
měsíčně až

500 Kč!*
Ušetřete

* Každý měsíc může 4členná domácnost uspořit až 500 Kč v případě použití úsporných baterií, komponentů Novaservis a průměrné roční spotřebě studené i teplé pitné vody.
* Každý mesiac môže štvorčlenná domácnosť ušetriť až 10 €, ak používa úsporné vodovodné batérie a komponenty Novaservis. Výpočet zohľadňuje ročný priemer spotreby studenej a teplej pitnej vody.

VODA NAD ZLATO

KOMPONENTY, KTERÝMI SPOŘÍME

Součástí každé baterie je díl, garantující úsporu vody a peněz.

Ano, s trochou nadsázky můžeme konstatovat, že voda již 
brzy může být nad zlato, tedy nedostatkovým „zbožím“. 
Pro většinu z nás je však v tuto chvíli něčím naprosto 
samozřejmým – zvedneme páku vodovodní baterie a teče 
čistá tekutina, která uhasí naši žízeň. Pro více než 1 miliardu 
lidí po celém světě je ale pitná voda luxusem.

Jak vodou neplýtvat?
Z údajů o průměrné spotřebě vody na osobu  
v České republice vyplývá, že pouze 2 - 4 % z celkové 
spotřebované vody domácností připadá na pití. Ostatní 
voda v našich domácnostech proteče s větším či 
menším užitkem. Vždy však platí, že s vodou bychom  
měli nakládat s rozmyslem, neplýtvat jí, ale chránit ji, protože 
v budoucnu nemusí být ani pro nás tak samozřejmá.

Každý z nás může přispět a svým zodpovědným přístupem 
chránit zásoby sladké vody a tím i snížit vlastní finanční 
výdaje. Stačí se jen zaměřit na pár důležitých zásad:

•	čistit	si	zuby	či	holit	se	bez	volně	protékající	vody
•	nenapouštět	si	vanu,	ale	sprchovat	se	rychleji
•	pračku	a	myčku	pouštět	pouze	maximálně	naplněnou
•	nádobí	mýt	pouze	v	napuštěném	dřezu
•	upravit	způsob	splachování	toalety
•	opravit	kapající	vodovodní	baterii	či	protékající	toaletu
•	zamezit	zbytečnému	odpouštění	vody

•	zalévat	zahradu	dešťovou	vodou
•	před	 koupí	 nových	 vodovodních	 baterií	 uvažovat	 nad	 
 jejich úspornými funkcemi

Kde hledat další úspory?
Odlehčit přírodě i svojí peněžence můžete nákupem 
úsporných vodovodních baterií, redukcí průtoku vody 
sprchovou hadicí, úspornými aerátory či úspornou  
ruční sprchou.



METALIA 58

výška 152 mm
58001/1,0
2 199 Kč | 87,22 €

výška 257 mm 
58501/1,0
3 199 Kč | 126,91 €

keramický přepínač
rozteč 150 mm
58020,0
3 499 Kč | 138,82 €

rozteč 150 mm
58061,0
3 099 Kč | 122,93 €

Typ výklopného úsporného aerátoru 
s průtokem jen 7,5 - 9 l/min.

PROUD SMĚROVANÝ
DOZADU

PROUD SMĚROVANÝ
DOPŘEDU

VÝMĚNA BATERIÍ V DOMÁCNOSTI ZA ÚSPORNÉ VÁM KAŽDÝ MĚSÍC USPOŘÍ AŽ 500 Kč.*

Součástí každé baterie je díl, garantující úsporu vody a peněz.

měsíčně až

500 Kč!*
Ušetřete



VÝMĚNA BATERIÍ V DOMÁCNOSTI ZA ÚSPORNÉ VÁM KAŽDÝ MĚSÍC USPOŘÍ AŽ 500 Kč.*

METALIA 58 BLACK

výška 152 mm
58001/1,5
2 499 Kč | 99,12 €

výška 257 mm 
58501/1,5
3 599 Kč | 142,75 €

keramický přepínač
rozteč 150 mm
58020,5
4 499 Kč | 178,46 €
k dispozici od 04/2023

rozteč 150 mm
58061,5
3 699 Kč | 146,74 € 
k dispozici od 04/2023

MĚŘENÍ PRŮTOKŮ  
VODOVODNÍCH BATERIÍ METALIA 58

Baterie 58001/1 klasický aerátor
(jen pro toto měření, nevyrábí se) ÚSPORA

SMÍŠENÁ VODA (statický tlak 3 bary, 
dynamický 2 bary)

54 %

19,5 l/min.

Baterie 58001/1 výklopný aerátor 
série 58

SMÍŠENÁ VODA (statický tlak 3 bary, 
dynamický 2 bary)

9 l/min.

měsíčně až

500 Kč!*
Ušetřete

* Každý měsíc může 4členná domácnost uspořit až 500 Kč v případě použití úsporných baterií, komponentů Novaservis a průměrné roční spotřebě studené i teplé pitné vody.
* Každý mesiac môže štvorčlenná domácnosť ušetriť až 10 €, ak používa úsporné vodovodné batérie a komponenty Novaservis. Výpočet zohľadňuje ročný priemer spotreby studenej a teplej pitnej vody.
Průměrné ceny vody v ČR a SR jsou odlišné.



SADAECO52RT
8 299 Kč | 329,23 €

 
57921,0E
4 599 Kč | 182,45 €

METALIA ECO+

 
výška 120 mm
57002/1,0E
2 299 Kč | 91,20 €

 
délka ramene 150 mm 
57096,0E
2 499 Kč | 99,12 €

57961,0E
4 199 Kč | 166,56 €

SETECO/TER,0
7 999 Kč | 317,33 €

38° 38°

38°

B

A

Ø 250 mm
hadice 150 cm
automatický  
regulátor průtoku
  
Sprchová souprava  
+ sprchová 
termostatická baterie  
s horním vývodem
57963/1,0 
Metalia 57

A: 1 035–1 225 mm
B: 50–80 mm

PRŮTOK 100% ÚSPORA 63%

ONOFF

38°

63%

VÝMĚNA BATERIÍ V DOMÁCNOSTI ZA ÚSPORNÉ VÁM KAŽDÝ MĚSÍC USPOŘÍ AŽ 500 Kč.*

Součástí každé baterie je díl, garantující úsporu vody a peněz. Ceny produktů jsou včetně DPH.

Šetřme peníze, vodu, přírodu 
a zemi. Za rok uspoříme až

49 500
litrů vody

až 6 000 Kč / 120 € *

Aerátor s možností přepínání průtoku 
přináší úsporu vody až

měsíčně až

500 Kč!*
Ušetřete

* Každý měsíc může 4členná domácnost uspořit až 500 Kč v případě použití úsporných baterií, komponentů Novaservis a průměrné roční spotřebě studené i teplé pitné vody.
* Každý mesiac môže štvorčlenná domácnosť ušetriť až 10 €, ak používa úsporné vodovodné batérie a komponenty Novaservis. Výpočet zohľadňuje ročný priemer spotreby studenej a teplej pitnej vody.
Průměrné ceny vody v ČR a SR jsou odlišné.



www.setremevodou.cz • www.setrimevodou.sk

TITANIA FRESH

TITANIA COSMOS ÚSPORA V KUCHYNI

ÚSPORNÉ KOMPONENTY

96001/1,0E
1 199 Kč | 47,57 €

90201/1,0E
1 049 Kč | 41,62 €

rozteč 150 mm
90261,0E
1 298 Kč | 51,50 €

keramický přepínač
rozteč 150 mm
96021,0E
2 249 Kč | 89,23 €

rozteč 150 mm
90220,0E
1 598 Kč | 63,41 €

keramický přepínač
rozteč 100 mm
96025,0E
2 249 Kč | 89,23 €

rozteč 150 mm
96061,0E
1 598 Kč | 63,41 €

rozteč 100 mm
96065,0E
1 598 Kč | 63,41 €

VÝMĚNA BATERIÍ V DOMÁCNOSTI ZA ÚSPORNÉ VÁM KAŽDÝ MĚSÍC USPOŘÍ AŽ 500 Kč.*

měsíčně až

500 Kč!*
Ušetřete

chrom
RU/775,0
599 Kč | 23,76 €

chrom
RU/201,0
489 Kč | 19,39 €

chrom
RU/776,0
599 Kč | 23,76 €

černá
RU/201,5
549 Kč | 21,79 €

57091,0E
2 499 Kč | 99,12 €

57014,0E
2 499 Kč | 99,12 €

chrom
RU/880,0
799 Kč | 31,68 €

PER,001
139 Kč | 5,52 €

PER,020
139 Kč | 5,52 €

* Každý měsíc může 4členná domácnost uspořit až 500 Kč v případě použití úsporných baterií, komponentů Novaservis a průměrné roční spotřebě studené i teplé pitné vody.
* Každý mesiac môže štvorčlenná domácnosť ušetriť až 10 €, ak používa úsporné vodovodné batérie a komponenty Novaservis. Výpočet zohľadňuje ročný priemer spotreby studenej a teplej pitnej vody.
Průměrné ceny vody v ČR a SR jsou odlišné.


