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• neonowe barwy
• kolorowe pytki i mozaika
• pomysowe rozwizania

wanny i kabiny z hydromasaem

MEBLE DO AZIENKI

420
nowoci

51 baterii
45 wanien
44 pralki
i suszarki

on

GORCE TRENDY

INDEKS 263370

str

cena: 9,90 z (w tym 8% VAT)
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3.100 z/

10. ok.
Hoke

jednouchwytowa bateria
cienna do umywalki, z mieszaczem i mocowaniem podtynkowym, jednopunktowym,
czny zasig armatury
230 mm, polerowany chrom
Dornbracht

bateria stojca, jednouchwytowa, jednootworowa, staa wylewka bez zamknicia odpywu
NEXE/Perfexim

7. ok.
Topaz

2.040 z/

bateria trójotworowa, wyposaona w perlator, spust automatyczny, ekologiczny przepyw
wody i gowic ceramiczn,
wyko czenie: chrom
Graff

3.000 z/

8.
Gentle

bateria cienna z mieszaczem
i pojedynczymi rozetami, do
montau podtynkowego, zasig
205 mm, polerowany chrom
Dornbracht

564 z/

9. ok.
Objekta Mix New

jednouchwytowa bateria
DN 10, uchwyt prosty, monta
jednootworowy, perlator
s-pointer Eco M 24x1, gowica
ceramiczna z ogranicznikiem
wypywu gorcej wody,
powierzchnia – chrom
Kludi

11. ok.
O-cean

11

307 z/

6.
Tara Logic

8

509 z/

jednouchwytowa bateria DN 10,
uchwyt prosty, monta jednootworowy, klasa przepywu Z,
perlator s-pointer Eco M 24 x 1,
gowica ceramiczna z ogranicznikiem wypywu gorcej wody,
powierzchnia – chrom
Kludi

12

11.950 z/

12. ok.
Poèmes

elegancka bateria z kolekcji
Chantal Thomass, wyko czona
w chromie, ze stylizowanymi
pokrtami z marmuru
THG/Art De Vivre

2.297 z/

13. ok.
Axor Bouroullec

2-otworowa bateria 195 mm,
mieszacz ceramiczny, ogranicznik przepywu 5 l/min., komplet
odpywowy G1¼ z korkiem
i cigem
Axor/Hansgrohe
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6.500 z

wanna asymetryczna (proj. Marcin Jdrzak) z systemem hydromasa&u Hydro&Air
Exclusive: 6 dysz bocznych kierunkowych, 4 dysze ma(e na plecy, 2 dysze ma(e
na stopy, 10 dysz powietrznych; elektron. uk(ad sterowania; pó(automat. dezynfekcja; przep(ywowy podgrzewacz wody; wiat(o LED – bia(e
Laminex



m i s j a s p e c j a l n a wanny z hydromasaem

B2A

ok. 52.350

Inside

nowoczesna, wolno stojca
wanna w kszta(cie elipsy
z hydromasa&em,
190x235x70 cm, kolory:
bia(y i chrom, cyfrowy system kontroli do dezynfekcji
i zdalnego sterowania,
odtwarzacz MP3
Treesse/Art de Vivre

od 1.905 z

(wanna), 9.500 z
(system hydromasa&u)

Gentiana

wanna naro&na 140x140 cm,
150x150 cm, dostpna równie& w wersji PU Plus; system
hydromasa&u Extraflat Plus
Whisper: 4 dysze Midi Extra
Flat na bokach wanny, 4 dysze
Micro Extra Flat na plecy i 2
dysze Micro Extra Flat na nogi,
sterowanie elektron., masa&
pulsacyjny
Ravak

15.000 z

Compact Spa

25.707 z
Pro

wanna z masa&em wodno-powietrznym,
wym. 190x90 cm, poj. 260 l, funkcja
podtrzymywania temp. wody, owietlenie
Laufen

urzdzamy

60

azienki

2011

z

wanna mobilna, pe(nica funkcj domowego SPA, 193x117,5x72
cm, poj. 615 l; 2 miejsca + le&anka;
system hydromasa&u Balboa: 4 dysze rotujce pin spin na plecy, 2 dysze kierunkowe rotujce na plecy, 2 podwójne dysze rotujce na plecy,
6 dysz kierunkowych na uda i (ydki, 6 dysz na
stopy; panel kontrolny: 4 przyciski
Laminex

