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Amelia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

485x350x110 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

605x390x130 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Ana

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

590x430x125 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Alice Alveo

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

625x395x120 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„54”, „78”

540x350x120 mm

780x480x180 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Amanda

585x370x130 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Anita
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

800x395x75 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Aria

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

480x365x130 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Anita N Camila

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

565x380x110 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„50”, „65”, „80”

545x335x140 mm

650x335x140 mm

780x390x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Carmen C

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Celia Slim

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

przelew

nie

ścienna lub montowana

na blacie
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Flower

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

440x440x190 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Daisy

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

610x470x180 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

480x340x135 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Fiona

Cindy

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

590x400x220 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Celine

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

490x490x130 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Demi Slim
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Gala

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

540x400x130 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Gala Czarna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

540x400x130 mm

nablatowa

ceramika

czarny

bez przelewu

tak

na umywalkę

750x430x120 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Greta

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Hana Slim

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

srebrny

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Greta Srebrna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

670x460x155 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Impero
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Irene

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

500x500x160 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Impero-2

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

645x380x130 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

465x465x100 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Indigo

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

655x390x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Impero N

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

660x400x140 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Impero-2 N

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Iris Slim
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

650x445x165 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Isabel

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

510x425x150 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Kinia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x380x115 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Latoya

Laura Slim

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Linda

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

490x295x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Leticia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

465x465x195 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

nie

ścienna lub montowana

na blacie
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

410x410x140 mm

nablatowa

ceramika

srebrny/decor

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Lola Srebrna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

410x410x140 mm

nablatowa

ceramika

złoty/decor

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Lola Złota

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x425x155 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Lucy Luna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

570x480x120 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x400x150 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Melania

Linda Srebrna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

490x295x145 mm

nablatowa

ceramika

biały/srebrny

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

590x370x140 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Moon

41 x x mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Nicola Nina

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

550x390x185 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

665x355x100 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Mia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x400x150 mm

nablatowa

ceramika

biały/srebrny

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Melania Srebrna

Nola Slim

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

mm

nablatowa

ceramika

biały

przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

640x430x110 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Presto

640x135x400 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Roma

640x135x400 mm

nablatowa

ceramika

biały/czarny

bez przelewu

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Roma Czarna Rosa

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

660x440x220 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Rosa-2

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

590x390x1 0 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

400x300x120 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Piko
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Roxy Srebrna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

690x430x110 mm

nablatowa

ceramika

biały/srabrny

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Royal

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„60”, „70”

620x340x145 mm

720x370x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

280x280x100 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Salma Sara

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x460x180 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

550x480x140 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

She

Roxy

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

480x310x140 mm

580x370x150 mm

690x430x165 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie
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Sofia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

400x340x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

405x335x145 mm

nablatowa

ceramika

biały/srebrny

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Sofia Srebrna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

400x340x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Sofia Złota

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

400x340x145 mm

nablatowa

ceramika

czarny

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Sofia Czarna Valeria

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

530x36 x12 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

500x350x120 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Valeria N
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

653x410x145 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Vega Vena

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

460x460x155 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

4 x4 x1 mm

nablatowa

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Viola

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

590x385x190 mm

nablatowa

ceramika

biały

z przelewem

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Wendy
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Caprise

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x440x180 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

800x390x135 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Eva

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

800x340x110 mm

nablatowa, ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Erin

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

600x475x130 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Lidia Monica

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

270x335x125 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

605x325x120 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Meg N
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

410x410x150 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Maia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

420x220x120 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Pepi Sonia

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

450x250x120 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

450x300x100 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

Xara Zoe

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

410x290x130 mm

nablatowa lub ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę
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Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

390x370x140 mm

ścienna narożna

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

TiffiEmma

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

330x445x155 mm

narożna

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Mini

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

340x260x120 mm

ścienna

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę
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Amber

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„50”, „60” , „80”

515x400x170 mm

615x400x170 mm

815x400x170 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Amy

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„50”, „60”

510x395x185 mm

610x395x185 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

810x465x145 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Apia 81

Calipso

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

570x460x180 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Coco

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

400x400x200 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Dafne

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„60”, „70”, „75”

610x470x170 mm

710x465x170 mm

765x470x170 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę
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Dakota

550x340x140 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

bez przelewu

tak

na umywalkę

uniwersalny

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Kierunek umywalki:

Donna

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

550x470x205 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Lily

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

535x345x145 mm

podblatowa

ceramika

biały

z przelewem

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Magari

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

505x445x200 mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

„46" i „56"

560x430x150 mm

4

podblatowa

ceramika

biały

z przelewem

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Mila

mm

wpuszczana w blat

ceramika

biały

z przelewem

tak /tylko z prawej strony/

na umywalkę

Dostępne rozmiary:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Susan
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Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Dodatkowe informacje:

Powłoka

MollyLavena

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:

Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Dodatkowe informacje:

Powłoka

470x425x830 mm

wolnostojąca

ceramika

biały

z przelewem

tak

na umywalkę

możliwość podłączenia wody

z tyłu lub od spodu,

monolityczna

Anti-Stain

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Dodatkowe informacje:

Powłoka

455x455x960 mm

wolnostojąca

ceramika

biały
z przelewem

tak

na umywalkę
możliwość podłączenia wody

z tyłu lub od spodu,

monolityczna

Anti-Stain

Monte

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Dodatkowe informacje:

Powłoka

455x455x960 mm

wolnostojąca

ceramika

biały
z przelewem

tak

na umywalkę
możliwość podłączenia wody

z tyłu lub od spodu,

monolityczna

Anti-Stain

850x505x395 mm

wolnostojąca

ceramika

biały
z przelewem

tak

na umywalkę
możliwość podłączenia wody

z tyłu lub od spodu,

monolityczna

Anti-Stain

Nike

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Dodatkowe informacje:

Powłoka

460x445x820 mm

wolnostojąca

ceramika

biały
z przelewem

nie

ścienna

możliwość podłączenia wody

z tyłu lub od spodu,

monolityczna

Anti-Stain

Estera
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Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
brąz

12 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

71004

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
grafit

12 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

71005

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

71015

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
transparent

12 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

71008

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
czarny

12 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

71037

520x365x175 mm

nablatowa

szkło
czerwony

12

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

71037

520x365x175 mm

nablatowa

szkło
czarny

12 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:
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91004

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
srebrny

17 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

Pierścień pod umywalkę

Kształt:
Rodzaj:

Materiał:
Kolor:

W komplecie:

okrągły
pierścień montażowy

do wszystkich umywalek

szklanych

mosiądz

chrom

uszczelki slikonowe

Kształt:
Rodzaj:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj umywalki:

Dodatkowe informacje:

okrągły
butelkowy

metal

chrom

z przelewem lub bez przelewu

korek klik-klak zamykany

na wcisk

Syfon z klik-klakiem z klik-klakiem

Kształt:
Rodzaj:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj korka:

Dodatkowe informacje:

okrągły
uwywalkowy

metal

/biały/czarny

z przelewem lub bez przelewu

zamykany na wcisk

71050

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
czerwony

12 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:

91006

420x420x140 mm

nablatowa

szkło
złoty

17 mm

bez przelewu

nie

ścienna lub montowana

na blacie

Rozmiar:

Rodzaj montażu:

Materiał:
Kolor:

Grubość szkła:

Rodzaj umywalki:

Otwór na baterię:

Dedykowana bateria:
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Rodzaj montażu:

Wymiary:

Model:

Materiał:
Kolor:

Deska:

Zawiasy:

Rozstaw otworów

na śruby:

Możliwe konfiguracje:

misa wisząca

560x370x360 mm

z rantem spłukującym

ceramika

biały
ABS, wolnoopadająca

plastikowe

180 mm

możliwe do kompletowania

ze stelażami: Rea, Geberit,

Grohe, Sanit

Misa WC Benito ABS/ZP

Rodzaj montażu:

Wymiary:

Model:

Materiał:
Kolor:

Deska:

Zawiasy:

Rozstaw otworów

na śruby:

Możliwe konfiguracje:

misa wisząca

560x370x360 mm

z rantem spłukującym

ceramika

biały
duroplast, wolnoopadająca,

wypinana, slim

metalowe

180 mm

możliwe do kompletowania

ze stelażami: Rea, Geberit,

Grohe, Sanit

Misa WC Benito
Duroplast/Slim/ZM

misa wisząca

485x365x330 mm

bez rantu spłukującego

ceramika

biały
duroplast, wolnoopadająca,

wypinana, slim

metalowe

230 mm

możliwe do kompletowania

ze stelażami: Rea, Geberit,

Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:

Wymiary:

Model:

Materiał:
Kolor:

Deska:

Zawiasy:

Rozstaw otworów

na śruby:

Możliwe konfiguracje:

Misa WC Carter Rimless
D /Slim/ZM

misa wisząca

550x360x380 mm

z rantem spłukującym

ceramika

czarny

ABS, wolnoopadająca

plastikowe

180 mm

możliwe do kompletowania

ze stelażami: Rea, Geberit,

Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:

Wymiary:

Model:

Materiał:
Kolor:

Deska:

Zawiasy:

Rozstaw otworów

na śruby:

Możliwe konfiguracje:

Misa WC Carlo C

misa wisząca

550x360x380 mm

z rantem spłukującym

ceramika

biały
ABS, wolnoopadająca

plastikowe

180 mm

możliwe do kompletowania

ze stelażami: Rea, Geberit,

Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:

Wymiary:

Model:

Materiał:
Kolor:

Deska:

Zawiasy:

Rozstaw otworów

na śruby:

Możliwe konfiguracje:

Misa WC Carlo

* Informacja do opisu Mis WC: ABS - oznaczenie materiału

misa wisząca
mm

bez rantu spłukującego
ceramika
biały

wolnoopadająca,
wypinana, slim
metalowe

230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Alan Rimless
ABS/Slim/ZM
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Misa WC Carlo Mini
ABS/ZP

misa wisząca
480x370x370 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
490x370x365 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
490x370x365 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Carlo Mini
Rimless ABS/ZP

misa wisząca
490x370x365 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca,
wypinana
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
490x370x365 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Carlo Mini
Rimless

misa wisząca
480x370x370 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca, wypinana
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Carlo Mini
Rimless ABS/ZM

Misa WC Carlo Mini
Rimless

misa wisząca
480x370x370 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały

, wolnoopadająca,
wypinana, slim
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

* Informacja do opisu Mis WC: ABS - oznaczenie materiału

WC Carlo
Duroplast/ZM

misa wisząca
560x370x360 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:
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Misa WC Cubik
Czarna ABS/ZP

misa wisząca
570x350x330 mm
z rantem spłukującym
ceramika
czarny
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180-230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

WC Cubik
Duroplast/ZM

misa wisząca
560x360x300 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

180-230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
570x350x330 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana, slim
metalowe

180-23
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Cubik
Duroplast/Slim/ZM

Misa WC Eric ABS/ZM

misa wisząca
530x375x315 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
535x345x420 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
metalowe

180-230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Misa WC Flavio ABS/ZM

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

* Informacja do opisu Mis WC: ABS - oznaczenie materiału

Misa Cubik ABS/ZP

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
570x350x330 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180-230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit
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Misa WC Marcus
Duroplast/ZM

misa wisząca
570x330x380 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Flavio
Biało-Czarna ABS/ZM

misa wisząca
520x395x350 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały/czarny
ABS, wolnoopadająca
metalowe

230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

WC Ginger
Duroplast/ZM

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
555x360x310 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Misa WC Margo
ABS/ZP

misa wisząca
560x360x340 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180-230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Margo
Czarna ABS/ZP

misa wisząca
560x360x340 mm
z rantem spłukującym
ceramika
czarny
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
560x360x370 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Olivia
ABS/ZP

* Informacja do opisu Mis WC: ABS - oznaczenie materiału
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misa wisząca
510x350x365 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Tito Rimless
ABS/ZP

misa wisząca
500x350x320 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana, slim
metalowe

230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Porter Rimless
Duroplast/Slim/ZM

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
490x370x370 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały
ABS, wolnoopadająca
plastikowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Misa WC Olivia Mini
Rimless ABS/ZP

Misa WC Olivia Mini
Rimless

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
490x370x370 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały

wolnoopadająca,
wypinana, slim
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Misa WC Olivia Mini
Rimless

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

misa wisząca
490x370x370 mm
bez rantu spłukującego
ceramika
biały

, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

180 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

* Informacja do opisu Mis WC: ABS - oznaczenie materiału

misa wisząca
390x520x350 mm
z rantem spłukującym
ceramika
biały
duroplast, wolnoopadająca,
wypinana
metalowe

230 mm
możliwe do kompletowania
ze stelażami: Rea, Geberit,
Grohe, Sanit

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Model:
Materiał:

Kolor:
Deska:

Zawiasy:
Rozstaw otworów

na śruby:
Możliwe konfiguracje:

Misa WC Victor
Duroplast/ZM
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Przyciski

Wzory przycisków: „A” biały
„A” czarny

Przyciski

Wzory przycisków: „H” chrom lub satyna
„Q” chrom lub satyna

Zestaw Podtynkowy
z Przyciskiem

Rodzaj montażu:
Wymiary:

Zabudowa:
Spłukiwanie:

Parametry:

W komplecie:

Rozmiar przycisku:
Wzory przycisków:

na ścianę

1020/1040x500 mm
90 mm
3/6 L
ciche spłukiwanie i napełnianie,
styropianowa izolacja zbiornika
zawór przyłączeniowy G1,
kolano odpływowe 90/110,
wsporniki
250x166 mm
"Q" satyna, "H" satyna, "Q" chrom,

"H" chrom, "A" biały, "A" czarny

Bidet Carlo

bidet wiszący

560x370x370 mm

ceramika

biały

180 mm

możliwe do kompletowania

ze stelażami: Geberit, Grohe,

Sanit

Rodzaj montażu:

Wymiary:

Materiał:

Kolor:

Rozstaw otworów

na śruby:

Możliwe konfiguracje:

* Informacja do opisu Mis WC: ABS - oznaczenie materiału
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Rea 18

Rodzaj:
Materiał:

Kolor:
Zawiasy:

Rozstaw otworów:

System:
Dodatkowe

deska uniwersalna WC
duroplast
biały
metalowe, wypinane
uniwersalny, system łatwego
wypinania
wolnoopadająca, EASY-MOVE
powłoka antybakteryjna

Rea 103

deska uniwersalna WC
duroplast
biały
metalowe, wypinane
uniwersalny, system łatwego
wypinania
wolnoopadająca, EASY-MOVE
powłoka antybakteryjna

Rodzaj:
Materiał:

Kolor:
Zawiasy:

Rozstaw otworów:

System:
Dodatkowe

Rea 125

deska uniwersalna WC
polyplast
biały
metalowe, wypinane
uniwersalny, system łatwego
wypinania
wolnoopadająca, EASY-MOVE
powłoka antybakteryjna,
deska dla dzieci

Rodzaj:
Materiał:

Kolor:
Zawiasy:

Rozstaw otworów:

System:
Dodatkowe
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Wymiary:
Rodzaj:

Ilość komór:
Powierzchnia zlewu:

Ociekacz:
Materiał:

Głębokość komory:
Średnica komory:

Właściwości:
Syfon:

W komplecie:

Dodatkowe informacje:

600x444x165 mm
wpuszczany w blat
1
len/poler
tak
stal nierdzewna chromowo-
niklowa 18/10, grubość 0,9 mm
165 mm
385 mm
zlewozmywak z przelewem
odwracalny, odpływ pośrodku
komory
uszczelka pod zlewozmywak,
syfon z sitkiem, zaczepy mocujące
wygłuszenie podkładką
akustyczną, odporny na kwasy
i zasady używane w kuchni

Orion

500x500x165 mm
wpuszczany w blat
1
len/poler
nie
stal nierdzewna chromowo-
niklowa 18/10, grubość 0,6 mm
165 mm
385 mm
zlewozmywak z przelewem
odwracalny, odpływ pośrodku
komory
uszczelka pod zlewozmywak,
syfon z sitkiem, zaczepy
mocujące
wygłuszenie podkładką
akustyczną, odporny na kwasy
i zasady używane w kuchni

Solo Dozownik do płynu 250 ml

Pojemność:
Wysokość:

Średnica otworu:
Długość)wylewki:
Średnica rozetki:

Średnica dozownika:
Kolor przycisku:

320 ml
260 mm
25 mm
85 mm
40 mm
55 mm
chrom satyna

Dozownik do płynu 320 ml

Pojemność:
Wysokość:

Średnica otworu:
Długość wylewki:
Średnica rozetki:

Średnica dozownika:
Kolor przycisku:

250 ml
270 mm
25 mm
75 mm
44 mm
60 mm
chrom/satyna/biały/czarny

Wymiary:
Rodzaj:

Ilość komór:
Powierzchnia zlewu:

Ociekacz:
Materiał:

Głębokość komory:
Średnica komory:

Właściwości:
Syfon:

W komplecie:

Dodatkowe informacje:
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Aston

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Aurus

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Axel

Axel Biała

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Axel Wysoka

umywalkowa
biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Axel Wysoka Biała
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umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Caro 2801 Caro Wysoka

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Delta

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Eggo 2381

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Eggo 2381 Wysoka

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Enzo

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Enzo Wysoka

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
biały/chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Fabien Biała/Chrom

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Fabien Chrom

umywalkowa
biały/chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Fabien Wysoka
Biała/Chrom

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Fabien Wysoka Chrom Falcon 18

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Falcon 30

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Flipper

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Graf

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Jay 814-01 Jay 814-05

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
1/2 cala
krzywki montażowe, uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
chrom/biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Leila
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Lemon Biała

umywalkowa
biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Lemon Chrom

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Lemon Wysoka Biała

umywalkowa
biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Lemon Wysoka Chrom

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Retro 901-05S

umywalkowa, kuchenna
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
1/2 cala
krzywki montażowe, uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa, kuchenna
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Retro 901-143
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Retro 903-23

umywalkowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Retro 903-24

umywalkowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Rio 801-05

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
1/2 cala
krzywki montażowe, uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Simple 9511 Simple 9515

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Smart Biała

umywalkowa
biały/chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
ruchoma, wyciągana wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Smart Chrom

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, wyciągana wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Smart Chrom

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, wyciągana wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Smart Wysoka Biała

umywalkowa
biały/chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
ruchoma, wyciągana wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa
czarny
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
czarną emalią
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Sonic Czarna

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Tess Verde 9311

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Verde 9315

umywalkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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umywalkowa szklana
transparent
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka szklana
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

3011 3011 Wysoka

umywalkowa szklana
transparent, grafit, brąz,
czerwona, czarna
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka szklana
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

3013 Wysoka

umywalkowa, szklana
transparent, grafit, brąz,
czerwona, czarna
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka szklana
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

3015

umywalkowa, szklana
transparent
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka szklana
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Benet

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, sprężysta wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Bolero Chrom

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
obrotowa, wyciągana wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Bolero Biała

kuchenna
biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą białej emalii
obrotowa, wyciągana
wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Bolero Czarna

kuchenna
czarny
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą czarnej emalii
obrotowa, wyciągana
wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Caro 9215

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

kuchenna
chrom/czarny
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, giętka wylewka
w kolorze czarnym
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Clever
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kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Flex 815-15

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, sprężynowa, giętka
wylewka
napowietrzający, możliwość
zmiany strumienia
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Gaspar

kuchenna
czarny, biały, pomarańczowy,
zielony
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
kolorowa, skrętna, elastyczna
wylewka z możliwością zmiany
strumienia wody
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Graf

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, skrętna wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Imago Jay 814-04

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Jay 814-05

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
1/2 cala
krzywki montażowe, uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Jaz 2000

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, wyciągana wylewka
napowietrzający z możliwością
zmiany strumienia
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Jaz 2039

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, wyciągana wylewka
napowietrzający z możliwością
zmiany strumienia
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Maestro Mag 804-11

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Mex

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, giętka wylewka
tak, z możliwością zmiany
strumienia wody
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat
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Nil

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Odeta

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Olivia 815-12

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Retro 901-05S

umywalkowa, kuchenna
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
1/2 cala
krzywki montażowe, uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

umywalkowa, kuchenna
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Retro 901-143 Retro 903-14

kuchenna
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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Vinton

kuchenna
czarny, biały, chrom
ceramiczna z mieszaczem

obrotowa wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Rio 801-05

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
1/2 cala
krzywki montażowe, uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma, giętka wylewka w
kolorze czarnym
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Roy Simple 9515

umywalkowa, kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na umywalkę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

kuchenna
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
napowietrzający
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Talisa

kuchenna
biały/czarny
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
emalią w kolorze
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na zlewozmywak lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Talisa Kolor
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Arte

wannowa, 5-otworowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka,
przełącznik na słuchawkę
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Cascade

wannowa, 5-otworowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Forte

wannowa 5-otworowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe,
śruby, słuchawka z wężem
1500 mm, uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Logan

wannowa 5-otorowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Maden Biała

wannowa, 5-otworowa
chrom/biały
dwie, ceramiczne
mosiężny korpus pokryty warstwą
chromu oraz białą emalią
nieruchoma wylewka, przełącznik
na prysznic
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Stream

wannowa, 5-otworowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:
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Tifone

wannowa, 5-otworowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Azur

wannowa 3-otworowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Jax

wannowa 3-otworowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Riven

wannowa, 3-otworowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na wannę lub blat

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Jay 814-09

wannowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka,
przełącznik na prysznic
napowietrzający
1/2 cala
krzywki przyłączeniowe,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Retro 1026

wannowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka, przełącznik
na prysznic
napowietrzający
1/2 cala
krzywki przyłączeniowe,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki, uchwyt na słuchawkę
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:
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podłogowa, wannowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
nieruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na podłodze

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Carat

podłogowa, wannowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na podłodze

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Ortis

podłogowa, wannowa
chrom
dwie, ceramiczne
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka,
przełącznik na słuchawkę
nie
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na podłodze

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:

Perlator:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

02019 Retro
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prysznicowa, podtynkowa
chrom
termostat, mosiężny korpus
2-funkcyjna
płaski /3 mm/ panel zewnętrzny
ABS, pokryty chromem
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
uchwyt punktowy, punktowe
wyjście zasilające
na ścianę, podtynkowy

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Bateria:

Materiał:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Brito

prysznicowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem,
mosiężny korpus
2-funkcyjna
płaski /3 mm/ panel zewnętrzny
ABS pokryty chromem
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
uchwyt punktowy, punktowe
wyjście zasilające
na ścianę, podtynkowy

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:

Bateria:
Materiał:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Cruz

prysznicowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem,
mosiężny korpus
2-funkcyjna
płaski /3 mm/ panel zewnętrzny
ABS, pokryty chromem
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
uchwyt punktowy, punktowe
wyjście zasilające
na ścianę, podtynkowy

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:

Bateria:
Materiał:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Niro 3

prysznicowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem,
mosiężny korpus
3-funkcyjna
płaski /3 mm/ panel
zewnętrzny ABS pokryty
chromem
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500
mm, uchwyt punktowy,
punktowe wyjście zasilające
na ścianę, podtynkowy

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:

Bateria:
Materiał:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Rainforce

prysznicowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem,
mosiężny korpus
2-funkcyjna
panel zewnętrzny ABS pokryty
chromem
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500
mm, uchwyt punktowy,
punktowe wyjście zasilające
na ścianę, podtynkowy

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:

Bateria:
Materiał:

:
Podłączenie:

W komplecie:

Montaż:

Rialto Sin 811-06

prysznicowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
1/2 cala
krzywki przyłączeniowe,
słuchawka z wężem 1500 mm,
uszczelki
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:
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prysznicowa, podtynkowa
chrom
termostat, mosiężny korpus
2-funkcyjna
płaski /3 mm/ panel zewnętrzny
ABS, pokryty chromem
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
uchwyt punktowy, punktowe
wyjście zasilające
na ścianę, podtynkowy

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Bateria:

Materiał:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

BritoAldo

podtynkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu,
płaski /3 mm/ panel
zewnętrzny
nieruchoma wylewka
tak
1/2 cala
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
Montaż:

Lula

podtynkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa
nie
1/2 cala
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
Montaż:

Master

podtynkowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
wylewka kaskadowa
nie
1/2 cala
na ścianę

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
Montaż:
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Eggo 2382

bidetowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na bidet

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Lemon

bidetowa
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu lub białą
emalią
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na bidet

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Axel

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

bidetowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na bidet

bidetowa
biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na bidet

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

Axel Biała

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

bidetowa
chrom
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na bidet

Enzo

Rodzaj:
Kolor:

Głowica:
Materiał:

Właściwości:
Perlator:

Podłączenie:
W komplecie:

Montaż:

bidetowa
chrom/biały
ceramiczna z mieszaczem
korpus mosiężny, pokryty
warstwą chromu i białą emalią
ruchoma wylewka
tak
3/8 cala
wężyki przyłączeniowe, śruby
montażowe, uszczelki
na bidet

Leila
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Rozmiar:
Wysokość całkowita kompletu:

Wysokość kabiny:
Wysokość brodzika:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:
Rolki:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Syfon:

Kierunek kabiny:
Kierunek montażu kabiny:

800x1000x1985 mm
1985 mm
1835 mm
150 mm /głębokość 35 mm/
6 mm, hartowane
transparent/grafit/mat
rozsuwane na rolkach
wypinane, podwójne górne i dolne
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, rolki, uszczelki
z dedykowanym brodzikiem
w komplecie z brodzikiem
lewy lub prawy
określony kierunkiem brodzika

Kabina ImpulsKabina Hermes

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

900x1200x1900 mm
880-890x1180-1190 mm
8 mm, hartowane
transparent
kabina drzwiowa ramowa
drzwi przesuwne /rolki jezdne wewnątrz profilu/
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, rolki jezdne, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Cosmo

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

780x780x1900 mm/880x880x1900 mm
mm, hartowane

transparent
kabina 2-drzwiowa, drzwi rozsuwane na rolkach
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
uchwyty ABS, rolki jezdne, uszczelki
w komplecie z dedykowanym brodzikiem i syfonem
uniwersalny

Kabina Focus

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

0x 0x1900 mm
mm, hartowane

transparent
kabina 2-drzwiowa, drzwi rozsuwane na rolkach
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
uchwyty ABS, rolki jezdne, uszczelki
w komplecie z dedykowanym brodzikiem i syfonem
uniwersalny
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Kabina Romance 2

770x900x1990 mm
6 mm, hartowane
transparent, grafit,
rozsuwane na rolkach
wypinane, podwójne górne i dolne
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, rolki, uszczelki
w komplecie z dedykowanym brodzikiem i syfonem

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:
Rolki:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1000x1900 mm/800x1200x1900 mm/
900x1200x1900 mm
780-790x980-990 mm/780-790x1180-1190 mm/
880-890x1180-1190 mm
8 mm, hartowane
transparent
kabina drzwiowa
drzwi przesuwne
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, rolki jezdne, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Kabina Nixon

Kabina Impuls Slim

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Wysokość całkowita kompletu:
Wysokość kabiny:

Wysokość brodzika:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:
Rolki:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Syfon:

Kierunek kabiny:
Kierunek montażu kabiny:

800x1000x1885 mm
780-790x980-990 mm
1885 mm
1835 mm
50 mm /głębokość 10 mm/
6 mm, hartowane
transparent/grafit/mat
rozsuwane na rolkach
wypinane, podwójne górne i dolne
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, rolki, uszczelki
z dedykowanym brodzikiem
w komplecie z brodzikiem
lewy lub prawy
określony kierunkiem brodzika

Kabina Impuls Plus

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Wysokość całkowita kompletu:
Wysokość kabiny:

Wysokość brodzika:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:
Rolki:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Syfon:

Kierunek kabiny:
Kierunek montażu kabiny:

800x1000x1985 mm
780-790x980-990 mm
1985 mm
1635 mm
350 mm /głębokość 240 mm/
6 mm, hartowane
transparent/grafit/mat
rozsuwane na rolkach
wypinane, podwójne górne i dolne
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, rolki, uszczelki
z dedykowanym brodzikiem
w komplecie z brodzikiem
lewy lub prawy
określony kierunkiem brodzika
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Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1 00x1900 mm/ 00x1200x1900 mm/
900x1000x1900 mm/900x1200x1900 mm
780-790x980-990 mm/ 80- 90x1180-1190 mm/
880-890x980x990 mm/880-890x1180-1190 mm
8 mm, hartowane
transparent
przesuwne, kabina 1-drzwiowa
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężn uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Whistler

Kabina Vento

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

780x780x1900 mm/880x880x1900 mm
4 mm, hartowane
transparent/kratka
kabina drzwiowa, drzwi rozsuwane na rolkach
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
uchwyty ABS, rolki jezdne, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Romance 3

1000x900x1990 mm
6 mm, hartowane
transparent, grafit, kratka
rozsuwane na rolkach
wypinane, podwójne górne i dolne
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, rolki, uszczelki
w komplecie z dedykowanym brodzikiem i syfonem

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:
Rolki:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
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Kabina Atrium Round

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

900x900x1950 mm
880-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina 2-drzwiowa, półokrągła, mechanizm
unoszenia na zawiasach
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Atrium Square

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1000x1950 mm/900x900x1950 mm
780-790x980-990 mm/880-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
1-skrzydłowe, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowy uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

900x900x1900 mm
870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, stalowe zawiasy, stalowe wsporniki,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwesalny

Kabina Duo Line Kabina Easy Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

800x800x1900 mm/900x900x1900 mm
mm/870-890 mm

6 mm, hartowane
transparent
otwierane drzwiowe, mechanizm unoszenia
na zewnątrz i do wewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwesalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie
profilu poszerzającego /patrz akcesoria ea/
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Kabina Free Space

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

800x800x1900 mm/900x900x1900 mm/
800x1000x1900 mm/800x1200x1900 mm
770-790 mm/870-890 mm/
770-790x970-990 mm/770-790x1170-1190 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa, mechanizm unoszenia
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, wspornik, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/

Kabina J-F 8238 N

800x1200x1980 mm
785-790x1185-1190 mm
8 mm, hartowane
transparent
otwierane
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowy uchwyt, stalowe zawiasy, stalowe wsporniki,
listwa progowa, uszczelki
możliwe do kompletowania z brodzikiem J-F 8238,
Breno oraz Porta
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Możliwe konfiguracje:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1000x1900 mm/900x900x1900 mm/
900x1200x1900 mm
770-790x970-990 mm/870-890 mm/
870-890x1170-1190 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowy wspornik,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Kabina Madox Kabina Maxim

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwierane:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek kabiny:

800x800x1900 mm/900x900x1900 mm
780-790 mm/870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa, mechanizm unoszenia
na zewnątrz
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy
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800x1000x1900 mm/
900x900x1900 mm/900x1200x1900 mm
770-790x970-990 mm/
870-890x970-990 mm/870-890x1170-1190 mm
6 mm /hartowane/
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowe wsporniki,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Megan

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Kabina Morgan

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:

W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1000x1950 mm/800x1200x1950 mm/
900x900x1950 mm/800x1200x1950 mm
770-790x970-990 mm/770-790x1170-1190 mm/
870-890 mm/870-890x1170-1190 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN

,
uszczelka magnetyczna, element wzmacniający konstrukcję
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowy wspornik,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Nelson

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

900x900x1900 mm
870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowy wspornik,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Optima

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

800x800x1900 mm/900x1200x1900 mm
770-790 mm/870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
kabina 2-drzwiowa, drzwi składane
do wewnatrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy,, listwa progowa, uszczelki,
listwy magnetyczne

bezpośrednio na posadzce
luniwersalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/
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Kabina Relax

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1000x1900 mm/900x1200x1900 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowy wspornik,
listwa progowa, uszczelki

bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Kabina Round Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x800x1900 mm/900x900x1900 mm
mm/870-890 mm

6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa, półokrągła,
mechanizm unoszenia
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwesalny

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

00x1 00x1900 mm
80- 90x 80- 90 mm

8 mm, hartowane
transparent
kabina 1-drzwiowa ramowa
drzwi
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom

uchwyty,  uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Quest

Kabina Uno Line

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:

W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

800x1200x1900 mm/
900x900x1900 mm
770-790 mm/870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN

, uszczelka
magnetyczna, element wzmacniający konstrukcję
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowy wspornik,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy
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Kabina Viper

Rozmiar drzwi:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwierane:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

900x900x1900 mm/900x1200x1900 mm
880-890 mm/880-890x1180-1190 mm
6 mm, hartowane
transparent

skrzydłowe, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowy uchwyt, listwa progowa, uszczelki,
wsporniki stalowe
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Kabina Up My Space
drzwi/ścianka My Space

Rozmiar drzwi:

Rozmiar ścianki:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwierane:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Możliwe konfiguracje:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm
700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm/1100x1900 mm/1200x1900 mm
6 mm, hartowane
transparent

skrzydłowe, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
możliwe do kompletowania z każdym rozmiarem
ścianki My Space
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
powiększającego /patrz akcesoria Rea/

Kabina Wide Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

900x900x1900 mm
870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa, półokrągła,
mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, stalowe zawiasy, stalowe wsporniki,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Kabina Wilson

800x 00x1900 mm/900x900x1900 mm
770-790 mm/870-890 mm
6 mm, hartowane
transparent
otwierane, kabina drzwiowa
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężn uchwyty, stalowe zawiasy,
listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:
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Kabina Fold

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

800x800x1900 mm/900x900x1900 mm/

770-790 mm/870-890 mm/970-990 mm
6 mm, hartowane
transparent
kabina drzwiowa, drzwi składane
otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, zawiasy, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie
profilu poszerzającego /patrz akcesoria REA/

Kabina My Space d

Rozmiar drzwi:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwierane:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Możliwe konfiguracje:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm
6 mm, hartowane
transparent
składane, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz i do wewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, listwa progowa, uszczelki

każdy wymiar drzwi z każdym
wymiarem drzwi, możliwość zestawienia drzwi w konstrukcji
kabiny / pod kątem prostym oraz zestwienia drzwi/drzwi na
szerokość
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
powiększającego /patrz akcesoria Rea/

Kabina My Space drzwi/ścianka

Rozmiar drzwi:

Rozmiar ścianki:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Możliwe konfiguracje:

Montaż:
Kierunek kabiny:

Dodatkowe rozwiązanie:

700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm
700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm/1100x1900 mm/1200x1900 mm
6 mm, hartowane
transparent
składane, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz i do wewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, listwa progowa, uszczelki
możliwe do kompletowania: każdy wymiar drzwi
z każdym wymiarem ścianki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
powiększającego /patrz akcesoria Rea/
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Comfort

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek kabiny:

900x1400x1900 mm
8 mm, hartowane
transparent
kabina typu Walk-In /brak drzwi/
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
drążki stabilizujące
bezpośrednio na posadzce
uniwesalny
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Drzwi Aristo

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek :

Dodatkowe rozwiązanie:

1000x1900 mm/1100x1900 mm/1200x1900 mm/
1300x1900 mm rozmiar drzwi 720 mm
970-1030 mm/1070-1130 mm/1170-1230 mm/1270-1330 mm
6 mm, hartowane
transparent

skrzydłowe ze stałą ścianką boczną
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, wspornik,  listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/

Drzwi Multi Space

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwierane:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

Dodatkowe rozwiązanie:

950x1950 mm /1000x1950 mm /1050x1950 mm /
1100x1950 mm /1150x1950 mm /1200x1950 mm
-
920-980 mm/970-1030 mm/1020-1080 mm/
1070-1130 mm/1120-1180 mm/1185-1215 mm
6 mm, hartowane
transparent

skrzydłowe otwierane z boczną ścianką stałą
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/

Drzwi My Space

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Możliwe konfiguracje:

Montaż:
Kierunek drzwi:

Uwagi:

Dodatkowe rozwiązanie:

700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm
690-705 mm/790-805 mm/890-905 mm/990-1005 mm
6 mm, hartowane
transparent
składane, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz i do wewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
możliwe do kompletowania z każdym rozmiarem drzwi
MySpace, Up My Space oraz ze ściankami My Space
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
montaż pojedynczych drzwi we wnęce wymaga profilu A66
/zwiększa rozmiar całościowy o 30-35 mm/
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/

Drzwi Up My Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

Uwagi:

Dodatkowe rozwiązanie:

700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/1000x1900 mm
685-700 mm/785-700 mm/885-900 mm/985-1000 mm
6 mm, hartowane
transparent

skrzydłowe
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
montaż pojedynczych drzwi we wnęce wymaga profilu A66
/zwiększa rozmiar całościowy o 30-35 mm/
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/
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Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek :

900x1900 mm
885-915 mm
4 mm, hartowane
transparent
w ramie, skrzydłowe otwierane
na zewnątrz
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Drzwi Saxon

Drzwi Perfect Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

800x1900 mm/900x1900 mm
790-830 mm/890-930 mm
4 mm, hartowane
transparent/grafit
w ramie, elementowe składane, na rolkach jezdnych
składane do wewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
uchwyt punktowy, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:
Grubość szkła:

Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek :

700x1900 mm 00x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm

885-915 mm/
6 mm, hartowane
transparent
składane, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowy uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Drzwi Optima

Drzwi Western Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

Dodatkowe rozwiązanie:

800x1900 mm/900x1900 mm/1000x1900 mm
790-805 mm/890-905 mm/990-1005 mm
6 mm, hartowane
transparent/grafit
wahadłowe, mechanizm unoszenia na zawiasach
na zewnątrz i do wewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężne uchwyty, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
możliwość powiększenia rozmiaru poprzez użycie profilu
poszerzającego /patrz akcesoria Rea/
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Drzwi Wiktor

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwieranie:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

800-1000x1900 mm
mm

6 mm, hartowane
transparent
w ramie, elementowe, jeden element stały,
jeden element otwierany
na zewnątrz
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
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Drzwi Alex

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

800x1900 mm/900x1900 mm/1000x1900 mm/
1200x1900 mm/1300x1900 mm/1400x1900 mm
715-815 mm/815-915 mm/915-1015 mm/
1115-1215 mm/1215-1315 mm/1315-1415 mm
4 mm, hartowane
transparent
w ramie, 3-elementowe, jeden element stały, dwa
elementy przesuwne /góra rolki jezdne, dół suwaki/
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Otwierane:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:
W komplecie:

Montaż:
Kierunek drzwi:

1100x1900 mm/1200x1900 mm/1300x1900 mm/
1400x1900 mm/1500x1900 mm
1080-1090 mm/1180-1190 mm/1280-1290 mm/
1380-1390 mm/1480-1490 mm
8 mm, hartowane
transparent

skrzydłowe
drzwi przesuwne
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
mosiężny uchwyt, listwa progowa, rolki jezdne, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Drzwi Nixon

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek drzwi:

1200x1900 mm/1400x1900 mm
1190-1210 mm/1390-1310 mm
8 mm, hartowane Safe Glass
transparent
2-skrzydłowe, przesuwne /rolki jezdne wewnątrz profilu/
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowe uchwyty, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Drzwi Move

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek drzwi:

1200x1900 mm/1300x1900 mm/1400x1900 mm/
1180-1190 mm/1280-1 0 mm/1380-1 0 mm/

mm,
transparent
1-skrzydłowe, przesuwne, pojedyncze rolki górne i dolne
EASY-CLEAN
wykończenia i profile w kolorze chrom
stalowy uchwyt, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
lewy lub prawy

Drzwi Cezar
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Rozmiar:

Zakres regulacji na profilach:

Grubość szkła:
Kolor:
Drzwi:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek drzwi:

1200x1900 mm/1300x1900 mm/1400x1900 mm/
1500x1900 mm
1180-1240 mm/1280-1340 mm/1380-1440 mm/
1480-1540 mm
5 mm, hartowane
transparent
1-skrzydłowe, przesuwne, pojedyncze rolki górne i dolne
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
stalowy uchwyt, uszczelki
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

Drzwi Slide
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Ścianka Aero Ścianka Aero Plus

Rozmiar:

Grubość szkła:
Kolor:

Wspornik dolny:
Wspornik górny:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Montaż:
Kierunek:

800x1950 mm/900x1950 mm/1000x1950 mm/
1100x1950 mm/1200x1950 mm
8 mm, hartowane
transparent/mat
punktowy, metalowy element stabilizujący
kwadratowy, przegubowy, możliwość montażu
do ściany i sufitu, zakres regulacji 800-1100 mm
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny

300x1940 mm
8 mm, hartowane
transparent/mat
EASY-CLEAN

,
mocowana na dwóch ruchomych zaciskowych
zawiasach
uszczelka
na ściance Aero
uniwersalny

Rozmiar:
Grubość szkła:

Kolor:
Powłoka:

Dodatkowe informacje:

W komplecie:
Montaż:

Kierunek:

Ścianka My Space

Rozmiar:

Zakres regulacji na profilu:

Grubość szkła:
Kolor:

Wspornik górny:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Montaż:
Kierunek:

Możliwe konfiguracje z drzwiami:

Forma konstrukcji z drzwiami:

700x1900 mm/800x1900 mm/900x1900 mm/
1000x1900 mm/1100x1900 mm/1200x1900 mm
655-670 mm/755-770 mm/855-870 mm/
955-970 mm/1055-1070 mm/1155-1170 mm
6 mm, hartowane
transparent
kwadratowy, możliwość montażu do ściany
/długość 300 mm/
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce
uniwersalny
możliwe do kompletowania z każdym rozmiarem drzwi
My Space, Up My  Space
jako kabina narożna/zabudowa wzdłużna

00x19 0 mm
885-915 mm
8 mm, hartowane
transparent
EASY-CLEAN
wykończenia i profile aluminiowe w kolorze chrom
na brodziku lub bezpośrednio na posadzce

uniwersalny
możliwe do kompletowania z drzwiami Alex, Saxon,
Wiktor i Perfect Space

Rozmiar:
Zakres regulacji na profilu:

Grubość szkła:
Kolor:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Montaż:
Kierunek:

Możliwe konfiguracje:

Ścianka Next
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Parawan Agat-2 Parawan Agat-3

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:

parawan 2-skrzydłowy
800x1400 mm/1000x1400 mm
transparent
5 mm, hartowane
do wewnątrz
uszczelki
prawo lub lewo stronny

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:

parawan 3-skrzydłowy
1200x1400 mm
transparent
5 mm, hartowane
do wewnątrz
uszczelki
prawo lub lewo stronny

Parawan Aron

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:

parawan 1-skrzydłowy
00x1400 mm

transparentny
5 mm, hartowane
do zewnątrz i wewnątrz
uchwyt punktowy, uszczelki
uniwersalny

Parawan Azur Mat

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:

parawan 3-skrzydłowy
1200x1400 mm
mat
5 mm, hartowane
łamany w każdą stronę /180 st./
uszczelki
prawo lub lewo stronny
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Parawan Topaz

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:
Dodatkowe informacje:

parawan 1-skrzydłowy
700x1400 mm/800x1400 mm
transparent
5 mm, hartowane
do wewnątrz
dolna uszczelka
uniwersalny
parawan bez uchwytu

Parawan Azur

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:

parawan 3-skrzydłowy
1200x1400 mm
transparent
5 mm, hartowane
łamany w każdą stronę /180 st./
uszczelki
uniwersalny

Rodzaj:
Rozmiar:

Kolor:
Grubość szkła:

Składany:
W komplecie:

Kierunek montażu:

parawan 2-skrzydłowy
700x1400 mm
transparent
5 mm, hartowane
na zewnątrz i do wewnątrz
uchwyty punktowe, uszczelki
uniwersalny

Parawan Bianka



Brodziki
www.e-rea.eu



www.e-rea.eu



www.e-rea.eu

93

Brodzik

800x1000x40 mm/800x1200x40 mm
prostokątny
czarny
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony na środku brodzika przy tylnej krawędzi

,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:

Brodzik Breno

800x1000x40 mm/800x1200x40 mm/
900x1200x40 mm
prostokątny
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony na środku brodzika przy tylnej krawędzi

,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:

Kształt:
Kolor:

Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:

Brodzik Calisto

800x800x150 mm/900x900x150 mm
kwadratowy
biały
akryl, ryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:

Brodzik Calisto

800x 00x150 mm/900x 00x150 mm
prostokątny
biały
akryl, ryflowane dno
umieszczony

syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
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Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
Montaż:

800x1000x150 mm
kwadratowy
biały
akryl
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 0 mm,
chromowany korek klik-klak
lewy lub prawy, na zdjęciu widoczny model lewy
dedykowany do Kabiny Impuls

Brodzik Impuls

Brodzik Impuls Slim

800x1000x50 mm
kwadratowy
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 50 mm,
chromowany korek
lewy lub prawy, na zdjęciu widoczny model lewy
dedykowany do Kabiny Impuls Slim

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
Montaż:

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
Montaż:

800x1000x370 mm
kwadratowy
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 50 mm,
chromowany korek
lewy lub prawy, na zdjęciu widoczny model lewy
dedykowany do Kabiny Impuls Plus

Brodzik Impuls Plus

Brodzik Perfect Space EG05

800x800x50 mm/900x900x50 mm
kwadratowy
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
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Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Montaż:

0x1000x60 mm
półokrągły
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
dedykowany do Kabiny Romance 3

Brodzik Romance 3

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Montaż:

7 0x900x150 mm
półokrągły
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony na środku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
dedykowany do Kabiny Romance 2

Brodzik Romance 2

Brodzik Perfect Space EG05 Czarny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:

800x800x50 mm
kwadratowy
czarny
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Brodzik Porta

800x1000x40 mm/800x1200x40 mm/
900x1200x50 mm
prostokątny
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
lewy lub prawy, na zdjęciu widoczny model prawy

Rozmiar:

Kształt:
Kolor:

Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
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Brodzik Round Space

800x800x45 mm/900x900x45 mm
półokrągły
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:

Brodzik Stone

900x900x40 mm
kwadratowy
szary/czarny
naturalny minerał, struktura kamienia
prostokątny umieszczony przy jednej z krawędzi
syfon czyszczony od góry
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:
Kierunek:

Brodzik Stone

800x1200x40 mm/900x 00x40 mm
prostokątny
szary/czarny
naturalny minerał, struktura kamienia
prostokątny umieszczony przy krawędzi
syfon czyszczony od góry
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:
Kierunek:

Brodzik Wide Space

900x900x40 mm
półokrągły
biały
akryl, gładkie, nieryflowane dno
umieszczony w narożniku brodzika
syfon czyszczony od góry, 90 mm,
chromowany korek
uniwersalny, brodzik obracalny

Rozmiar:
Kształt:

Kolor:
Materiał:
Odpływ:

W komplecie:

Kierunek:
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Greek

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Szerokość:

Kołnierz montażowy:
Syfon:

Rura odpływowa:
Głębokość montażu:

Przepustowość syfonu:
W komplecie:

Dodatkowe informacje:

liniowy podłogowy z maskownicą szczotkowaną z wzorem
500 mm/600 mm/700 mm/800 mm/900 mm/1000 mm
stal nierdzewna
nieodwracalny
Greek
1.2 mm
62 mm
tak
stalowy stały, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający,
nóżki poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń,
siateczka zatrzymująca nieczystości

Line 2

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Szerokość:

Kołnierz montażowy:
Syfon:

Rura odpływowa:
Głębokość montażu:

Przepustowość syfonu:
W komplecie:

Dodatkowe informacje:

liniowy podłogowy z maskownicą szczotkowaną z wzorem
500 mm/600 mm/700 mm/800 mm/900 mm/1000 mm
stal nierdzewna
nieodwracalny
Line
1.2 mm
62 mm
tak
stalowy stały, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający,
nóżki poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń,
siateczka zatrzymująca nieczystości

Wave

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Szerokość:

Kołnierz montażowy:
Syfon:

Rura odpływowa:
Głębokość montażu:

Przepustowość syfonu:
W komplecie:

Dodatkowe informacje:

liniowy podłogowy z maskownicą szczotkowaną z wzorem
500 mm/600 mm/700 mm/800 mm/900 mm/1000 mm
stal nierdzewna
nieodwracalny
Wave
1.2 mm
62 mm
tak
stalowy stały, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający,
nóżki poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń,
siateczka zatrzymująca nieczystości

Bubble

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Szerokość:

Kołnierz montażowy:
Syfon:

Rura odpływowa:
Głębokość montażu:

Przepustowość syfonu:
W komplecie:

Dodatkowe informacje:

liniowy podłogowy z maskownicą szczotkowaną z wzorem
500 mm/600 mm/700 mm/800 mm/900 mm/1000 mm
stal nierdzewna
nieodwracalny
Bubble
1.2 mm
62 mm
tak
stalowy stały, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający,
nóżki poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń,
siateczka zatrzymująca nieczystości
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Neo & Pure Neo & Pure PRO

ratka ściekowa Neo

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Szerokość:

Kołnierz montażowy:
Syfon:

Rura odpływowa:
Głębokość montażu:

Przepustowość syfonu:
W komplecie:

Dodatkowe informacje:

liniowy podłogowy
500 mm/600 mm/700 mm/800 mm/900 mm/1000 mm
stal nierdzewna
odwracalny
do zabudowy płytki lub gładki
1.2 mm
62 mm
tak
plastikowy obracany, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający, nóżki
poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń, siateczka
zatrzymująca nieczystości

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Szerokość:

Kołnierz montażowy:
Syfon:

Rura odpływowa:
Głębokość montażu:

Przepustowość syfonu:
W komplecie:

Dodatkowe informacje:

liniowy podłogowy
500 mm/600 mm/700 mm/800 mm/900 mm/1000 mm
stal nierdzewna
odwracalny
do zabudowy płytki lub gładki
1.2 mm
62 mm
tak
stalowy stały, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający,
nóżki poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń, siateczka
zatrzymująca nieczystości

Rodzaj:
Długość odpływu:

Materiał:
Ruszt:
Wzór:

Grubość rynny dolnej:
Kołnierz montażowy:

Syfon:
Rura odpływowa:

Głębokość montażu:
Przepustowość syfonu:

W komplecie:

Dodatkowe informacje:

kratka ściekowa
150x150 mm/200x200 mm
stal nierdzewna
odwracalny
do zabudowy płytki
1.2 mm
tak
stalowy stały, odejście 40/50 mm
średnica 50 mm
54 mm
45 litrów/min
maskownica, syfon, kołnierz uszczelniający,
nóżki poziomujące, plastikowe stabilizatory rusztu
wyjmowany osadnik zanieczyszczeń,
siateczka zatrzymująca nieczystości
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Panel 8725

Rodzaj montażu:

Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

ścienny, narożny - patrz
akcesoria R
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1600x200 mm
aluminium
czarny, satyna, biały
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CLAN

Panel 9505

ścienny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1450x210 mm
PVC
czarny/biały
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 8721

ścienny, narożny - patrz
akcesoria R
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1500x150 mm
aluminium
czarny, srebrny/satyna
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:

Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 8859

ścienny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1450x200 mm
szkło i stal nierdzewna
srebrny/satyna i wenge
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne, wylewka
dolna, system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 9322

ścienny, narożny - patrz
akcesoria R
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1450x200 mm
stal nierdzewna
bambusowy/brązowy
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
2 dysze masażowe
pokrętło 2-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:

Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 9307

ścienny, narożny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1440x200 mm
stal nierdzewna
bambusowy/brązowy
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
2 dysze masażowe
pokrętło 2-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:
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Panel 9765

ścienny, narożny - patrz
akcesoria Rea
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1 0x200 mm
aluminium
czarny, biały
1/2 cala
deszczownica /50 dysz/,
słuchawka, dysze masażowe
wcięcie w korpusie/półka,
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:

Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 9780

ścienny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1450x220 mm
aluminium
czarny/biały
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
2 dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 9750

Rodzaj montażu:

Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

ścienny, narożny - patrz
akcesoria Rea
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1400x200 mm
aluminium
biały, satyna
1/2 cala
deszczownica górna /50 dysz/,
słuchawka, 64 pojedyncze dysze
masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

ścienny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1650x220 mm
stal nierdzewna
stalowy
1/2 cala
deszczownica 50 dysz
punktowych, 6 dysz
masażowych, słuchawka
pokrętło 4-funkcyjne, kaskada,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 9821

Panel 9731

ścienny, narożny - patrz
akcesoria R
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1500x150 mm
aluminium
czarny, srebrny/satyna
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:

Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:

Panel 9779

ścienny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1450x200 mm
czarne aluminium, białe szkło
czarny, białe szkło
1/2 cala
deszczownica z dyszami
punktowymi, słuchawka,
2 dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:
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Panel 9890

ścienny
mieszacz wody z głowicą
ceramiczną
1450x200 mm
stal nierdzewna, szkło
czarny/stalowy
1/2 cala
deszczownica, słuchawka,
3 dysze masażowe
pokrętło 3-funkcyjne,
system ANTI-CALC

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
W zestawie:

Inne:
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Loft

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
840-1200 mm
ABS chrom, średnica 200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, wylewka dolna
ruchoma, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
840-1200 mm
ABS chrom, 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulkowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Axos

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
840-1200 mm
stalowa chrom,
Ultra Slim 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom/biały
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty chromem,
wylewka dolna, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie deszczownicy

Lucas

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:

Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
1 0 mm
ABS chrom, 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, wylewka dolna
ruchoma, system EASE-MOVE
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Mario

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
850-1300 mm
ABS chrom, 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom/biały
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system EASE-MOVE,
system ANTI-CALC
złącze kulkowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Axel

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
800-1200 mm
ABS chrom, 160x160 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty chromem,
wylewka dolna wbudowana
w półkę, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie deszczownicy

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

Navaro
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Noach

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
800-1300 mm
ABS chrom, 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Sonic

Rodzaj montażu:
Bateria:

Deszczownica:
Materiał:

Kolor:
Podłaczenie:

W komplecie:

Właściwości:
Dodatkowe informacje:

podtynkowy
2-funkcyjna, mieszacz, korpus
mosiężny, głowica ceramiczna
ABS chrom, 300x300 mm
stal
czarny mat
1/2 cala
słuchawka ABS, punktowy
uchwyt słuchawki z zasilaniem,
wąż 1500 mm, ramię
deszczownicy 360 mm
system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Sonic

Rodzaj montażu:
Bateria:

Deszczownica:
Materiał:

Kolor:
Podłaczenie:

W komplecie:

Właściwości:
Dodatkowe informacje:

podtynkowy
2-funkcyjna, mieszacz, korpus
mosiężny, głowica ceramiczna
ABS chrom, 300x300 mm
sta
biały mat
1/2 cala
słuchawka ABS, punktowy
uchwyt słuchawki z zasilaniem,
wąż 1500 mm, ramię
deszczownicy 360 mm
system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
1300 mm
ABS chrom, 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, wylewka dolna
ruchoma, system EASE-MOVE
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Pascal

Sun

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
780-1130 mm
ABS chrom, średnica 185 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Vert

podtynkowy
2-funkcyjna, mieszacz, mosiężna
z głowicą ceramiczną
ABS chrom, 200x200 mm
ABS pokryty chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, punktowy uchwyt
słuchawki z zasilaniem, wąż 1500
mm, ramię deszczownicy 360 mm
system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Rodzaj montażu:
Bateria:

Deszczownica:
Materiał:

Kolor:
Podłaczenie:

W komplecie:

Właściwości:
Dodatkowe informacje:
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Zefir

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:

Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
840-1200 mm
ABS chrom, 200x200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
mydelniczka
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Zen

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:

Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
700-1100 mm
ABS chrom,
stal pokryta chromem
chrom/biały
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
mydelniczka
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:

Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
700-1100 mm
ABS chrom,
stal pokryta chromem
chrom/czarny
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
mydelniczka
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Zen Czarny

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:

Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
mieszacz, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
700-1100 mm
ABS chrom,
stal pokryta chromem
chrom/biały
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm,
mydelniczka
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Zen Biały
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Fizz

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
termostat, ceramiczna głowica
950-1300 mm
stalowa chrom,
Ultra Slim 250x250 mm
stal i mosiądz pokryty chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system EASY-MOVE,
system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Alf

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
termostat, ceramiczna głowica
1100 mm
ABS chrom, średnica 200 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system EASY-MOVE
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Cezar

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
termostat, ceramiczna głowica
1180 mm
ABS chrom, 250x250 mm
stal pokryta chromem
chrom
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, wylewka dolna
ruchoma, system EASE-MOVE,
system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
termostat, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
700-1100 mm
ABS chrom,
stal pokryta chromem
chrom/biały
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Zen Biały

Rodzaj montażu:
Bateria:

Wymiary:
Deszczownica:

Materiał:
Kolor:

Podłaczenie:
W komplecie:
Właściwości:

Dodatkowe informacje:

ścienny
termostat, korpus mosiężny,
głowica ceramiczna
700-1100 mm
ABS chrom,
stal pokryta chromem
chrom/czarny
1/2 cala
słuchawka ABS, wąż 1500 mm
drążek metalowy pokryty
chromem, system ANTI-CALC
złącze kulowe umożliwiające
dowolne ustawienie
deszczownicy

Zen Czarny
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TIM ISA

ścienny, sufitowy
kwadratowy
200x200 mm
ABS
chrom/szary
1/2 cala
strumień wody - deszczownica

INKA

ścienny, sufitowy
kwadratowy
200x200 mm
ABS
chrom/czarny
1/2 cala
strumień wody - deszczownica

IKA

ścienny, sufitowy
owalny
240x180 mm
ABS
chrom
1/2 cala
strumień wody - deszczownica

ścienny, sufitowy
kwadratowy
200x200 mm
ABS
chrom/czarny
1/2 cala
strumień wody - deszczownica
słuchawka

Deszczownica w zestawie

ze słuchawką INKA

Deszczownica w zestawie

ze słuchawką NICO

ścienny, sufitowy
kwadratowy
200x200 mm
ABS
chrom/szary
1/2 cala
strumień wody - deszczownica
słuchawka

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

ścienny, sufitowy
kwadratowy
200x200 mm
ABS
chrom/szary
1/2 cala
strumień wody - deszczownica

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

W zestawie:

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

W zestawie:
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Ultra Slim Okrągła

ścienny, sufitowy
okrągły
200 mm/ 250 mm/
300 mm/ 400 mm
stal nierdzewna
2 mm
chrom
system ANTI-CALC

Ultra Slim Kwadrat

Rodzaj montażu:
Kształt

Wymiar:

Materiał:
Grubość:

Kolor:
Właściwości:

ścienny, sufitowy
kwadratowy
200x200 mm/ 250x250 mm/
300x300 mm/ 400x400 mm
stal nierdzewna
2 mm
chrom
system ANTI-CALC

Music

Rodzaj montażu:
Kształt:

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

ścienny, sufitowy
okrągły
214 mm
ABS
chrom/biały
1/2 cala
strumień wody - deszczownica
wbudowany głośnik,
kompatybilna z urządzeniami
posiadającymi Bluetooth

Rainforce Slim

Rodzaj montażu:
Kształt:

Wymiar:
Materiał:
Grubość:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

ścienny
prostokątny
500x220 mm
stal nierdzewna
13 mm
chrom
1/2 cala
strumień wody - deszczownica,
kaskada, system ANTI-CALC

Deszczownica w zestawie

ze słuchawką TICO

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

W zestawie:

ścienny, sufitowy
okrągły
200x200 mm
ABS
chrom/szary
1/2 cala
strumień wody - deszczownica
słuchawka

Rodzaj montażu:
Kształt

Średnica:

Materiał:
Grubość:

Kolor:
Właściwości:

Rodzaj montażu:
Kształt:

Wymiar:
Materiał:
Grubość:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

ścienny
prostokątny
540x220 mm
stal nierdzewna
30 mm
chrom
1/2 cala
strumień wody - deszczownica,
kaskada, system ANTI-CALC

Rainforce
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Rodzaj montażu:
Kształt:

Długość:
Materiał:

Kolor:

ścienny
kwadratowy
355 mm
stal chromowana
chrom

Ramię ścienne kwadratowe

Rodzaj montażu:
Kształt:

Długość:
Materiał:

Kolor:

sufitowy
kwadratowy
180 mm
stal chromowana
chrom

Ramię sufitowe okrągłe

Rodzaj montażu:
Kształt

:
Materiał:
Grubość:

Kolor:
Podłączenie:
Właściwości:

ścienny
prostokątny
500x200 mm
stal nierdzewna
10 mm
chrom
1/2 cala
strumień wody - deszczownica,
kaskada, system ANTI-CALC

Rainforce Ultra Slim Ramię ścienne okrągłe

Rodzaj montażu:
Kształt:

Długość:
Materiał:

Kolor:

ścienny
okrągły
405 mm
stal chromowana
chrom

Rodzaj montażu:
Kształt:

Długość:
Materiał:

Kolor:

sufitowy
okrągły
118 mm
stal chromowana
chrom

Ramię sufitowe kwadratowe
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Ferrano

1700x800x580 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Amaro

1700x800x580 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Ramiro

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

1700x800x580 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

1850x910x580 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Fusion

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

1700x7 0x7 0 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

Luxor Ramiro Czarna

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

1700x800x580 mm
210 litrów
akryl
biały/czarny
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat
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1770x700x810 mm
210 litrów
akryl
biały
bez przelewu
korek klik-klak,
mosiężne nóżki
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

SpartaSilvano

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

1700x800x580 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat

Bianka

1700x850x540 mm
210 litrów
akryl
biały
z przelewem
syfon, korek klik-klak
ANTI-WIPE
warstwa Mirror Coat
możliwe do kompletowania
z parawanem Bianka
lewy lub prawy

Rozmiar:
Pojemność:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj wanny:
W komplecie:

Powłoka:
Dodatkowe informacje:

Możliwe konfiguracje:

Kierunek wanny:
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Profil poszerzający

Rozmiar:
Zakres regulacji

na profilu:
Kolor:

Możliwe konfiguracje
z drzwiami:

Możliwe konfiguracje
z kabinami:

73x22x1900 mm

41 mm
stalowy

Western Space, My Space, Up
My Space, Open Space, Aristo,
Multi Space

Free Space, Easy Space, Fold

Profil A66

30x22x1900 mm

30-35 mm
srebrny aluminiowy

My Space

Rozmiar:
Zakres regulacji

na profilu:
Kolor:

Możliwe konfiguracje
z drzwiami:

Komplet rolek

uniwersalne do kabin z drzwiami
przesuwnymi
powierzchnia jezdna -
kauczukowany ABS, trzpień
trzymający - mosiądz
szary
górne podwójne, dolne wypinane
silikonowe odbojniki
łożyskowane, regulowane

Rodzaj:

Materiał:

Kolor:
System:

W komplecie:
Dodatkowe informacje:

Rozmiary:

Rodzaj montażu:
Właściwości:

Uwagi:

150 mm
200 mm
narożny
blaszki do montażu narożnego
paneli prysznicowych
możliwość konfiguracji
z dowolnym panelem
prysznicowym nadającym
się do montażu narożnego

Zestaw do montażu
narożnego

Kształt:
Rodzaj:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj umywalki:
Dodatkowe informacje:

okrągły
butelkowy
metal
chrom
z przelewem lub bez przelewu
korek klik-klak zamykany
na wcisk

Syfon z klik-klakiem z klik-klakiem

Kształt:
Rodzaj:

Materiał:
Kolor:

Rodzaj korka:
Dodatkowe informacje:

okrągły
uwywalkowy
metal

/biały/czarny
z przelewem lub bez przelewu
zamykany na wcisk
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Rozmiar ekspozytora:
Możliwość wyeksponowania:

Dodatkowe uwagi:

Kolor:
Możliwe konfiguracje:

2250x2110x2000 mm
dwa modele kabin o wymiarach 900x900 mm/
jeden model kabiny o wymiarach 900x1200 mm/
dwa modele drzwi o wymiarach „800" oraz 1200 mm

przy większych rozmiarach drzwi na ekspozycji, niż
standardowe, rozmiar

szary

przyścienne, wolnostojące /możliwość wykonania

ekspozytorów na indywidualne potrzeby klienta/

Poglądowe ekspozytory

Ekspozytor : kabiny i drzwi prysznicowe
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Ekspozytor : 2-stronny, wolnostojący na umywalki Rea

Rozmiar ekspozytora:

Możliwość wyeksponowania:

Kolor:

Możliwe konfiguracje:

1000x1000x2000 mm

8 szt umywalek nablatowych i szklanych

szary

wolnostojące /możliwość wykonania ekspozytorów

na indywidualne potrzeby klienta/
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