


JEE-O by Lammert Moerman

Lammert Moerman - dizajnér a tvorca konceptu JEE-O si želá, aby si milovníci pekného 
dizajnu na celom svete mohli vychutnať minimalistický a čistý dizajn značky JEE-O, 
a aby DNA značky JEE-O prenikla do zážitku zo sprchovania a kúpele. Lammert 
Moerman navrhuje výrobky, ktoré evokujú ľahkosť a pokoj. Luxusný a zároveň 
funkčný dizajn výrobkov JEE-O vytvára priestor pre telo a dušu.  



JEE-O jedinečné kúpeľne

JEE-O je osviežujúca, exkluzívna, extrovertná, trvácna a odvážna značka. Všetky 
kolekcie vynikajú svojím charakteristickým robustným a priamočiarym dizajnom, ktorý 
je vo svojej osobitosti vždy jednoduchý. Dizajn ktorý hovorí sám za seba. JEE-O 
predstavuje osobnú voľbu a modernú interpretáciu voľného času. Je odpoveďou na 
potrebu ľudí obklopiť sa originálnym dizajnom. 

Nefalšovaný estetický zážitok...

Spoločnosť JEE-O vám želá, aby ste si život vychutnávali.



JEE-O sprchy

Kolekcia voľne stojacich nerezových dizajnových spŕch a vaní je vhodná nielen do 
kúpelní, ale aj na záhradu k bazénu alebo k saune. Sprchy JEE-O vynikajú jednoduchým 
a minimalistickým dizajnom. Všetky JEE-O sprchy sú vybavené modernými štýlovými 
batériami. Pomocou charakteristického kruhu alebo tlačítka môžete postupne regulovať 
sprchu od zapnutia k vypnutiu a od studenej vody po horúcu.

Nemrznúci systém JEE-O 365 je kompatibilný s modelmi JEE-O original, JEE-O fatline  
( 01 a 04), JEE-O soho a JEE-O pure. S nemrznúcim systémom  JEE-O 365 nie je  nutné 
sprchu v zime demontovať. JEE-O Vám dopraje viac času na vychutnávanie života.



Kolekcia JEE-O original

Voľne stojace sprchy a voľne stojace vaňové batérie 
vyrobené z nerezovej ocele. Dostupné v brúsenom 
alebo leštenom prevedení. 

 sprcha 01 sprcha 02 sprcha 02TH   sprcha sprcha 04  vaňová
s termostatom s dávkovacou batériou    batéria        



Vymeniteľne sprchové hlavice JEE-O

JEE-O original: jedna sprcha, tri rôzne zážitky. S vymeniteľnými sprchovými hlavicami 
si môžete sprchu nastaviť podla vlastnej chuti; od efektu jemného dažďa po silný prúd. 
JEE O má sprchové hlavice na každú náladu.

Sprchové hlavice sa ľahko vymenieňajú pomocou malého kľúča. Sprcha je štandartne 
dodávana s modelom hlavice 01. Model 02 a 03 si môžete doobjednať.

*kľúč na výmenu



Kolekcia JEE-O fatline

Voľne stojace sprchy vyrobené z nerezovej 
ocele. Dostupné v brúsenom alebo leštenom 
prevedení.  

 sprcha 01 sprcha 02 sprcha 02TH   sprcha sprcha 04

  s termostatom s dávkovacou batériou



Kolekcia JEE-O pure
Voľne stojace sprchy, voľne stojace vaňové batérie, 
nástenné podomietkové a stojánkové batérie 
vyrobené z nerezovej ocele. Dostupné v brúsenom 
alebo leštenom prevedení.

  sprcha 01 sprcha 02 vaňová batéria nástenná nástenná                   vysoká nízka       
vaňová batéria      umývadlová batéria   umývadlová batéria umývadlová batéria

 vodovod  



JEE-O soho by Grand & Johnson

SoHo je pulzujúca štvrť v kozmopolitnom New Yorku. Je to dynamické miesto, kde 
sa stretávajú rôzne kultúry a štýly. SoHo je strohé a drsné susedstvo plné 
industriálnych loftových apartmánov. Voľne stojaca sprcha SoHo je charakteristická 
rovnakou jednoduchosťou. Menej je viac. 
Vďaka postupnému zmiešavaciemu systému vo vodovodnom mechanizme a dôvtipne 
navrhnutým ovládaním s gumovou vrstvou ovládate batériu ako pomocou 
joysticku. Kolekcia Soho je vyrobená z nerezovej ocele s tmavým náterom s 
kladivkovým efektom do každého počasia pre správny industriálny vzhľad.

Kolekcia JEE-O soho je výsledkom spolupráce spoločnosti JEE-O a amsterdamského 
dizajnového studia Grand & Johnson: spoločné kreatívne stvárnenie maximálneho 
minimalizmu.



Kolekcia JEE-O soho 
Voľne stojace sprchy, voľne stojace vaňové batérie, 
nástenné podomietkové a stojánkové batérie vyrobené 
z nerezovej ocele s čiernym náterom s kladivkovým 
efektom. 

vaňová batéria sprcha 01 sprcha 02 stropná sprcha           batéria dlhý nástenná umývadlová
vodovod batéria

krátky
vodovod

nástenná
 sprcha

ručná 
sprcha

umývadlová 
batéria





Kolekcia JEE-O slimline

Voľne stojace sprchy, voľne stojace vaňové batérie, 
nástenné podomietkové sprchy, nástenné podomi-
etkové a stojánkové batérie vyrobené z nerezovej ocele. 
Dostupné v brúsenom alebo leštenom prevedení. Čierny 
štrukturovaný povrch dodá vašej kúpeľni luxusný nádych.

Všetky modely dostupné v čiernom štrukturovanom   
prevedení sú označené symbolom +.

sprcha 01+          vaňová batéria+       vaňová batéria+ umývadlová batéria+                 nástenná batéria+  nízka   
umývadlová

 batéria+

vysoká  
umývadlová 

batéria+

 batéria+ 



Kolekcia JEE-O slimline

krátky vodovod+    vodovod+  dlhý vodovod+ nástenná batéria
01+

nástenná batéria s 
termostatom+

nástenná batéria
01 malá+

nástenná batéria
02+

ručná sprcha+          sprchová tyč+        sprchová hlavica     sprchové rameno+     nástenná tryska

sprchové rameno+sprchová hlavicaSB

POZNÁMKA: Všetky modely dostupné v čiernom štrukturovanom prevedení sú označené symbolom +

Sprchová hlavica SB je dostupná iba v čiernom štrukturovanom prevedení.



sprchová hadica*+    sprchová hadica         ručná sprcha*+ sprchový držiak+      umývadlová zátka+     rohový ventil+    umývadlový sifón+ 

sprchový držiak

JEE-O príslušenstvo
Aj pri návrhovaní JEE-O príslušenstva sa kládol dôraz na detail a minimalistický dizajn. 
JEE-O príslušenstvo je vyrobené z nerezovej ocele dostupné v leštenom a brúsnem 
prevedení, s čiernym náterom s kladivkovým efektom* pre kolekciu soho alebo s čiernym 
štrukturovaným povrchom+ pre kolekciu slimeline. 



JEE-O  365  celoročný nemrznúci systém

S nemrznúcim systémom JEE-O 365 si môžete užívať vaše vlastné mini wellness 
centrum vo vašej záhrade, na terase alebo na streche po celý rok a v každom 
počasí. 
Vychutnávajte si sprchovanie pod holým nebom v každom ročnom období, 365 
dní v roku. 

Pre viac informácii o nemrznúcom systéme kontaktujte spoločnosť Gardenspa 
alebo navštívte našu stránku www.gardenspa.sk.



sprcha original 01 sprcha original sprcha original 04 sprcha fatline 01 sprcha fatline sprcha fatline 04 sprcha soho 01     
                                      s dávkovacou batériou  s dávkovacou batériou



JEE-O by DADO - vane

Kolekcia vaní JEE-O by DADO vyniká svojím minimalistickým dizajnom a organickými 
tvarmi. Modely sa odlievajú v špeciálnych formách a sú vyrobené z kombinácie 
kremeňa a živicovej bázy nazývanej DADOquartz. Tento umelý kameň môžeme 
charakterizovať ako dlho-trvácny materiál odolný proti poškrabaniu. Všetky vane 
majú integrovaný prepadový systém .  
Kolekcia vaní JEE-O  by DADO je vyrobená v bielej farbe a svoju belobu si zachováva.



Vaňa JEE-O by DADO acanthus
Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
s integrovaným prepadovým  systémom (D 1850 x  Š 130 x V 500).



Vaňa JEE-O by DADO elaine 

Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s 
integrovaným prepadovým systémom (D 1940 x Š 930 x V 530). 

Umývadlo z rovnakej 
kolekcie str. 58-59



Vaňa JEE-O by DADO angela 

Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s 
integrovaným prepadovým systémom (D 1700 x Š 940 x V 520)



Vaňa JEE-O by DADO maya 

Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s 
integrovaným prepadovým systémom (D 1710 x Š 890 x V 570).

Umývadlo z rovnakej 
kolekcie str. 60-61



Vaňa JEE-O by DADO moloko 

Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s 
integrovaným prepadovým systémom (D 1770 x Š 780 x V 600) 

Umývadlo z rovnakej 
kolekcie str. 62-63



Vaňa JEE-O by DADO amsterdam 
Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s 
integrovaným prepadovým systémom (D 1700 x Š 750 x V 500). 

Umývadlo z rovnakej 
kolekcie str. 64-65



Vaňa JEE-O by DADO dubai 

Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s 
integrovaným prepadovým systémom (D 1650 x Š 830 x V 500) 

Umývadlo z rovnakej 
kolekcie str. 66-67



Vaňa JEE-O by DADO london 
Voľne stojace vane vyrobené z umelého kameňa DADOquartz s
integrovaným prepadovým systémom(D 1760 x Š 820 x V 540). 

Umývadlo z rovnakej
 kolekcie str. 68-69



JEE-O by DADO - umývadlá

Kolekcia umývadiel a JEE-O by DADO vyniká svojím minimalistickým dizajnom a 
organickými tvarmi. Modely sa odlievajú v špeciálnych formách a sú vyrobené z 
kombinácie kremeňa a živicovej bázy nazývanej DADOquartz. Tento umelý kameň 
môžeme charakterizovať ako dlho-trvácny materiál odolný proti poškrabaniu. Všetky 
vane majú integrovaný prepadový systém .  
Kolekcia umývadiel JEE-O  by DADO je vyrobená v bielej farbe a svoju belobu si 
zachováva.



Umývadlo JEE-O by DADO annelli
Voľne stojace umývadlo vyrobené z umelého kameňa 
DADOquartz (D 500 x Š 500 x V 910).



Umývadlo JEE-O by DADO mango

Voľne stojace umývadlo vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 580 x Š 400 x V 910)



Umývadlo JEE-O by DADO blue 
Voľne stojace umývadlo vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 470 x Š 470x V 450)

Realizacia v Hoteli Blue

Hotel sa náchadza v 
meste Nijmegen kde sídli 
spoločnosti JEE-O.

Interiér hotelu, tak ako 
výrobky JEE-O, vyniká 
elegantným a moderným 
dizajnom.



Umývadlo JEE-O by DADO elaine

Umývadlo na dosku vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 570 x Š 380 x V 150). 

Vaňa z rovnakej 
kolekcie str. 36-37  



Umývadlo JEE-O by DADO maya 

Umývadlo na dosku vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 700 x Š 400 x V 90 ).

Vaňa z rovnakej 
kolekcie  str. 40-41



Umývadlo JEE-O by DADO moloko
Umývadlo na dosku vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 570 x Š 400 x V 160). 

Vaňa z rovnakej 
kolekcie str. 42-43





Umývadlo JEE-O by DADO dubai
Umývadlo na dosku vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 550 x Š 350 x V 125). 



Umývadlo JEE-O by DADO london
Umývadlo na dosku vyrobené z umelého kameňa DADOquartz
(D 550 x Š 350 x V 125). 

Vaňa z rovnakej 
kolekcie str. 48-49



JEE-O realizácie:



Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Pre detajlnešie informácie návštívte stránku: 
www.gardenspa.sk

SHOWROOM: 

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Kontakt: ++421 917 707 554, info@gardenspa.sk


