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Kényelem, esztétikum és egy cseppnyi magány. Csak néhány
azon elvárások közül, amiket a fürdőszobával kapcsolatban
megfogalmazunk magunkban. Az esztétikus megjelenés és
a kényelem terén számos ötletünk van, tapasztalatainkat felhasználva az elrendezés, az alapanyagok és a kiegészítők
tekintetében is bizalommal fordulhat hozzánk. Önnek így csupán egyetlen dologról kell gondoskodnia: az ellazulásról, és
a cseppnyi magányról.
Otthonunk belső tereinek kialakításakor álmaink fürdőjének
megtervezése az egyik legösszetettebb feladat, hiszen a lakásnak ez az a szeglete, amitől elvárjuk, hogy ne csak időt
álló legyen, de praktikusan szolgálja mindennapjainkat. Ennek
megfelelően fontosak az aktuális trendek, de a divaton túl talán
még nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a burkolatok és sza-
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A FÜRDŐSZOBÁBAN
Egyéni stílusunknak megfelelően többnyire már otthonunk tervezésekor sejtjük, hogy fürdőnket milyen színben, elrendezéssel
és felszereléssel szeretnénk kialakítani. A burkolatok, szaniterek
és bútorok változatos világát megismerve azonban gyakorta el
bizonytalanodunk, hogy a kezdeti elképzeléseinket hosszú távon
is szeretni fogjuk-e? Kiválasztjuk a csempét, meghatározzuk az
árnyalatokat és anyagokat, ám egyáltalán nem biztos, hogy ezek
a részletek végül olyan harmonikus egységgé állnak össze, ami
igazán kedvünkre való. Ötleteink megvalósításában segítségül szolgálhat egy olyan vizuálisan is jól értelmezhető terv, ami
valósághűen adja vissza a még csak gondolati síkon létező fürdőt.
A legjobb megvalósításhoz javasoljuk, hogy vegye igénybe
tervezőszolgáltatásunkat. Mindez lehetővé teszi, hogy munka
társaink egy jól átgondolt, az egyedi igényeknek megfelelő
fürdőszobát tervezzenek Önnek. Ezzel orvosolhatjuk a meg
valósítás előtt érzett bizonytalanságot és egy fotórealisztikus
képpel azon is segítünk, ha egyszerűen csak nem tudja elképzelni, miként állnak össze a részletek egy szerethető egésszé.
Bízza ránk magát bátran, munkatársaink segítenek Önnek abban, hogy fürdője a kényelem, a nyugalom és feltöltődés tökéletes helyszíne legyen!

niterek minőségére. Áruházainkban a termékcsoportok széles
spektruma lelhető fel, és a paletta bemutatásakor arra törekszünk, hogy segítsünk eligazodni Önnek a stílusok és irányzatok kavalkádjában figyelve arra, hogy a legjobb ár-érték arán�nyal bíró termékeket kínáljuk ügyfeleinknek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

CUBITO Pure mosdó

CUBITO Pure mosdó

21 090 Ft

25 190 Ft

• méret: 60 × 45 cm

MIO N mosdó

• méret: 60 × 45 cm

22 190 Ft

• méret: 65 × 48,5 cm

CLEAR tükör LED
világítással

• méret: 60 × 81 cm
• 4000 K színhőmérséklet
• párátlanító fólia 
bekötés lehetőségével

IDOL mosdó

• méret: 60 × 45 cm
• további méretben
rendelhető: 55 × 42 cm

11 290 Ft

IDOL álló WC

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék
• alsó kifolyású

12 890 Ft

63 990 Ft

IDOL fali WC

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

15 490 Ft

IDOL
monoblokk
WC-szett

• mélyöblítésű kivitel
• öblítőtartállyal 3/6 l
• ülőke nem tartozék
• alsó kifolyású

36 490 Ft

Idol WC-ülőke
• termoplaszt
• műanyag zsanérral
4890 Ft

MIO Rimless fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

70 890 Ft

CUBITO Pure fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

55 490 Ft

MIO WC-ülőke

CUBITO Pure WC-ülőke

23 390 Ft

24 290 Ft

• lecsapódásgátlóval

• lecsapódásgátlóval

PRO kézmosó (jobbos)

• méret: 48 × 28 cm

24 290 Ft

PRO pultra
ültethető mosdó
• 52 × 39 cm

41 590 Ft

PRO fali WC

PRO Rimless fali WC

59 090 Ft

71 790 Ft

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

Pro WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
28 690 Ft
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DEBBA mosdó
• méret: 60 × 48 cm

17 190 Ft

DEBBA monoblokkos WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék
• hátsó kifolyású

23 990 Ft

MERIDIAN mosdó
• méret: 65 × 46 cm

35 290 Ft

MERIDIAN
kompakt
monoblokkos
WC-tartállyal

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

115 990 Ft

Debba WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
15 990 Ft
Debba monoblokkos
WC-tartály
• oldalsó bekötésű
22 490 Ft

DEBBA Rimless
fali WC

DEBBA ROUND
Rimless fali WC

MERIDIAN Rimless
fali WC

29 490 Ft

29 490 Ft

62 490 Ft

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

Debba Round
WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
15 990 Ft

Meridian WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
28 790 Ft

THE GAP mosdó

THE GAP sarok mosdó

INSPIRA Square mosdó

23 090 Ft

20 590 Ft

96 790 Ft

• méret: 60 × 47 cm

THE GAP fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

39 190 Ft

The Gap Rimless fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék
52 390 Ft

• méret: 48 × 48 cm

THE GAP fali bidé
• fedél rendelhető

38 390 Ft

MERIDIAN fali bidé
• fedél nélkül

52 290 Ft

Meridian WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
• kompakt
28 790 Ft

• méret: 60 × 49 cm

INSPIRA Soft pultra
ültethető mosdó
• méret: 50 × 37 cm

82 490 Ft

INSPIRA Square
Rimless fali WC

INSPIRA Round
Rimless fali WC

105 690 Ft

105 990 Ft

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

Inspira Square WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
23 490 Ft

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

Inspira Round WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
23 290 Ft

The Gap Slim WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
14 990 Ft
The Gap WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
18 490 Ft
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PRO S mosdó

PRO S kézmosó balos

25 690 Ft

24 290 Ft

• méret: 60 × 46 cm

PRO S Rimless fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

74 690 Ft

• méret: 48 × 28 cm

PRO S WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval

32 790 Ft

SMYLE Square mosdó

• méret: 60 × 48 cm
• További méretekben elérhető:
75 × 48 cm, 90 × 48 cm

31 190 Ft

SMYLE Square
fali bidé
• fedél nélkül

66 090 Ft

SMYLE Square kézmosó
• méret: 45 × 36 cm

24 290 Ft

SMYLE Square Rimefree
fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

64 690 Ft
SMYLE Square
WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
• gyorskioldó
zsanérral
• keskeny dizájn
38 490 Ft

SELNOVA Square
mosdó

SELNOVA Square
kézmosó balos

iCON Rimfree fali WC

iCON Square Rimfree fali WC

18 990 Ft

12 690 Ft

74 490 Ft

83 990 Ft

• méret: 60 × 48 cm

• méret: 45 × 25 cm

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

iCON Square WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
41 290 Ft
iCON
WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
41 290 Ft

SELNOVA Square Rimfree fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

35 290 Ft

Selnova Square WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
17 990 Ft
Selnova WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
• gyorskioldó zsanérral
19 890 Ft
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SELNOVA Rimfree fali WC

ACANTO Rimfree fali WC

32 990 Ft

79 290 Ft

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

• mélyöblítésű kivitel
• ülőke nem tartozék

Acanto WC-ülőke
• lecsapódásgátlóval
• gyorskioldó
zsanérral
39 990 Ft

ONE TurboFlush fali WC
• mélyöblítésű kivitel
• ülőkével
• króm betéttel
• fehér betéttel is rendelhető

202 890 Ft
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VARIFORM
pultra ültethető mosdó

VARIFORM
pultra ültethető mosdó

42 290 Ft

45 790 Ft

• méret: Ø 40 cm

VARIFORM
pultra ültethető mosdó
• méret: 55 × 40 cm

47 190 Ft

• méret: 55 × 40 cm

VARIFORM
pultra ültethető mosdó
• méret: 55 × 40 cm

48 690 Ft

ALTER pultra ültethető mosdó

ALTER pultra ültethető mosdó

27 790 Ft

32 890 Ft

• méret: Ø 40 cm

• méret: 42 × 39 cm

CANIGO
zuhanycsaptelep
króm

CANIGO
kádcsaptelep
króm

25 390 Ft

30 990 Ft

• zuhanyszettel

Click-Clack leeresztő
• túlfolyó nélkül
3790 Ft
Click-Clack
leeresztő
• túlfolyóval
3790 Ft
Kád le- és
túlfolyó króm
• clikk-clakk
5990 Ft

ALTER pultra ültethető mosdó

ALTER pultra ültethető mosdó

27 790 Ft

29 990 Ft

• méret: 39 × 37 cm
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mosdók

• méret: 60 × 42 cm

CANIGO mosdó
csaptelep króm

• automata lefolyógarnitúra
nélkül

• zuhanyszettel

53 190 Ft

82 190 Ft

99 890 Ft

CANIGO termosztátos
kádcsaptelep króm

• zuhanyszettel

• fejzuhany Ø 22 cm
• kézizuhany
• gégecső

• fejzuhany 24 × 24 cm
• kézizuhany
• gégecső

• zuhanyszettel

CANIGO termosztátos
zuhanycsaptelep króm

BASE termosztátos
zuhanyrendszer
króm

CANIGO termosztátos
zuhanyrendszer króm

72 990 Ft

BASE falsík alatti
zuhanyrendszer
króm
• fejzuhany Ø 20 cm
• zuhanykar 29,5 cm
• gégecső
• kézizuhany
• belső egységgel

19 690 Ft

BASE
kádcsaptelep
króm

• automata
lefolyógarnitúrával

24 290 Ft

BASE
zuhanycsaptelep
króm

BASE
mosdócsaptelep
króm

18 490 Ft

15 490 Ft

• zuhanyszettel

• automata lefolyógarnitúrával

54 890 Ft

BASE
bidécsaptelep króm

• automata lefolyógarnitúrával

15 690 Ft
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LOGIS 70
mosdócsaptelep króm

LOGIS 100
mosdócsaptelep króm

LOGIS 190
mosdócsaptelep króm

EUROECO
mosdócsaptelep króm

BAUEDGE
mosdócsaptelep króm

EUROSMART
mosdócsaptelep króm

23 090 Ft

35 890 Ft

37 890 Ft

20 090 Ft

22 990 Ft

25 590 Ft

• Push open lefolyógarnitúrával

• Push open lefolyógarnitúrával

• automata lefolyógarnitúrával

MYSPORT 70
mosdócsaptelep króm

MYSPORT 100
mosdócsaptelep króm

MYSPORT 190
mosdócsaptelep króm

23 890 Ft

30 790 Ft

39 290 Ft

• automata lefolyógarnitúrával

• automata lefolyógarnitúrával

• lefolyógarnitúra nélkül

FOCUS 70
mosdócsaptelep króm

NOVUS 100
mosdócsaptelep króm

TALIS E 110
mosdócsaptelep króm

34 590 Ft

32 290 Ft

43 590 Ft

• Push open lefolyógarnitúrával

• automata lefolyógarnitúrával

• Push open lefolyógarnitúrával

• automata lefolyógarnitúrával

• automata lefolyógarnitúrával

60 990 Ft
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METROPOL 110
mosdócsaptelep króm

METROPOL 260
mosdócsaptelep króm

89 190 Ft

125 890 Ft

• Push open lefolyógarnitúrával

• Push open lefolyógarnitúrával

• Push open lefolyógarnitúrával

ESSENCE
mosdócsaptelep
S króm

ESSENCE
mosdócsaptelep
M króm

PLUS
mosdócsaptelep
S króm

46 690 Ft

53 590 Ft

53 190 Ft

• automata
lefolyógarnitúrával

EUROCUBE
mosdócsaptelep
S króm

• automata
lefolyógarnitúrával

PLUS
mosdócsaptelep
M króm

56 690 Ft

66 490 Ft

• Push open
lefolyógarnitúrával

EUROCUBE
mosdócsaptelep
L króm

LINEARE
mosdócsaptelep
XL króm

69 490 Ft

83 690 Ft

• automata
lefolyógarnitúrával

• automata
lefolyógarnitúrával

LINEARE
mosdócsaptelep
S króm

• automata
lefolyógarnitúrával

54 590 Ft

TALIS E 110
mosdócsaptelep
matt fekete

• automata lefolyógarnitúrával

• lefolyógarnitúra
nélkül

• automata
lefolyógarnitúrával

BAU CERAMIC mosdó szett
• Bau Ceramic mosdó 55 cm
• BauEdge mosdócsaptelep
• króm szifon
• sarokszelepek
• rögzítőszett

53 990 Ft
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LOGIS
kádcsaptelep króm

MYSPORT
kádcsaptelep króm

NOVUS
kádcsaptelep króm

EUROECO
kádcsaptelep króm

BAUEDGE
kádcsaptelep króm

EUROSMART
kádcsaptelep króm

32 990 Ft

34 190 Ft

35 490 Ft

26 090 Ft

27 290 Ft

31 390 Ft

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

TALIS E
kádcsaptelep króm

TALIS E kádcsaptelep
matt fekete

ECOSTAT E termosztátos
kádcsaptelep króm

ESSENCE
kádcsaptelep króm

PLUS
kádcsaptelep króm

EUROCUBE
kádcsaptelep króm

52 490 Ft

79 890 Ft

108 190 Ft

60 890 Ft

79 790 Ft

76 590 Ft

• zuhanyszett nélkül

MYSPORT
falsík alatti kádcsaptelep
króm
• alaptesttel

48 390 Ft

• zuhanyszett nélkül

LOGIS
falsík alatti kádcsaptelep
króm
• alaptest külön rendelendő
01800180

35 890 Ft

METROPOL falsík alatti
kádcsaptelep króm

SHOWERSELECT falsík alatti
termosztát matt fekete

69 890 Ft

268 290 Ft

• alaptest külön rendelendő
01800180

• 2 fogyasztóhoz
• biztonsági zár 40 ºC-nál

• zuhanyszett nélkül

TALIS E falsík alatti
kádcsaptelep matt fekete
• alaptest külön rendelendő
01800180

66 190 Ft

IBOX Universal
alaptest

• minden falsík alatti zuhany-,
kád- és termosztát
színkészlethez alkalmas
• beépítési mélység
80-108 mm

• zuhanyszett nélkül

EUROSMART falsík alatti
kádcsaptelep króm

• alaptest külön rendelendő
35600000

34 090 Ft

• zuhanyszett nélkül

ESSENCE falsík alatti
kádcsaptelep króm
• alaptest külön rendelendő
35600000

45 390 Ft

EUROCUBE falsík alatti
kádcsaptelep króm

PLUS falsík alatti
kádcsaptelep króm

50 190 Ft

22 190 Ft

• alaptest külön rendelendő
35600000

• alaptest külön rendelendő
35600000

• zuhanyszett nélkül

GROHTHERM
SmartControl
termosztátos színkészlet
• alaptest külön rendelendő
35600000

154 490 Ft

RAPIDO Smartbox alaptest

• minden falsík alatti zuhany-, kád- és
termosztát színkészlethez alkalmas
• beépítési mélység
75-105 mm

20 790 Ft

33 190 Ft
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LOGIS
zuhanycsaptelep króm

MYSPORT
zuhanycsaptelep króm

NOVUS
zuhanycsaptelep króm

EUROECO
zuhanycsaptelep króm

BAUEDGE
zuhanycsaptelep króm

EUROSMART
zuhanycsaptelep króm

26 390 Ft

27 290 Ft

27 890 Ft

20 490 Ft

23 790 Ft

26 790 Ft

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

TALIS E
zuhanycsaptelep
matt fekete

LOGIS falsík alatti
zuhanycsaptelep króm

68 890 Ft

30 690 Ft

• zuhanyszett nélkül

• alaptest külön rendelendő
01800180

• alaptesttel

42 590 Ft

LAURIN mosdócsaptelep
265 mm króm

29 490 Ft

54 490 Ft

• automata lefolyógarnitúra nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

ESSENCE
zuhanycsaptelep króm

PLUS
zuhanycsaptelep króm

EUROCUBE
zuhanycsaptelep króm

48 990 Ft

63 790 Ft

65 290 Ft

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszett nélkül

LAURIN zuhanycsaptelep króm

LAURIN kádcsaptelep króm

44 190 Ft

51 590 Ft

• zuhanyszettel

LAURIN
mosdócsaptelep
140 mm króm

SIMIBOX Light falba
épített belső egység
króm

33 190 Ft

28 090 Ft

• automata lefolyógarnitúrával

csaptelepek

MYSPORT
falsík alatti
zuhanycsaptelep króm

LAURIN mosdócsaptelep
106 mm króm
• automata lefolyógarnitúrával
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• zuhanyszett nélkül

• zárószelep nélkül

• zuhanyszett nélkül

• zuhanyszettel

LAURIN falsík alatti
kádcsaptelep króm

• alaptest külön rendelendő
H3789800001011
• zárószelep nélkül

45 590 Ft
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CROMETTA 85
zuhanyszett króm

• Croma 85 Vario kézizuhany
• Unica'C zuhanyrúd 0,65 m
• 1,60 m-es Metaflex
zuhanycső

15 990 Ft

CROMETTA 85
zuhanyszett
króm

• Croma 85 Multi
kézizuhany
• Unica'C zuhanyrúd
0,65 m
• 1,60 m-es Metaflex
zuhanycső

21 690 Ft

CROMA
Select E Vario
zuhanyszett
fehér/króm
• Croma Select E
Vario kézizuhany
fehér/króm
• Isiflex zuhanycső
1,60 m
• Casetta'E
szappantartó

TEMPESTA 100
zuhanyszett króm
• Tempesta 100 kézi
zuhannyal 2 funkciós
• Relaxaflex gégecső
1,25 m
• fali zuhanytartó

8990 Ft

TEMPESTA 100
zuhanyszett
króm

• Tempesta kézizuhany
2 funkciós
• zuhanyrúd 600 mm
• Relexaflex gégecső
1,75 m

14 890 Ft

33 290 Ft

RAINDANCE Select S
120 zuhanyszett króm
• Raindance Select S 120 3jet
kézizuhany
• Unica'S Puro zuhanyrúd
0,90 m
• Isiflex zuhanycső 1,60 m

UNICA'S PURO
zuhanyrúd matt fekete

TEMPESTA 100
zuhanyszett króm

• Unica'S zuhanyrúd
0,65 m

• Tempesta kézizuhany
4 funkciós
• zuhanyrúd 600 mm
• Relexaflex gégecső
1,75 m

51 690 Ft

20 290 Ft

62 190 Ft

CROMETTA E 240
Showerpipe
termosztátos
zuhanyrendszer
króm

• Crometta E 240 1jet
fejzuhany
• Crometta Vario
kézizuhany
• Isiflex zuhanycső 1,60 m

140 790 Ft

CROMA E 280
Showerpipe
termosztátos
zuhanyrendszer
króm

• Croma E fejzuhany
280 1jet
• Ecostat E termosztát
• Croma Select E Multi
kézizuhany fehér/
króm
• Isiflex zuhanycső
1,60 m

232 690 Ft

CROMA 160
Showerpipe
termosztátos
zuhanyrendszer króm
• Croma 160 fejzuhany
• állítható szögű fejzuhany
• Ecostat Comfort termosztát
• Crometta 100 Vario
kézizuhany
• Isiflex zuhanycső 1,60 m

140 490 Ft
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GROTHERM SmartControl
falsík alatti termosztátos
zuhanyrendszer króm

• Grohtherm SmartControl falsík alatti
készlet
• Rapido SmartBox falsík alatti alaptest
• Rainshower 310 SmartActive Cube
fejzuhany
• 400 mm-es fali zuhanykar
• Euphoria Cube Stick kézizuhany
• Euphoria Cube fali könyök integrált
kézizuhany tartóval
• Silverflex zuhanycső 1,5 m

EUPHORIA 260
termosztátos
zuhanyrendszer
króm

• Euphoria 260 fejzuhany
• Euphoria 110 Massage
• Silverflex gégecső 1,75 m

138 390 Ft

RAINSHOWER SmartControl
360 Duo termosztátos
zuhanyrendszer króm
• Rainshower 360 DUO PureRain
fejzuhany
• Power & Soul 115 kézizuhany
• kézizuhany fali tartó
• Silverflex gégecső 1,75 m

386 790 Ft

382 690 Ft

RAINDANCE S
240 Showerpipe
termosztátos
zuhanyrendszer matt/
fekete
• Raindance S 240 fejzuhany
• állítható szögű fejzuhany
• Ecostat Comfort termosztát
• Raindance Select 120
kézizuhany
• Isiflex zuhanycső 1,60 m

423 590 Ft

zuhanyrendszerek 19

ISIFLEX zuhanycső
1,6 m króm

Porter'S
zuhanytartó króm

7190 Ft

8690 Ft

• Croma Select E Vario kézizuhany
• Porter’S zuhanytartó
• Isiflex zuhanycső 1,25 m

Fixfit fali
zuhanycsatlakozó króm

CROMA Select E Vario
kézizuhany

13 190 Ft

14 190 Ft

• csavarodásmentes

CROMA Select S Vario
Porter kádszett fehér/
króm
• Croma Select S Vario
kézizuhany
• Porter’S zuhanytartó
• Isiflex zuhanycső 1,25 m

• fix tartó

• visszafolyásgátlóval

CROMA Select E kádszett
króm/fehér

21 290 Ft

• Raindance Select E 120 3 Jet
kézizuhany
• Porter’S zuhanytartó
• Isiflex zuhanycső 1,6 m

38 790 Ft

LOGIS M31
mosogató csaptelep
260 króm

FOCUS mosogató
csaptelep króm

32 490 Ft

• elforgatható kifolyócső

Alaptest

• falsík alatti
mosdócsaptelephez

RAINDANCE Select S 120
kádszett króm

CROMETTA 85 kádszett
1,25 m króm

39 790 Ft

10 590 Ft

• Raindance Select S kézizuhany
• Porter S zuhanytartó
• Isiflex zuhanycső 1,60 m

RAINDANCE Select E 120
kézizuhany matt fekete
• 3 funkciós

39 690 Ft

RAINDANCE Select 120
kézizuhany króm
• 3 funkciós

26 090 Ft

68 890 Ft

RAINDANCE E 300
fejzuhany matt fekete

20 590 Ft
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45 590 Ft

76 890 Ft

FLEXAPLUS
le- és túlfolyógarnitúra króm

BAUEDGE
mosogató
csaptelep króm

• 300 × 300 mm fejzuhany
• 390 mm-es zuhanykar

242 390 Ft

• alaptesttel és
színkészlettel
• 520 mm hosszúság

EUROECO mosogató
csaptelep króm

EUROSMART mosogató
csaptelep króm

27 990 Ft

30 490 Ft

• elforgatható kifolyócső

• elforgatható kifolyócső

25 190 Ft

• elforgatható kifolyócső

RAINDANCE Square
fejzuhany króm
• 300 × 300 mm fejzuhany
• 390 mm-es zuhanykar

173 190 Ft

• elforgatható kifolyócső
• kihúzható zuhanyfej

• Croma 100 1 Jet kézizuhany
• Porter’S zuhanytartó
• Isiflex zuhanycső 1,25 m

• elforgatható kifolyócső
• kihúzható zuhanyfej

20 190 Ft

• Crometta 85 Vario kézizuhany
• Porter’C zuhanytartó
• Metaflex zuhanycső 1,25 m

EUROSMART egykaros
kihuzhatófejes mosogató
csaptelep

CROMA 100 kádszett króm

• elforgatható kifolyócső

• 3 funkciós

21 290 Ft

RAINDANCE Select E 120
kádszett króm

LOGIS M31
mosogató csaptelep
160 króm

RAINDANCE Select E 300
fejzuhany króm

43 690 Ft

MINTA
mosogató
csaptelep
bársony fekete
• elforgatható
kifolyócső

74 290 Ft

• 300 × 160 mm fejzuhany
• 390 mm-es zuhanykar

181 190 Ft

konyhai csaptelepek 21

K400 Gránit mosogató
• méret: 78 × 50 cm
• k varz kompozit
• antracit
• 1 medencés csepptálcával
• forgatható

78 990 Ft

K700 Gránit
mosogató

• méret: 40 × 50 cm
• k varz kompozit
• antracit
• 1 medencés

80 390 Ft

DOLA kád
150 × 70 cm

• kádláb, kád le- és
túlfolyó nélkül
• akril kád
• további méretekben
rendelhető
160 × 70 cm,
170 × 75 cm

63 390 Ft
Kádláb
• Dola kádakhoz
9090 Ft

Kád le- és túlfolyó
króm
• Dola kádakhoz
13 690 Ft

PRO kád
170 × 75 cm

• kádláb, kád le- és
túlfolyó nélkül
• akril kád
• további méretben
rendelhető 180 × 80 cm

102 490 Ft

Pro kádláb
• 70-85 cm szélességű
beépíthető Pro kádakhoz
11 590 Ft
Kád le- és túlfolyó króm
• Pro kádakhoz
19 190 Ft

BETTEFORM kád
170 × 75 cm

• zománcozott titánacél
• zajcsillapítás a kád
hátoldalán
• kádláb, kád le- és túlfolyó
nélkül
• további méretekben
rendelhető 150 × 70 cm,
160 × 70 cm, 180 × 80 cm
• 30 év garancia

85 390 Ft

Bette kádláb
• BetteForm kádakhoz
18 390 Ft

K400 Gránit mosogató
• méret: 100 × 50 cm
• k varz kompozit
• antracit
• 1 medencés csepptálcával,
gyümölcsmosóval
• forgatható

EVELYN kád
160 × 70 cm

• kádláb, kád le- és
túlfolyó nélkül
• akril kád
• további méretben
rendelhető
170 × 75 cm

114 790 Ft

DESTINY kád
170 × 75 cm

• kádláb, kád le- és
túlfolyó nélkül
• akril kád

95 490 Ft

81 090 Ft

TAMIA kád
150 × 70 cm

• kádláb, kád le- és
túlfolyó nélkül
• akril kád
• további
méretekben
rendelhető
160 × 70 cm,
170 × 70 cm,
180 × 80 cm

68 790 Ft
PKK 501 kádláb
• fali rögzítővel
9090 Ft

4 az 1-ben
WC-szett

• Rapid SL falon
belüli WC-tartály
• fali rögzítő szett
• fali WC
• lecsapódásmentes ülőke
• Skate Air
nyomólap króm

91 190 Ft

4 az 1-ben
WC-szett

• Rapid SL falon
belüli WC-tartály
• fali rögzítő szett
• perem nélküli fali WC
• lecsapódásmentes ülőke
• Skate Cosmopolitan
nyomólap króm

ALPHA 172 × 80 cm
szabadon álló kád
• kád le-és túlfolyóval
• kádlábbal
• akril kád

399 990 Ft

129 690 Ft

BETA 172 × 80 cm
szabadon álló kád
SKATE Cosmopolitan
nyomólap fehér

SKATE Cosmopolitan
nyomólap króm

13 690 Ft

16 790 Ft

• 2 mennyiséges öblítés
• álló, fekvő kivitel

• 2 mennyiséges öblítés
• álló, fekvő kivitel

• kád le-és túlfolyóval
• kádlábbal
• akril kád

399 990 Ft
OMEGA 172 × 82 cm
szabadon álló kád
• kád le-és túlfolyóval
• kádlábbal
• akril kád

399 990 Ft
22
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ONTEX beépíthető
zuhanytálca

ECO QUAT TKK 90
zuhanykabin

• méret: 90 × 90 cm
• akril zuhanytálca
• beépíthető
• előlap nélkül
• zuhanytálca
szifon nélkül
• R550
• előlapos
változatban is
rendelhető

• méret: 90 x 90 cm
• 185 cm magasság
• kiakasztható ajtók
• 5 mm-es biztonsági üveg

90 590 Ft

ECO QUAT TKP
zuhanykabin

• méret: 90 × 90 cm
• 185 cm magasság
• kiakasztható ajtók
• 5 mm-es biztonsági üveg
• R550

95 390 Ft

CLASSIC 2 oldalelemhez
záródó nyílóajtó fülkébe
100 cm-es
• 190 cm magasság
• Anti-Plaque üvegbevonat nélkül
• 6 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben rendelhető

204 790 Ft

CLASSIC 2 EasyEntry egyrészes
tolóajtó fix szegmenssel fekete
120 cm-es
• 200 cm magasság
• Anti-Plaque üvegbevonat
• jobbos-balos kivitel
• 6 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben rendelhető

216 990 Ft

SELECT+ Walk-In matt ezüst
110 cm-es

• 200 cm magasság
• Anti-Plaque üvegbevonat
• Rakodópolc a faliprofilon
• választható merevítéssel
• 6 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben rendelhető
• Black Edition, fekete kivitel is rendelhető

173 690 Ft

39 190 Ft

Zuhanytálca szifon
• FI52 fedővel
• H=65 mm
7090 Ft

TRIN
zuhanytálca

• méret: 90 × 90 cm
• akril zuhanytálca
• beépíthető
• előlap nélkül
• zuhanytálca szifon
nélkül
• előlapos
változatban is
rendelhető

39 190 Ft

NOVIK Z101
100 cm zuhanyajtó

• 200 cm magasság
• 6 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben
elérhető

120 090 Ft

GRID GB400 100 cm
zuhanyfal, matt fekete

• 200 cm magasság
• merevítő rúd
• 6 mm-es biztonsági üveg
• Riho Shield üveg felületkezelés
• további méretekben elérhető

144 990 Ft

GRID GB201 90 × 90 cm
szögletes zuhanykabin

• 200 cm magasság
• forgatható, jobbos, balos
kivitelben
• 6 mm-es biztonsági üveg
• Riho Shield üveg felületkezelés
• további méretekben elérhető

292 590 Ft

SCANDIC M203
120 × 90 cm szögletes,
balos zuhanykabin króm
• 200 cm magasság
• merevítő rúd
• 8 mm-es biztonsági üveg
• emelőzsanér
• Riho Shield üveg felületkezelés
• jobbos, balos kivitelben
• további méretekben elérhető

444 290 Ft
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AURA ELEGANCE / PURE
tolóajtó fix szegmenssel
100 cm
• 190 cm magasság
• Soft-Open/Soft-Close-funkció
• Anti-Plaque üvegbevonat
• jobbos-balos kivitel
• 6 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben rendelhető

248 690 Ft

AURA PURE nyilóajtó fix résszel,
zsanérpántos jobbos + Design
Pure négyszögletes oldalfal,
nyílóajtóhoz 100 cm-es

XTENSA PURE Walk-In
1 részes tolóajtó,
tükör üveggel
120 cm-es króm

452 790 Ft

431 490 Ft

• 197 cm magasság
• üvegskíba süllyesztett zsanérrögzítés belül
• Anti-Plaque üvegbevonat
• 6 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben rendelhető

• 200 cm magasság
• Anti-Plaque üvegbevonat
• jobbos-balos kivitel
• 8 mm-es biztonsági üveg
• további méretekben rendelhető
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VARIA WALK IN
frontelem 90 cm króm

VARIA nyílóajtó
90 cm króm

• 190 cm magasság
• forgatható
• 5/6 mm-es biztonsági üveg
• további méretben elérhető:
90, 100, 120 cm
• rendelhető színek:
króm/matt fekete

• 192 cm magasság
• forgatható
• emelő-süllyesztő mechanizmus
• 5 mm-es biztonsági üveg
• Edelglas üvegbevonattal
• króm
• további méretben elérhető:
nyílóajtó: 80, 90 cm

87 090 Ft

107 890 Ft

VARIA oldalfal 90 cm
nyílóajtóhoz króm
• 192 cm magasság
• forgatható
• 1200 mm hosszú
stabilizátor rúd
• 5 mm-es biztonsági üveg
• Edelglas üvegbevonattal
• további méretben elérhető:
nyílóajtó: 80, 90 cm

91 890 Ft

VARIA tolóajtó 2-részes 100 cm
+ VARIA oldalfal tolóajtóhoz 80 cm
króm

VARIA kádparaván, 80 cm
1-részes króm
• 140 cm magasság
• forgatható
• kifele-befele nyitható
• 5 mm-es biztonsági üveg
• fehér / króm színben

• 200 cm magasság
• forgatható
• alsó görgőkkel
• 8 mm-es biztonsági üveg
• rendelhető színek: króm / alu matt / matt fekete
• további méretben elérhető: tolóajtó: 100, 120,
140 cm, oldalfal: 80, 90 cm

41 190 Ft

278 890 Ft

FAVORIT kádparaván 80 cm
törölközőtartóval,
1-részes króm
• 150 cm magasság
• forgatható
• kifele-befele nyitható
• 5 mm-es biztonsági üveg
• törölközőtartó
• króm

VARIA Square
2 termosztátos
zuhanyrendszer króm
• szögletes fejzuhany
• méret: 25 × 25 cm

135 090 Ft

68 790 Ft

10 ÉV

10 ÉV

10 ÉV

10 ÉV

10 ÉV

5 ÉV

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

URBAN 2-részes
tolóajtó 120 cm króm
• 200 cm magasság
• forgatható
• alsó vezetősín nélkül
• 6 mm-es biztonsági üveg
• rendelhető színek:
króm / matt fekete
• további méretben elérhető:
• tolóajtó: 120, 140, 160 cm

187 790 Ft

URBAN oldalfal
tolóajtóhoz 80 cm

• 200 cm magasság
• forgatható
• 6 mm-es biztonsági üveg
• rendelhető színek:
króm / matt fekete
• további méretben elérhető:
80, 90 cm

95 090 Ft

IMPERIAL negyedkőríves
zuhanykabin króm

• 185 cm magasság
• kiakasztható ajtók
• dupla, csapágyazott görgők alul-felül
• 6 mm-es biztonsági üveg
• R550
• 200 cm magasság is rendelhető
• króm

147 890 Ft

IMPERIAL sarokbelépő
zuhanykabin króm

• 185 cm magasság
• kiakasztható ajtók
• dupla, csapágyazott görgők alul-felül
• 6 mm-es biztonsági üveg
• 200 cm magasság is rendelhető
• króm

VARIA RS 200
termosztátos
zuhanyrendszer króm

VARIA RS Aqua
Tray termosztátos
zuhanyrendszer króm

169 390 Ft

318 890 Ft

• kerek fejzuhany
• méret: 25 cm

• softcube szögletes fejzuhany
• méret: 36 × 24 cm

151 890 Ft

5 ÉV
MINŐSÉGI
GARANCIA
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10 ÉV

10 ÉV

5 ÉV

5 ÉV

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA
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SIGMA 01 nyomólap
alpin fehér

SIGMA 70 nyomólap
fehér üveg

15 390 Ft

103 790 Ft

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz
alkalmas

COMFORT zuhanyfolyóka
• rozsdamentes alaptest
• 785 mm szélesség
• beépítési magasság 65 mm
• szigetelőgallér
• rozsdamentes hullám felsőrész

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz
alkalmas

SIGMA 01 nyomólap
króm

85 190 Ft

SIGMA 70 nyomólap
szálcsiszolt,
easy-to-clean bevonattal

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz
alkalmas

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz alkalmas

20 990 Ft

CLEANLINE beépítőkészlet
zuhanyfolyókákhoz

27 590 Ft

• építési magassága: 90-200 mm
• lefolyási teljesítmény: 0,8 l/s

DuoFresh modul
• WC kerámiából történő közvetlen
szagelszíváshoz
• kézi működtetésű
• vízkezelő tabletta bedobónyílással
• fényes króm
• Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20,
Sigma 21, Sigma 30, Sigma 50
nyomólapokhoz kompatibilis
87 490 Ft

SIGMA 21 nyomólap
fehér üveg
• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz
alkalmas

83 390 Ft

SIGMA 50 nyomólap
fehér
• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz
alkalmas

43 690 Ft

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz alkalmas

CLEANLINE beépítőkészlet
zuhanyfolyókákhoz
• beépítő alapkészlet 65-175 mm
magasság
• lefolyási teljesítmény: 0,4 l/s

43 690 Ft

CLEANLINE 20 zuhanyfolyóka
látható rész

CLEANLINE 20 zuhanyfolyóka
látható rész

62 090 Ft

93 690 Ft

• 30-90 cm hosszúság
• méretre vágható
• fényes/szálcsiszolt rozsdamentes acél

SIGMA 30 nyomólap
fekete/fényes króm/fekete

63 990 Ft

• 30-130 cm hosszúság
• méretre vágható
• fényes/szálcsiszolt rozsdamentes acél

33 290 Ft

DELTA 20 nyomólap
alpin fehér

DELTA 21 nyomólap
alpin fehér

DELTA 51 nyomólap
alpin fehér

10 290 Ft

11 190 Ft

13 290 Ft

• 2 mennyiséges öblítés
• Delta öblítőtartályokhoz
alkalmas

• 2 mennyiséges öblítés
• Delta öblítőtartályokhoz
alkalmas

DELTA 20 nyomólap
fényes króm

DELTA 50 nyomólap
fényes króm

DELTA 51 nyomólap
fényes króm

15 190 Ft

16 490 Ft

19 590 Ft

• könnyűszerkezetes
vagy falazott falba építhető
• Sigma nyomólapokhoz
• Geberit AquaClean berendezés
csatlakozására
• önhordó kialakítás

138 390 Ft

• rozsdamentes alaptest
• 800 mm szélesség
• beépítési magasság 79 mm
• fekete biztonsági üveg felsőrész

SIGMA 30 nyomólap
fehér/fényes króm/fehér

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz alkalmas

DUOFIX Sigma fali WC
szerelőelem

67 890 Ft

• csempézhető
• felhasználó definiált
• szálcsiszolt rozsdamentes
acél

133 490 Ft

SIGMA 20 nyomólap
fehér/fényes króm/fehér

• 2 mennyiséges öblítés
• Delta öblítőtartályokhoz
alkalmas

EXCLUSIVE Plus
zuhanyfolyóka

• 2 mennyiséges öblítés
• Sigma öblítőtartályokhoz alkalmas

22 690 Ft

• 2 mennyiséges öblítés
• Delta öblítőtartályokhoz
alkalmas

CLEANLINE
zuhanyfolyóka

• 2 mennyiséges öblítés
• Delta öblítőtartályokhoz
alkalmas

• 2 mennyiséges öblítés
• Delta öblítőtartályokhoz
alkalmas

DUOFIX bidé
szerelőelem

DUOFIX Delta fali
WC szerelőelem

92 590 Ft

53 890 Ft

• 112 cm magasság
• fali bidéhez

• 112 cm magasság
• Delta nyomólapokhoz

Kombifix bidé
szerelőelem
• fali bidéhez

43 490 Ft

81 590 Ft

Duofix falsík előtti
szerelőkészlet
• Sigma tartályokhoz
6290 Ft
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LINE PLUS Design radiátor
60 × 122 cm

YENGA Design radiátor
50 × 120 cm

Középcsatlakozású bekötőszett
design termosztátfejjel króm

100 490 Ft

179 790 Ft

47 190 Ft

• további méretben elérhető
60 × 178 cm
• fehér, grafit fekete színben
• radiátor szelep nélkül

• további méretben elérhető 
50 × 180 cm
• fehér, grafit fekete színben
• radiátor szelep nélkül

• radiátor szelep
• design termosztátfej
• forgatható, váltható bejövő és kimenő ág
• beépített visszafolyásgátló csavarzat

5 ÉV

5 ÉV

MINŐSÉGI
GARANCIA

MINŐSÉGI
GARANCIA

Vegyes üzemű bekötőszett design
termosztátfejjel króm

AURA 500 × 1200 mm matt fekete
fürdőszobai radiátor

AURA 600 × 1500 mm króm
fürdőszobai radiátor

VIRANDO 600 × 1500 mm fehér
elektromos fürdőszobai radiátor

104 090 Ft

129 390 Ft

109 890 Ft

• további méretekben elérhető
• további színekben rendelhető
• elektromos radiátor

IMPA 500 × 1200 mm króm
fürdőszobai radiátor

• radiátor szelep
• termosztátfej
• jobbos, balos kivitel
• vegyes üzemhez
• fűtőszálhoz tartozó speciális beépített
visszafolyásgátló csavarzat

• további méretekben elérhető
• fehér színben rendelhető
• radiátor szelep nélkül

157 790 Ft

• további méretekben elérhető
• további színekben rendelhető
• elektromos radiátor

• további méretekben elérhető
• további színekben rendelhető
• elektromos radiátor

ZETA 600 × 1200 mm króm
fürdőszobai radiátor

KAZEANE 500 × 1300 mm
matt fekete radiátor

171 190 Ft

299 090 Ft

• további méretekben elérhető
• fehér színben rendelhető
• radiátor szelep nélkül

• további méretekben elérhető
• további színekben rendelhető
• radiátor szelep nélkül

59 190 Ft

Elektromos fűtőpatron fehér

Elektromos fűtőpatron króm

Elektromos fűtőpatron fekete

21 390 Ft

23 990 Ft

23 990 Ft

• hőmérsékletszabályozás: 4 szint 30-60 °C
• szárító funkció
• kétfokozatú, túlhevülés elleni védelem
• 300 W, 600 W, 1000 W-os teljesítményben
elérhető
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• hőmérsékletszabályozás: 4 szint 30-60 °C
• szárító funkció
• kétfokozatú, túlhevülés elleni védelem
• 300 W, 600 W, 1000 W-os teljesítményben
elérhető

fürdőszoba radiátorok

• hőmérsékletszabályozás: 4 szint 30-60 °C
• szárító funkció
• kétfokozatú, túlhevülés elleni védelem
• 300 W, 600 W, 1000 W-os teljesítményben
elérhető
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VISBY bútor szett

• méret: 40 × 22 cm
• 1 ajtóval
• forgatható mosdóval,
jobbos, balos megoldás
• fényes antracit
• további színekben elérhető:
fényes fehér, fényes fekete

52 590 Ft

SALA bútor szett

• méret: 81 × 46 cm
• alsószekrény 2 fiókkal
• homokszürke
• mosdó
• tükör
• világítás
• fényes fehér színben is rendelhető
• 60, 70 cm-es méretben is elérhető

141 490 Ft

MALMÖ bútor szett

• méret: 81 × 46 cm
• alsószekrény 2 fiókkal, fiókrendezővel
• matt fekete fogantyú
• matt fehér
• Slim mosdóval
• matt homokszürke színben is
rendelhető

191 090 Ft

LUND bútor szett

• méret: 80 × 45 cm
• Skappa mosdóval
• 2 fiókkal
• fényes fehér
• króm fogantyúval
• tükör, világítás nélkül
• 100 cm-es méretben is rendelhető

146 490 Ft

Lund fogantyú
• méret: 80 cm
• fekete
• 100 cm-es méretben is rendelhető
13 690 Ft

LAHOLM bútor szett

• méret: 71,5 × 48,7 cm
• Iwa mosdóval
• 2 fiókkal
• fényes fehér
• króm fogantyúvaló
• tükör, világítás nélkül
• 90 cm-es méretben is rendelhető

184 490 Ft

PETIT bútor szett
• méret: 40 × 23 cm
• 1 ajtóval
• fényes fehér
• jobbos mosdóval

35 590 Ft

BASE alsószekrény

Laholm fogantyú
• méret: 70 cm
• fekete
• 90 cm-es méretben is rendelhető
12 690 Ft

• méret: 57 × 43,8 cm
• 2 fiókkal
• fényes fehér
• mosdó nélkül
• 61,5 × 43,8 cm-es
méretben is elérhető

117 490 Ft

CUBE bútor szett

• méret: 65 × 43 cm
• 2 ajtóval
• fehér/selyemfényű fehér
• mosdóval
• 80 × 43 cm-es
méretben is elérhető

62 690 Ft

MIO alsószekrény
• méret: 57 × 58,5 cm
• 2 fiókkal
• fényes fehér
• mosdó nélkül

98 290 Ft

SMYLE Square
alsószekrény
NIVALA bútor szett

• méret: 100 × 46 cm
• alsószekrény 2 fiókkal, fiókrendezővel
• natúr fehér
• Enzo mosdó
• tükör
• világítás
• natúr szürke színben is rendelhető
• 80 cm-es méretben is elérhető

221 390 Ft

BETA bútor szett

• méret: 81 × 46 cm
• alsószekrény 2 fiókkal
• Nordic Oak
• Kiruna mosdó
• Murano tükör
• LED világítás
• fényes fehér, samara ash színben is rendelhető
• 60 cm-es méretben is elérhető

203 690 Ft

BETA álló szekrény

• méret: 30 × 150 cm
• nordic oak
• jobbos, fordítható
• fényes fehér, samara ash
színben is elérhető

86 590 Ft

FLEN bútor szett

• méret: 80 × 46 cm
• mosdóval
• 2 fiókkal
• Sote 80 tükörrel
• Esther 50 világítással
• Sanremo szín
• 60 cm-es méretben is rendelhető
• fényes fehér, fényes antracit
színben is elérhetől

155 490 Ft

FLEN álló szekrény

• méret: 35 × 162 cm
• 2 ajtóval
• Sanremo szín
• fényes fehér, fényes
antracit színben is elérhető

57 190 Ft

ELEGANCE
bútorszett

• méret: 45 × 34 cm
• fényes fehér
• mosdó
• tükör
• világítás nélkül

88 290 Ft

• méret:
58,4 × 61,7 × 47 cm
•m
 agasfényű
lakkozott fehér
• k ét fiókkal
• további színekben
rendelhető
• további méretekben
elérhető
73,4 × 61,7 cm,
88,4 × 61,7 cm

184 190 Ft
SELNOVA
alsószekrény

• méret: 46,4 × 55,7 × 40,6 cm
•m
 agasfényű
lakkozott fehér
•e
 gy ajtóval
• további színekben
rendelhető
• további méretekben
elérhető 49,3 × 55,7 cm,
54,4 × 55,7 cm

57 190 Ft
CUBITO Pure
alsószekrény

• méret: 59 × 48 cm
• 1 fiókkal
• fényes fehér
• mosdó nélkül
• 64 × 48 cm-es
méretben is elérhető

75 290 Ft
32
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LOUNGE folyékony
szappanadagoló

LOUNGE folyékony
szappanadagoló

18 690 Ft

17 890 Ft

• fekete

• króm

LOUNGE dupla akasztó

LOUNGE dupla akasztó

5290 Ft

4990 Ft

• fekete

• króm

PIRENEI folyékony
szappanadagoló króm
• fekete, fehér színben is
rendelhető

9590 Ft

PIRENEI akasztó
króm

• fekete, fehér színben is
rendelhető

5290 Ft

LOUNGE
fali WC-kefe

LOUNGE fali
WC-kefe

49 590 Ft

47 190 Ft

• fekete

• króm

ROUND
folyékony
szappanadagoló

ROUND
folyékony
szappanadagoló

18 290 Ft

15 890 Ft

15 490 Ft

ROUND
dupla fogas

ROUND
dupla fogas

FLOW akasztó

10 490 Ft

9090 Ft

• fekete
• fúrással, vagy
ragasztással
rögzíthető

ROUND WC-kefe

12 090 Ft

15 690 Ft

• fekete
• fúrással, vagy
ragasztással rögzíthető

ROUND
WC-papír tartó
fedél nélkül
LOUNGE
WC-papír tartó

LOUNGE
WC-papír tartó

11 090 Ft

10 590 Ft

• fekete

LOUNGE
törölközőtartó
• fekete

20 790 Ft
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• króm

LOUNGE törölközőtartó
• króm

19 590 Ft

PIRENEI WC-papír
tartó
• fekete, fehér színben is
rendelhető

6790 Ft

LOUNGE törölközőtartó
gyűrű króm

• fekete, fehér színben is rendelhető

10 190 Ft

• króm

• króm
• fúrással, vagy
ragasztással
rögzíthető

• fekete
• fúrással, vagy
ragasztással
rögzíthető

PIRENEI
fali WC-kefe

• fekete, fehér színben
is rendelhető

FLOW folyékony
szappanadagoló

• fekete
• fúrással, vagy
ragasztással
rögzíthető

11 890 Ft

ROUND törölközőtartó gyűrű
• fekete
• fúrással, vagy ragasztással
rögzíthető

14 190 Ft

• króm

• króm
• fúrással, vagy
ragasztással
rögzíthető

5490 Ft

ROUND WC-kefe

FLOW WC-kefe

• króm
• fúrással, vagy
ragasztással rögzíthető

13 590 Ft

ROUND
WC-papír tartó
fedél nélkül
• króm
• fúrással, vagy
ragasztással
rögzíthető

• króm

15 890 Ft

FLOW
WC-papír tartó
fedél nélkül
• króm

14 890 Ft

10 390 Ft

ROUND törölközőtartó gyűrű
• króm
• fúrással, vagy ragasztással rögzíthető

12 290 Ft

FLOW törölközőtartó
kétágú
• króm

14 890 Ft

kiegészítők 35

EDITION 11 folyékony
szappanadagoló

ELEGANCE folyékony
szappanadagoló

MOLL folyékony
szappanadagoló

75 490 Ft

55 990 Ft

36 890 Ft

• króm

• króm

• króm

STELLAR lámpa

• méret: 30 cm
• króm
• rögzíthető falra, tükör fémkeretére vagy
magára a tükörre
• 4000 K színhőmérséklet

13 190 Ft

EDITION 11 akasztó

ELEGANCE akasztó

MOLL akasztó

6190 Ft

3990 Ft

6090 Ft

• króm

• króm

ELEGANCE
WC-kefe

MOLL
WC-kefe

46 790 Ft

40 490 Ft

22 490 Ft

• króm

PLUTO tükör

31 290 Ft

51 690 Ft

• méret: 80 × 40 cm
• fekete eloxált alumínium keret
• 5 mm tükörvastagság
• függőleges és vízszintes
rögzítési lehetőség
• 80 × 60 cm,
80 × 100 cm,
80 × 120 cm-es
méretben is elérhető

EDITION 11
toalettpapír tartó

ELEGANCE
toalettpapír tartó

MOLL
toalettpapír tartó

34 090 Ft

32 790 Ft

25 790 Ft

EDITION 11 polc

ELEGANCE sarokpolc

54 190 Ft

33 590 Ft

• króm

36
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• króm/fehér

Szépség doboz

• méret: 27 × 25 cm
• szépség doboz fehér lakozott fából
• 3×-os nagyítású tükörtartóként használható
• alkalmas kozmetikumok és kiegészítők
tárolására is.

68 790 Ft

• méret: 80 × 45 cm
• LED háttérvilágítás
• 5 mm tükörvastagság
• mechanikus ON/OFF kapcsoló
• 6000 K LED
színhőmérséklet
• 70 × 100 cm,
70 × 140 cm-es
méretben is elérhető

• króm

• méret: Ø 60 cm
• fekete rozsdamentes acél keret
• 5 mm tükörvastagság
• Ø 90 cm-es méretben is
elérhető

• króm

27 690 Ft

BETA tükör

GAMMA Round tükör

• króm

• méret: 60 cm
• matt fekete
• rögzíthető falra, tükör fémkeretére vagy
magára a tükörre
• 4000 K színhőmérséklet
• 30 cm-es méretben is elérhető

• króm

EDITION 11
WC-kefe
• króm

STELLAR lámpa

• króm

46 290 Ft

ATLANTE tükör

• méret: 60 × 90 cm
• alumínium keret
• 5 mm tükörvastagság
• fehér, fekete színben
• bőrszíjas rögzítés
• további méretben rendelhető:
135 × 90 cm

51 690 Ft

CALIPSO tükör

• méret: 80 × 60 cm
• fekete eloxált alumínium keret
• LED háttérvilágítás
• beépített és megvilágított ON/OFF szenzor
• 5 mm tükörvastagság
• párátlanító funkció
• függőleges és vízszintes rögzítési lehetőség
• 4000 K színhőmérséklet
• 80 × 40 cm-es méretben is elérhető

80 790 Ft

MOLL polc

• króm/fehér
• üveglehúzóval

44 390 Ft

fürdőszobatükrök 37

ECLISSE tükör

• méret: Ø 60 cm
• szélén vékony, megvilágított plexiüveg
LED megvilágítással
• beépített és megvilágított ON/OFF és
színváltoztató érintő kapcsoló
• 5 mm tükörvastagság
• 3× nagyításos tükörrel
• párátlanító funkció
• DualWhite 4000 K vagy 6000 K
színhőmérséklet
• Ø 120 cm-es méretben is elérhető

CASSIOPEA tükör

• méret: 75 × 60 cm
• teljes kerületi világítás
• beépített és megvilágított ON/OFF
érintő szenzoros kapcsoló
• 5 mm tükörvastagság
• fém keret polccal
• 4000 K színhőmérséklet

114 190 Ft

CASTORE tükör

ALICANTE tükör

123 690 Ft

132 990 Ft

• méret: 80 × 45 cm
• LED háttérvilágítás
• beépített érintős ON/OFF szenzorkapcsoló
• 5 mm tükörvastagság
• párátlanító funkció
• 6000 K színhőmérséklet
• függőleges és vízszintes függesztési
lehetőség
• Blue-Vibe System, vibrációs bluetooth
hangszóró

GEMINI tükör

MILKY WAY T1 85 tükör

• méret: 80 × 50 cm
• teljes kerületi világítás
• beépített és megvilágított ON/OFF érintő
szenzoros kapcsoló
• 5 mm tükörvastagság
• fém keret polccal
• 4000 K színhőmérséklet
• 80 × 60 cm-es méretben is elérhető

• méret: Ø 80 cm
• fekete alumínium keret
• LED háttérvilágítás
• beépített és megvilágított ON/OFF szenzor
• 5 mm tükörvastagság
• párátlanító funkció
• 4000 K vagy 6000 K színhőmérséklet
• Ø 60 cm-es méretben is elérhető

95 490 Ft

STARLIGHT tükör

• méret: 60 × 80 cm
• LED által megvilágított plexiüveg szélek
• beépített és megvilágított ON/OFF
érintőkapcsoló és színváltoztató kapcsoló
• 5 mm tükörvastagság
• párátlanító funkció
• DualWhite 4000 K vagy 6000 K
színhőmérséklet
• vízszintes és függőleges rögzítési lehetőség

128 990 Ft
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VENUS tükör

ZENIT tükrös szekrény

128 390 Ft

115 490 Ft

• méret: 80 × 60 cm
• LED háttérvilágítás
• megvilágított és beépített ON/OFF
érzékelőszenzor
• 5 mm tükörvastagság
• 3× nagyítású kivehető kézitükör,
LED keretben, mágneses rögzítéssel
• indukciós töltés
• 6000 K színhőmérséklet
• 70 × 80 cm, 70 × 90 cm-es méretben is elérhető

• méret: 70 × 50 cm
• alumínium szerkezet
• fekete alumínium oldalak
• két oldalú tükrös ajtók LED világítással
• szürke belső hátlap
• borotva foglalat
• edzett üveg polcok
• 4000 K színhőmérséklet
• 70 × 70 cm, 70 × 90 cm-es méretben is
elérhető

• méret: 90 × 50 cm
• háttérvilágításos tükör, két függőleges
LED-csík világítással
• alumínium profil
• 5 mm tükörvastagság
• beépített és megvilágított ON/OFF érintő
kapcsoló
• párátlanító funkció
• digitális óra fehér számokkal
• Blue-Vibe System, vibrációs bluetooth
hangszóró

166 390 Ft

ATLAS tükör

142 390 Ft

• méret: Ø 85 cm
• háttérvilágításos tükör
• beépített és megvilágított ON/OFF érintő
kapcsoló
• 5 mm tükörvastag
• párátlanító funkció
• 3× nagyítású kivehető kézitükör,
LED keretben, mágneses rögzítéssel
• indukciós töltés
• 6000 K színhőmérséklet

178 490 Ft

QUASAR tükör

• méret: 60 × 80 cm
• beépített és megvilágított ON/OFF
• háttérvilágítással és vékony plexiüveg élébe
beépített LED-ekkel
• 5 mm tükörvastagság
• párátlanító funkció
• TripleWhite 3000-4000 K vagy 6000 K
színhőmérsékletek
• vízszintes és függőleges rögzítési lehetőség

147 690 Ft

MOONLIGHT tükör

• méret: 65 × 120 cm
• beépített és megvilágított ON/OFF
• háttérvilágítással és vékony plexiüveg élébe
beépített LED-ekkel
• 5mm tükörvastagság
• párátlanító funkció
• TripleWhite 3000-4000 K vagy 6000 K
színhőmérsékletek
• vízszintes és függőleges rögzítési lehetőség

192 990 Ft
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Az Ön partnere:

