vodě pod 
ní. Následná oprava s  sebou nese 
bourání a  s  ním spojené nemalé vý-
daje. Pokud bude třeba dostat se pod 
jednu konkrétní dvoucentimetrovou 
dlaždici, jednoduše ji vyjmete. To zna-
mená i snadnou demontáž v případě, 
že budete chtít svůj exteriér změnit, 
nebo budete potřebovat zavést nové 
rozvody pod současnou dlažbou. 

2 CM DLAŽBU DOPORUČUJEME PRO:

Pokládka do trávníku Pokládka do štěrkového lože

Pokládka na terče

•   bezchybný povrch díky terčům 
  d  í ky terčům s nastavitelnou výškou 
 je  možné vytvořit nádherně 
 rovnou terasu

• chytré řešení
 rafinovaně skryje veškeré rozvody 
 a potrubí bez složitých výkopových 
 prací

• vysoká nosnost 
 dlažba snese bez problému 
 běžné zatížení

• lehké provedení  
 zbytečně nezatěžuje nosné 
 konstrukce velkou vahou

• dokonalé odvodnění 
 vždy zajistí suchou podlahu 
 bez louží 

• tepelná izolace 
 dlažba nikdy nevymrzne tak, 
 jako dlaždice položené 
 přímo na zem

• absorpce pohybů 
 uchycení dlažby terčem zajistí 
 pevnou podlahu bez kinklání

• rychlá instalace 
 šetří nejen peníze za stavební 
 práce, ale ještě váš čas

• ekologicky zajímavé 
 terče jsou recyklovatelné 

• zvuková izolace
 díky prostoru pod dlažbou 
 lépe izoluje hluk

VÝHODY TERČŮ

>> zahradu a dvůr 

>> terasy a balkony 

>> chodníky 

>> bazén a okolí

2 CM DLAŽBY

Statický terč plastový 
TERCP14 / výška 14 mm

7,-ks



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

dlažba Beton 2.0, light grey 59,3 x 59,3 cm

AKČNÍ CENA 899,- m2 

699,-m2 ušetříte

22%

PEI 5

dlažba white matná 
59,3 x 59,3 cm
BETON20WH

699,-m2

PEI 4

dlažba light grey matná 
59,3 x 59,3 cm
BETON20LGR

699,-m2

PEI 4

dlažba dark grey matná
59,3 x 59,3 cm
BETON20DGR

699,-m2

mrazuvzdorné

2 cm
20 mm

rektifikované

dlažba matná 59,3 x 59,3

Wood 2.0

899,-m2

dlažba matná 59,3 x 59,3

Gama 2.0

799,-m2

PEI 5

dlažba beige matná 
WOOD20BE

PEI 4

dlažba brown matná
WOOD20BR

PEI 4

dlažba graphite matná 
WOOD20GP

PEI 4

dlažba beige matná 
GAMA20BE

PEI 4

dlažba light grey matná
GAMA20LGR

PEI 3

dlažba grey matná 
GAMA20GR

PEI 4

dlažba white matná 
WOOD20W

mrazuvzdorné 2 cm
20 mm

rektifikované

mrazuvzdorné 2 cm
20 mm

rektifikované

dlažba matná 59,3 x 59,3 cm

Beton 2.0 899,- m2 

699,-m2 ušetříte

22%

2 CM DLAŽBY



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

obklad basalto lesklý
CANTE2060BS

249,- m2

obklad purpura lesklý
CANTE2060PR

249,- m2249,- m2

dekor basalto lesklý
DCANTE2060BS

dekor purpura lesklý
DCANTE2060PR

249,- m2

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

obklad / dekor lesklý 20 x 60 cm

CANTE 399,- m2 

249,-m2 ušetříte

38%

dlažba happy matná, 20 x 60 cm
PINTO2060HA

299,- m2

PEI 5

dlažba cream matná, 16,4 x 99,8 cm  
DLO1620

PEI 5

dlažba nut matná, 16,4 x 99,8 cm  
DLO1650

PEI 5

dlažba taupe matná, 16,4 x 99,8 cm 
DLO1660

PEI 5

dlažba beige matná, 16,4 x 99,8 cm 
DLO1680

PEI 5

dlažba brown matná, 16,4 x 99,8 cm  
DLO1670

dlažba matná 16,4 x 99,8 cm

LOGWOOD 999,- m2 

599,-m2 ušetříte

40% mrazuvzdorné

rektifikované

mrazuvzdorné

dlažba matná 45 x 45 cm

Brave  499,- m2 

299,-m2 ušetříte

40%

PEI 3

dlažba paja matná
BRAVE45PA

PEI 5

dlažba antracita matná
BRAVE45ANT

PEI 3

dlažba cotto matná
BRAVE45CO

PEI 3

dlažba pearl matná
BRAVE45P

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

obklad  
sv. béžový lesklý
WATKB171

129,- m2

obklad  
sv. modrý lesklý
WATKB173

129,- m2

obklad  
sv. zelený lesklý
WATKB175

129,- m2

obklad  
sv. šedý lesklý
WATKB181

129,- m2

obklad  
tm. hnědý lesklý
WATKB172

129,- m2

dekor  
béžový lesklý
WITKB085

59,- ks

obklad 
tm. modrý lesklý
WATKB174

129,- m2

dekor  
modrý lesklý
WITKB086

59,- ks

obklad  
tm. zelený lesklý
WATKB176

129,- m2

dekor  
zelený lesklý
WITKB087

59,- ks

obklad  
tm. šedý lesklý
WATKB182

129,- m2

dlažba hnědá 
33,3 x 33,3 cm
GAT3B220

199,- m2

dlažba modrá 
33,3 x 33,3 cm
GAT3B221

199,- m2

dlažba zelená 
33,3 x 33,3 cm
GAT3B222

199,- m2

dlažba šedá 
33,3 x 33,3 cm
GAT3B224

199,- m2

48,- set 2 ks

listela  
béžová
5 x 25 cm
WLAGE089

23,- ks

listela 
béžová
6 x 25 cm
WLAGF053

48,- set 2 ks

listela  
modrá
5 x 25 cm
WLAGE90

48,- set 2 ks

listela  
zelená
5 x 25 cm
WLAGE091

48,- set 2 ks

listela  
šedá
5 x 25 cm
WLAGE094

listela  
modrá
6 x 25 cm
WLAGF054

23,- ks

bombáto  
zelené
5 x 25 cm
WLRGE102

35,- ks

listela  
šedá
6 x 25 cm
WLAGF059

23,- ks

obklad lesklý 25 x 33 | dlažba matná 33,3 x 33,3 cm

LAURA

129,-m2

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

PEI 3

dlažba arce matná  
24 x 95 cm
VIVA2495AR

PEI 3

dlažba perla matná  
24 x 95 cm
VIVA2495P

PEI 3

dlažba nogal matná  
24 x 95 cm
VIVA2495NG

dlažba matná 24 x 95 cm

Viva  549,- m2 

329,-m2 ušetříte

40%
Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

mrazuvzdorné rektifikované

dlažba matná 20 x 122 cm

Mama Wood 899,- m2 

499,-m2 ušetříte

44%

PEI 4

dlažba antique white matná
20 x 122
AC003801

PEI 4

dlažba old teak matná
20 x 122
AC003803

mrazuvzdorné rektifikované

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

obklad green lesklý
20 x 50 cm
FRESHGE

249,-m2

obklad red lesklý
20 x 50 cm
FRESHRE

299,-m2

dekor cube red lesklý
20 x 50 cm
DFRESHRE

149,-ks

listela univerzální
4 x 19,8 cm
LFRESHUNI

29,-ks

listela cube orange
4,5 x 50 cm
LFRESHOR

65,-ks

listela cube green
4,5 x 50 cm
LFRESHGE

65,-ks

listela cube red
4,5 x 50 cm
LFRESHRE

65,-ks

obklad orange lesklý
20 x 50 cm
FRESHOR

249,-m2

obklad white lesklý
20 x 50 cm
FRESHWH

249,-m2

obklad black lesklý
20 x 50 cm
FRESHBK

249,-m2

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

obklad / dlažba grey 
50,2 x 50,2 cm
DKH540

499,-m2

mozaika matná
beige mix
33,3 x 33,3 cm
DKHX20

199,- ks

mozaika matná
red mix
33,3 x 33,3 cm
DKHX50

199,- ks

mozaika matná
oil mix
33,3 x 33,3 cm
DKHX90

199,- ks

obklad white
16,4 x 16,4 cm
DKH100

499,-m2

obklad beige
16,4 x 16,4 cm
DKH200

499,-m2

obklad grey 
16,4 x 16,4 cm
DKH400

499,-m2

obklad red 
16,4 x 16,4 cm
DKH500

499,-m2

obklad oil
16,4 x 16,4 cm
DKH900

499,-m2

obklad / dlažba white 
50,2 x 50,2 cm
DKH510

499,-m2

obklad / dlažba beige 
50,2 x 50,2 cm
DKH520

499,-m2

obklad / dlažba red 
50,2 x 50,2 cm
DKH550

499,-m2

dlažba matná
white
33,3 x 33,3 cm
DKH010

499,-m2

dlažba matná
beige
33,3 x 33,3 cm
DKH020

499,-m2

obklad beige matný ret.
16,4 x 50 cm
DKH022

499,-m2

obklad matný 16,4 x 16,4 cm | obklad /dlažba matná 50,2 x 50,2 cm

KHADI 699,- m2 

499,-m2 ušetříte

29%

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

obklad lesklý 20 x 50 cm

Fresh 349,- m2 

249,-m2 ušetříte

28%

mrazuvzdorné
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mrazuvzdorné rektifikované

PEI 4

dlažba light matná
RIVETO20120LG

PEI 4

dlažba ceniza matná
RIVETO20120CN

PEI 4

dlažba noce matná
RIVETO20120NC

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

dlažba matná 20 x 120 cm

Riveto  699,- m2 

499,-m2 ušetříte

29%

obklad matný 25 x 45

Spin Plus 399,- m2 

199,-m2 ušetříte

50%

obklad bílý matný
25 x 45 cm
SPIN2545WH

199,-m2

obklad hnědý matný
25 x 45 cm
SPIN2545H

199,-m2

dekor hnědý matný
25 x 45 cm
SPINF3H

99,-ks

dlažba matná 80 x 80 cm

PORTLAND 1.190,- m2 

699,-m2 ušetříte

41%

mrazuvzdorné

rektifikované

PEI 5

dlažba jordan matná
80 x 80 cm
PORT80JR

PEI 5

dlažba tabor matná
80 x 80 cm
PORT80TB

PEI 5

dlažba lassen matná
80 x 80 cm
PORT80LS

PEI 5

dlažba hood matná
80 x 80 cm
PORT80HO

PEI 5

dekor hood matný
80 x 80 cm
DPORT80HO

PEI 5

dekor hood matný
80 x 80 cm
DPORT80HO

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

499,- m2

499,- m2

499,- m2

699,- m2 699,- m2

699,- m2 699,- m2

699,- m2 699,- m2
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PEI 5

dlažba ivory
29,8 x 59,8
FOX3060I

369,- m2

PEI 4

dlažba beige
29,8 x 59,8
FOX3060BE

369,- m2

mrazuvzdorné

mrazuvzdorné rektifikované

obklad matný 19,8 x 39,8 cm
dlažba matná 29,8 x 59,8; 33,3 x 33,3; 59,8 x 59,8 cm

FOX

249,-m2

obklad ivory
19,8 x 39,8 cm
FOX2040I

299,- m2

obklad light grey
19,8 x 39,8 cm
FOX2040LG

299,- m2

obklad beige
19,8 x 39,8 cm
FOX2040BE

299,- m2

obklad grey
19,8 x 39,8 cm
FOX2040G

299,- m2

obklad brown
19,8 x 39,8 cm
FOX2040BR

299,- m2

obklad black
19,8 x 39,8 cm
FOX2040BL

299,- m2

mozaika béžovo - hnědá 
19,8 x 39,8 cm
MFOX2040BE

99,- ks

mozaika bílo - šedá 
19,8 x 39,8 cm
MFOX2040G

99,- ks

listela béžovo - hnědá 
4,8 x 39,8 cm
LFOX405BE

79,- ks

listela bílo - šedá 
4,8 x 39,8 cm
LFOX405G

79,- ks

dlažba ivory
59,8 x 59,8
FOX60I

499,- m2

PEI 5

dlažba ivory
33,3 x 33,3
FOX33I

249,- m2

PEI 4

dlažba beige
33,3 x 33,3
FOX33BE

249,- m2

PEI 4

dlažba brown
33,3 x 33,3
FOX33BR

249,- m2

PEI 5

dlažba light grey
33,3 x 33,3
FOX33LG

249,- m2

PEI 4

dlažba grey
33,3 x 33,3
FOX33G

249,- m2

PEI 4

dlažba black
33,3 x 33,3
FOX33BL

249,- m2

PEI 4

dlažba creme matná
18,5 x 60
WEST1860CR

PEI 3

dlažba beige matná
18,5 x 60
WEST1860BE

PEI 3

dlažba brown matná
18,5 x 60
WEST1860BR

PEI 3

dlažba dark brown matná
18,5 x 60
WEST1860DBR

dlažba matná 18,5 x 60 cm

Westwood

369,-m2

PEI 3

dlažba paja matná
33,3 x 33,3
ARBIA33PA

PEI 3

dlažba cotto matná
33,3 x 33,3
ARBIA33CO

PEI 3

dlažba caldera matná
33,3 x 33,3
ARBIA33CA

dlažba matná 33,3 x 33,3 cm

Arbia 399,- m2 

249,-m2 ušetříte

38%

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

PEI 4

dlažba brown
29,8 x 59,8
FOX3060BR

369,- m2

PEI 5

dlažba light grey
29,8 x 59,8
FOX3060LG

369,- m2

PEI 4

dlažba grey
29,8 x 59,8
FOX3060G

369,- m2

PEI 4

dlažba black
29,8 x 59,8
FOX3060BL

369,- m2

dlažba beige
59,8 x 59,8
FOX60BE

499,- m2

dlažba brown
59,8 x 59,8
FOX60BR

499,- m2

dlažba light grey
59,8 x 59,8
FOX60LG

499,- m2

dlažba grey
59,8 x 59,8
FOX60G

499,- m2

dlažba black
59,8 x 59,8
FOX60BL

499,- m2

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5
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PEI 5

dlažba beige matná
CPEX4000

mrazuvzdorné

dlažba sv. béžová matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE509

269,- m2

dlažba béžová matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE510

269,- m2

dlažba okrová matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE511

269,- m2

dlažba cotto matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE512

269,- m2

dlažba hnědá matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE518

269,- m2

dekor prořez sv. šedý matný
30,3 x 60,2 cm
DDFSE513

127,- ks

dlažba bílá matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE519

269,- m2

dlažba tm. šedá matná  
30,3 x 60,2 cm
DAASE514

269,- m2

obklad 
sv. béžový matný
20 x 40 cm
WADMB409

199,- m2

obklad 
béžový matný
20 x 40 cm
WADMB410

199,- m2

obklad  
hnědý matný
20 x 40 cm
WADMB420

199,- m2

mozaika  
bílá/šedá reliéf
20 x 40 cm
WADMB412

24,- ks

listela 
bílá/šedá
5 x 40 cm
WLAMH412

35,- ks

dlažba  
béžová matná 
33,3 x 33,3 cm
DAA3B510

169,- m2

PEI 4

dlažba  
bílá matná 
33,3 x 33,3 cm
DAA3B519

169,- m2

PEI 4

bordura  
béžová/hnědá 
8,1 x 33,3 cm
DDPL4510

125,- ks

schodovka 
béžová matná 
33,3 x 33,3 cm
DCP3B510

69,- ks

PEI 4

schodovka 
sv. šedá matná 
33,3 x 33,3 cm
DCP3B513

69,- ks

PEI 4

bordura 
bílá/šedá 
8,1 x 33,3 cm
DDPL4513

125,- ks

mozaika 
béžová matná
30 x 30 cm
DDM06510

80,- set

mozaika  
cotto matná
30 x 30 cm
DDM06522

80,- set

mozaika  
mix béž.s/hnědá
30 x 30 cm
DDM06520

199,- set

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

obklad matný 20 x 40 | dlažba matná 33,3 x 33,3; 30,3 x 60,2 cm

TAHITI 249,- m2 

169,-m2 ušetříte

40%

obklad matný 20 x 60 | dlažba matná 33 x 33 cm

Power 369,- m2 

249,-m2 ušetříte

33%

PEI 4

dlažba acero matná 
POW33AC

259,- m2

obklad cuero matný  
POW2060CU

249,- m2

dekor copper beige matný  
DCPOW2060BE

259,- m2

obklad gris matný  
POW2060GR

249,- m2

obklad acero matný  
POW2060AC

249,- m2

dekor oxido acero matný  
DOPOW2060AC

259,- m2

dekor copper gris matný 
DCPOW2060GR

259,- m2

Akční cena platí pouze 
do vyprodání stávající skladové zásoby.

dlažba matná 30 x 60 cm

Extras 399,- m2 

299,-m2 ušetříte

25%

PEI 5

dlažba white matná
CPEX4003

PEI 5

dlažba fumé matná
CPEX4002

PEI 5

dlažba grey matná
CPEX4001

mrazuvzdorné

rektifikované

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

299,- m2

299,- m2

299,- m2

299,- m2



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

mrazuvzdorné

R11mrazuvzdorné
vysoký protiskluz
vhodné pro venkovní použití

dlažba matná 34 x 34 cm

Decking  369,- m2 

249,-m2 ušetříte

30%

PEI 5

dlažba ivory 
ROJ85375

PEI 5

dlažba brown
ROJ85373

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

dlažba matná 45 x 45 cm

Miel  199,- m2 

169,-m2 ušetříte

15%

PEI 3

dlažba haya matná  
45 x 45 cm
MIEL45HA

Akční cena platí pouze 
do vyprodání stávající 
skladové zásoby.

PEI 4 PEI 3

obklad matný 25 x 40 cm 
dlažba matná 45 x 45 cm

PRATO

299,-m2

obklad arena lesklý
25 x 40
PRATO2540A

299,- m2

obklad marrón lesklý
25 x 40
PRATO2540M

299,- m2

obklad blanco lesklý
25 x 40
PRATO2540BL

299,- m2

listela ontario blanco
6 x 40
LPRATO640BL

159,- m2

dlažba arena matná
45 x 45
PRATO45A

349,- m2

dlažba marrón matná
45 x 45
PRATO45M

349,- m2

dlažba blanco matná
45 x 45
PRATO45BL

349,- m2

PEI 4

dlažba rosso 
matná
20 x 20
ER37198

PEI 4

dlažba ocra 
matná
20 x 20
ER37199

PEI 4

dlažba celeste 
matná
20 x 20
ER37201

PEI 4

dlažba matná 20 x 20 cm

Vintage  699,- m2 

299,-m2 ušetříte

57%

dlažba oranžová matná
33,3 x 33,3
JAMAICA33OR

dlažba hnědá matná
33,3 x 33,3
JAMAICA33H

dlažba šedá matná
33,3 x 33,3
JAMAICA33GR

dlažba antracitová matná
33,3 x 33,3
JAMAICA33AT

PEI 4

PEI 4

PEI 4

PEI 4

mrazuvzdorné

dlažba matná 33,3 x 33,3 cm

Jamaica

189,-m2

dlažba matná 15,5 x 62 cm

Wood story  499,- m2 

299,-m2 ušetříte

40%
Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

189,- m2

189,- m2

189,- m2

189,- m2

Akční cena platí pouze do vyprodání 
stávající skladové zásoby.



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

dlažba crema  
33,3 x 33,3 cm
GAT3B204

249,- m2

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

dekor  
prořez arancio
WITP3065

62,- ks

dekor  
prořez bruno
WITP3067

62,- ks

dekor  
prořez petrolio
WITP3068

62,- ks

dekor  
prořez olivo
WITP3069

62,- ks

dekor  
prořez noce
WITP3070

62,- ks

mozaika  
arancio, 30 x 30 cm
GDM05060

249,- set

mozaika  
rosso, 30 x 30 cm
GDM05061

249,- set

mozaika  
petrolio, 30 x 30 cm
GDM05063

249,- set

mozaika  
olivo, 30 x 30 cm
GDM05064

249,- set

mozaika  
mix barev, 30 x 30 cm
GDM05066

249,- set

mozaika  
bruno, 30 x 30 cm
GDM05062

249,- set

mozaika  
mix barev, 30 x 30 cm
GDM05067

249,- set

48,- ks

listela  
linea
5 x 25 cm
WLAGE017

29,- ks

listela  
linea noce
5 x 25 cm
WLAGE047

53,- set 2 ks

listela  
bruno
5 x 25 cm
WLAGE064

59,- set 2 ks

listela  
olivo
5 x 25 cm
WLAGE066

dlažba bianco  
33,3 x 33,3 cm
GAT3B203

249,- m2

dlažba bruno  
33,3 x 33,3 cm
GAT3B207

249,- m2

dlažba arancio 
33,3 x 33,3 cm
GAT3B205

249,- m2

dlažba rosso  
33,3 x 33,3 cm
GAT3B206

249,- m2

dlažba petrolio 
33,3 x 33,3 cm
GAT3B208

249,- m2

dlažba olivo  
33,3 x 33,3 cm
GAT3B209

249,- m2

dlažba noce  
33,3 x 33,3 cm
GAT3B223

249,- m2

44,- set 2 ks

listela  
arancio perla
5 x 25 cm
WLAGE072

obklad  
bianco matný
WARP3003

249,- m2

obklad  
crema matný
WARP3004

249,- m2

obklad  
rosso matný
WARP3006

249,- m2

obklad  
bruno matný
WARP3007

249,- m2

obklad  
petrolio matný
WARP3008

249,- m2

obklad  
olivo matný
WARP3009

249,- m2

obklad  
noce matný
WARP3012

249,- m2

79,- ks

listela arancio
12,5 x 45 cm
WLAP9003

48,- ks

listela linea 
8 x 45 cm
WLAPL001

listela noce sklo
1,45 x 45 cm
VLAPB012

40,- ks

obklad matný 25 x 45 | dlažba matná 33,3 x 33,3 cm

VIA VENETO 399,- m2 

249,-m2 ušetříte

38%

digitální

tisk

R9

V3



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

obklad ivory matný, 40 x 120
ELITE40120IV

obklad nature matný, 40 x 120
ELITE40120NAT

obklad matný 25 x 70 | dlažba matná 45 x 45 cm

DOVE

239,-m2

obklad ivory matný, 25 x 70
DOVE2570IV

239,- m2

obklad pearl matný, 25 x 70
DOVE2570P

239,- m2

obklad antracite matný, 25 x 70
DOVE2570ANT

239,- m2

PEI 4

dlažba ivory matná
45 x 45
DOVE45IV

174,- m2

PEI 4

dlažba pearl matná
45 x 45
DOVE45P

174,- m2

dekor antracite matný, 25 x 70
DRDOVE2570ANT

269,- m2

rektifikované

dekor relieve matný, 40 x 120
DRAURA40120M

obklad white matný, 40 x 120, LINEN40120WH

499,- m2

rektifikované
dlažba matná 40 x 120 cm | dlažba 75 x 75 cm

Linen + 899,- m2 

499,-m2 ušetříte

44%

obklad pearl matný, 40 x 120, LINEN40120P

499,- m2

mrazuvzdorné

dlažba pearl matná
75 x 75 
LINEN75P

499,- m2

dlažba matná 15 x 90,5 cm

Simple 699,- m2 

399,-m2 ušetříte

43%

PEI 5

dlažba beige chiaro matná
SIMPLE1590BC

PEI 5

dlažba beige medio matná 
SIMPLE1590BM

mrazuvzdorné

obklad matný 40 x 120 cm | dlažba matná 75 x 75 cm

AURA / ELITE 899,- m2 

499,-m2 ušetříte

44%

PEI 3

dlažba nature matná
75 x 75 
ELITE75NAT

499,- m2

mrazuvzdorné

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.Akční cena platí pouze do vyprodání stávající skladové zásoby.

Akční cena platí pouze do vyprodání 
stávající skladové zásoby.

499,- m2

499,- m2

499,- m2



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

sanita | baterie | sprchové kouty | vany | koupelnový nábytek

baterie umyvadlová stojánková
bez výpusti

baterie bidetová stojánková
s výpustí

baterie vanová nástěnná
bez sprchového setu

baterie sprchová nástěnná
bez sprchového setu

baterie vanová nástěnná
bez sprch. setu, rozteč 10 cm

baterie umyvadlová
vyšší bez výpusti

baterie sprchová nástěnná
bez sprchového setu

baterie dřezová  
stojánková s boční pákou

baterie umyvadlová
bez výpusti

baterie vanová podomítková
bez podomítkového tělesa

baterie sprchová podomítková
s montážním setem

baterie vanová podomítková
s montážním setem

baterie dřezová stojánková
boční páka

baterie dřezová stojánková
vysoká páka

baterie vanová podomítková
s montážním setem

baterie umyvadlová
s výpustí

baterie sprchová podomítková
bez podomítkového tělesa

baterie umyvadlová
s výpustí

baterie vanová nástěnná
bez sprchového setu

Baterie Ergo

Baterie S-Line

Baterie Idealo

2.090,- 

60% 40% 60% 50% 

2.190,- 2.190,- 2.090,- 

3.190,- 2.490,- 2.190,- 1.890,- 

1.990,- 1.690,- 1.590,- 2.090,- 

1.690,- 

499,- 699,- 499,- 599,- 

2.490,- 2.290,- 

1.190,- 1.191,- 1.290,- 1.190,-

ER071 ER135 ER022 ER168

ER010 ER015 ER180 ER181

IDL081 IDL071 IDL022

IDL015

SL22210 SL281 SL215 SL275

IDL075

IDL168 IDL010

podomítkový box pro baterie 
Ideal Standard

1.724,- 
ISBOX

baterie vanová s plochým 
raménkem

55% 699,- 
1.690,- SL272



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

100 x 100 x 190 cm, 430804.092.322 90 x 190 cm, 430604.092.322

100 x 190 cm, 430605.092.322

90 x 190 cm, levé 430102.092.322
90 x 190 cm, pravé 430202.092.322

90 x 190 cm, levá, 430302.092.322
90 x 190 cm, pravá, 430402.092.322

100 x 190 cm, levé 430103.092.322
100 x 190 cm, pravé 430203.092.322

100 x 190 cm, levá, 430303.092.322
100 x 190 cm, pravá, 430403.092.322

14.990,- 

17.590,- 

9.990,- 6.990,- 5.590,- 

10.990,- 7.590,- 5.990,- 

11.490,- 7.990,- 6.390,- 

Sprchový kout čtvrtkruh
profil chrom, výplň sklo čiré 
poloměr R550
90 x 90 x 190 cm, 430803.092.322

Sprchové dveře
profil chrom, výplň sklo čiré 
jednokřídlé
80 x 190 cm, levé 430101.092.322
80 x 190 cm, pravé 430201.092.322

Sprchová zástěna 1/2
profil chrom, výplň sklo čiré 
bezrámová konstrukce
80 x 190 cm, levá, 430301.092.322
80 x 190 cm, pravá, 430401.092.322

Sprchová stěna pevná
profil chrom, výplň sklo čiré 
bezrámová konstrukce
80 x 190 cm, 430603.092.322

Strike

sanita | baterie | sprchové kouty | vany | koupelnový nábytek

Walk-in stěna Relax

80 x 200 cm

upevňovací rameno, max. 120 cm

90 x 200 cm

100 x 200 cm

120 x 200 cm

4.690,- 

5.090,- 

5.390,- 

7.389,- 

990,- 

Výrobek obsahuje: bezpečnostní 8 mm sklo
 boční stavitelný profil
 spodní silikonovou lištu
 1 x upevňovací kovové rameno

Sprchové stěny Walk-In jsou jediné, které se vám opravdu 
přizpůsobí. Lze je instalovat ke stěně, do prostoru nebo 
ke dvěma stěnám. Sestavte si svůj sprchovací prostor na 
míru. Sklo je navíc ošetřeno povrchovou úpravou Easy 
Clean pro snadnější čištění a údržbu.

RELAX80

RELAX90

RELAX100

RELAX120

RELAXRAM

Sprchový kout čtvrtkruh - posuvný
profil bílý, výplň sklo grape 
5 mm, poloměr R550

80 x 80 x 185 cm, BASER80BG
90 x 90 x 185 cm, BASER90BG

Sprchový kout čtverec - posuvný
profil bílý, výplň sklo grape 

5 mm, rohový vstup

80 x 80 x 185 cm, BASEQ80BG
90 x 90 x 185 cm, BASEQ90BG

Sprchové kouty Base

4.990,-

bílá grape
sklo

5
mm

basic



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

SIMPLE40R

690,- 

sanita | baterie | sprchové kouty | vany | koupelnový nábytek

3.690,- 4.890,-

Modul pro závěsné WC • novinka

nádrž pro zazdění 

ovládací tlačítko plast. bílé 

WC závěsné 

WC sedátko 

nádrž pro zazdění 

ovládací tlačítko plast. bílé 

zvukoizolační vložka

3.490,-
AKČNÍ KOMPLET

AKČNÍ KOMPLET
AKČNÍ KOMPLET

KMPLJIKA

TBOXAMWH

TPROFILAMWH

Modul pro závěsné WC • novinka

Modul pro závěsné WC Modul pro závěsné WC

nádrž do sádrokartonu 

ovládací tlačítko plast. bílé 

WC závěsné 

WC sedátko 

nádrž do sádrokartonu 

ovládací tlačítko plast. bílé 

zvukoizolační vložka

4.190,-
AKČNÍ KOMPLET

KMPLJIKAS

5.031,-

6.666,-

Sevamix Ideal Standard

závěsné umyvadlo, 55 x 46
otvor pro baterii uprostřed              

WC kombi, vč. nádrže s 
armaturou, bez sedátka, 
zadní odpad
36,5 x 63 x 78 cm

WC kombi, vč. nádrže s 
armaturou, bez sedátka, 
spodní odpad
36,5 x 63 x 78 cm

kryt na sifon, pod umyvadlo

699,-

2.189,-

2.189,-

549,-

W414501

W914601

W914701

W310101

WC sedátko
Softclose, duroplast

WC sedátko
Softclose, duroplast

WC sedátko
Softclose, duroplast

WC sedátko
Softclose, duroplast

WC sedátka

WC sedátko
Softclose, duroplast

SIMPLE40Q SIMPLE20R SIMPLE20Q SIMPLELYRA

549,- 

399,- 

1.590,- 

1.590,- 

990,- 990,- 990,- 990,- 

oválné rovné oválné slim rovné slim lyra slim

60 x 47         

709,- W414701

599,- 

závěsné wc
bez sedátka
36 x 40 x 55,5 cm

1.159,- W704501

899,- 
50 x 40        

669,- W414401

499,- 

sedátko, pro závěsné wc

298,- W302801

199,- 

sedátko, pro kombi wc

605,- W300201

299,- 



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

zrcadlo s osvětlením
bez vypínače 
50 x 70 cm
LUNA5070 

 

sanita | baterie | sprchové kouty | vany | koupelnový nábytek

Nábytek K-Plus • design bílý lesklý
Výška těchto skříněk je brána včetně nožiček 10 cm, skříňky jsou dodávané již smontované.

basic

basic
Vaničky SMC

Žlab plastový + nerez rošt
průtok 0,6 l/s
70 cm, ZLAB70PLAIN

90 cm, ZLAB90PLAIN

80 cm, ZLAB80PLAIN

Žlab odtokový + nerez rošt
průtok 0,55 l/s
70 cm, ZLAB70NRZ

80 cm, ZLAB80NRZ

90 cm, ZLAB90NRZ

Čtvrtkruh
80 x 80 cm

90 x 90 cm

Čtverec
80 x 80 cm 

90 x 90 cm 

2.490,- 2.690,- 

2.690,- 2.890,- 

Kompletní výrobky:

- vše v jednom balení
- plastové žlaby z vysoce odolného plastu
- designové rošty z nerezové oceli
- výškově stavitelné plastové kotvící nohy
- díky své výšce vhodné zejména  pro
   rekonstrukce a jiné stavby, kde je problém
   s nedostatkem místa v podlaze
- mechanicky čistitelný sifon

Kompletní výrobky:

- vše v jednom balení
- tělo žlabu z nerezové oceli
- designové rošty z nerezové oceli
- výškově stavitelné kotvící nohy
- mechanicky čistitelný sifon možno 
 natočit o 360° pro jednodušší manipulaci 
 při montáži

Sprchové žlaby

2.790,- 3.990,- 

2.890,- 4.290,- 

2.990,- 4.590,- 

basic

SMC80R55 SMC80Q

SMC90R55 SMC90Q

Zrcadla s osvětlením

zrcadlo s LED osvětlením
s dotykovým zapínáním světla 
80 x 70 cm
LUMINA8070LEDS

 

zrcadlo s osvětlením
řetízkový vypínač 
60 x 80 cm
ZIL6080 

 

zrcadlo s LED osvětlením
s dotykovým zapínáním světla
100 x 70 cm
LUMINA10070LEDS

zrcadlo s LED osvětlením
s dotykovým zapínáním světla
120 x 70 cm
LUMINA12070LEDS

2.690,- 

6.790,- 

899,- 

6.590,- 

6.690,- 

skříňka s umyvadlem
80 x 90 x 46 cm
3 dvířka, 1 zásuvka
PLUS80ZSET

4.590,-

skříňka s umyvadlem
55 x 90 x 45 cm
2 dvířka
PLUS55DVSET

2.990,-

skříňka s umyvadlem
60 x 90 x 45 cm
2 dvířka
PLUS65DVSET

3.290,-

skříňka s umyvadlem
65 x 90 x 45 cm
2 dvířka, 1 zásuvka
PLUS65ZSET

3.690,-

spodní skříňka
pravolevá
35 x 88 x 29 cm
PLUSN35

2.390,-

spodní skříňka s košem na prádlo
35 x 88 x 29 cm
PLUSN35K

2.390,-

spodní skříňka
50 x 88 x 29 cm
PLUSN50

2.990,-

spodní skříňka s košem na prádlo
50 x 88 x 29 cm
PLUSN50K

2.990,-

vysoká skříňka pravolevá
s košem na prádlo
35 x 194 x 29 cm
PLUSV35K

3.990,-

vysoká skříňka s košem na prádlo
50 x 194 x 29 cm
PLUSV50K

5.590,-  

vysoká skříňka
50 x 194 x 29 cm
PLUSV50

5.290,-  

2.990,- 3.290,- 3.690,- 4.590,- 

2.390,- 2.390,- 2.990,- 2.990,- 

3.990,- 5.290,- 5.590,- 

zrcadlo s LED osvětlením
s dotykovým zapínáním světla
60 x 80 cm
LUMINA6080LEDS 

 

6.490,- 



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

sanita | baterie | sprchové kouty | vany | koupelnový nábytek

Vana Gladje     • volně stojící vana Vana Cayono

Vana Cayono Duo

Vana Saniform Plus

Vana Belong • volně stojící vana

Vana Noje • volně stojící vana

Vanová zástěna

75 x 145 cm, chrom, transparent

70 x 145 cm, chrom, transparent

Jednoduchá vanová zástěna, která 
padne do každé koupelny. Výhodou 
této zástěny je možnost složení ke 
stěně, podobně jako u vícedílných. 
Na rozdíl od jiných, na pevno uchy-
cených zástěn, vám tato umož-
ní pohodlný vstup a šetří místo. 
K vanám o šířce 70 cm doporučujeme 
zástěnu VZUNI70cr. K vanám šíře 75 cm 
a více je ideální typ VZUNI75cr.

2.990,- 

2.990,- 

plech 3,5 mm
160 x 70 cm, objem 177 l, KW748

170 x 75 cm, objem 206 l, KW750

180 x 80 cm, objem 241 l, KW751

plech 3,5 mm
170 x 75 x 41 cm, objem 130 l, KW724/SAD

180 x 80 x 41 cm, objem 160 l, KW725/SAD

litý mramor
156 x 71 cm, objem 255 l, GLADJE

170 x 77 cm, objem 330 l, GLADJEXL

plech 3,5 mm
160 x 70 cm, objem 163 l, KW3621

170 x 70 cm, objem 181 l, KW3631

litý mramor
160 x 70 cm, objem 280 l, BELONG

litý mramor
170 x 70 cm, objem 280 l, NOJE

7.490,- 

4.490,- 

7.490,- 

4.490,- 

8.290,-

6.407,-

6.407,-

VZUNI75CRT

VZUNI70CRT

11.574,-

11.574,-

13.206,-

10.999,- 

24.990,- 

29.990,- 

12.999,- 

39.990,- 

39.990,- 

20.138,-

21.105,-



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

sanita | baterie | sprchové kouty | vany | koupelnový nábytek

8.890,- ušetříte

20%
kuchyně Bella, dvířka - vanilka lesk, korpus - dub bardolino, prac. 
deska - dub bardolino. blok 2,1 m - 8.890,- Kč; blok 2,7 m - 12.190,- 
Kč; blok 2,25 x 2,4 m - 14.790,- Kč

Pouze do vyprodání zásob.

Kuchyně Bella



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 15. 1. do 15. 2. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

ceny již od 7.099,- Kč

sleva



Leták platí pouze v prodejnách a na e-shopu SENESI od 16. 4. do 16. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme.

NAŠE POBOČKY
České Budějovice  |  Praha  |  Plzeň  |  Vodňany

SENESI, SE 
info@senesi.cz 
www.senesi.cz

výstavní
plochy4000 m2

vzorových
koupelen138

vzorových
kuchyní29

showroom Č. Budějovice 
Strakonická 2646 (křižovatka Pražská / Nádražní) 
370 04 České Budějovice 

otevírací doba 
Po - Pá   7 - 19.00 
So - Ne   8 - 18.00

kontakt 
+420 387 901 110 
budejovice@senesi.cz

České Budějovice

bezproblémové parkování I grafické návrhy koupelen i kuchyní I doprava zboží I 
centrální sklad  I dětský koutek I outlet - rozšířená nabídka výprodejového zboží

výstavní
plochy2000 m2

vzorových
koupelen98

vzorových
kuchyní24

showroom Praha - Zličín 
Řevnická 170/4 (stanice Metra - Zličín) 
155 21 Praha - Zličín

otevírací doba 
Po - Ne   9 - 21.00 
 
kontakt 
+420 724 39 49 59 
praha@senesi.cz

Praha

parkování zdarma I grafické návrhy koupelen i kuchyní I doprava zboží I dětský koutek

výstavní
plochy800 m2

vzorových
koupelen38

vzorových
kuchyní3

prodejna Vodňany 
Budějovická 1228 
389 01 Vodňany

otevírací doba 
Po - Pá   8 - 17.00 
So   9 - 12.00

kontakt
+420 383 382 316
vodnany@senesi.cz

Vodňany

bezproblémové parkování I grafické návrhy koupelen i kuchyní I doprava zboží

výstavní
plochy3500 m2

vzorových
koupelen115

vzorových
kuchyní24

showroom Plzeň 
Studentská 52 (směr Karlovy Vary) 
323 00 Plzeň

otevírací doba 
Po - Pá   7 - 19.00 
So - Ne   8 - 18.00

kontakt 
+420 378 229 110 
plzen@senesi.cz

Plzeň

bezproblémové parkování I grafické návrhy koupelen i kuchyní I doprava zboží I 
dětský koutek I outlet - rozšířená nabídka výprodejového zboží


