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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Pro výrobu koupelnového nábytku používáme kvalitní nosné materiály - MDF desky (dřevovláknitá deska vyráběná bez použití lepidel)
v harmonickém spojení se vzájemně optimalizovanými dekory a strukturami LTD (laminované dřevotřískové desky) prověřené naším
dodavatelem v oblasti dřevovýroby.
Dalšími produkty naší společnosti jsou výrobky využívající moderní kombinaci lakovaného nábytku s vysoce lesklým dekorem typu SENOSAN
(spojení MDF s dekorem na bázi odolných plastových materiálů), výrobky s vysoce lesklým lakem v několika barevných variacích nebo umístěné
v elegantním hliníkovém rámu. Naším cílem je moderní design a vysoká účelnost našich produktů, které zároveň vynikají elegantním vzhledem
a snadnou údržbou.

Barevná provedení

bílá

červená

červená bordo

fialová

černá

bříza

tropické dřevo světlé

ořech

třešeň

wenge

mořená olše

tropické dřevo tmavé

zebrano

senosan - imitace dřeva

castello

black essen

černá sakura

Používání a údržba koupelnového nábytku
Základem bezproblémového užívání a zachování kvality koupelnového nábytku
je správná instalace a údržba. Přestože je nábytek vhodný do vlhkého prostředí
koupelen, v žádném případě nesmí dojít k jeho přímému kontaktu s vodou.
V případě, že dojde k situaci, kdy tomu nelze zabránit (např. zatečení vody
do nábytku, postříkání sprchou, atd.), je nutné nábytek okamžitě zcela vysušit.
Koupelnový nábytek včetně umyvadel je nutné ošetřovat omytím vlhkou útěrkou,
poté vytřít do sucha. Je možné použít i běžné saponátové prostředky.
Nikdy nepoužívejte abrazivní či agresivní prostředky jako jsou písky,
desinfekce, odbarvovače, aceton a rozpouštědla.

Všechny závěsné skříňky koupelnového nábytku EURO CERAMICA 2000 jsou vybaveny stavitelnými
závěsy. Závěsy dvířek koupelnových skříněk vyrábíme se stavitelným mechanismem. Po instalaci
nábytků lze jednoduše otočením pozičních šroubů dosáhnout požadované vodorovné polohy.

Důležitá upozornění
Na objednávku je možno upravit nabízený nábytek podle požadavku zákazníka (atypické materiálové a rozměrové úpravy).
Doba dodání cca 6 týdnů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.
Baterie a dekorace nejsou součástí koupelnového nábytku.
Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Všechny rozměry v katalogu jsou uváděny v milimetrech (mm).
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - DONELO

DONELO

1

novinka

Koupelnová skříňka Donelo 120 s umyvadlovou
mísou Laufen Palomba 8.1680.1.112 a zrcadlem Dona 65 Z.

pohodlné bezúchytové otevírání zásuvek „push to open“, stačí lehce zatlačit na čelní
desku a dojde k vysunutí zásuvky (obr.2)
2 x zásuvka s plnovýsuvem, dokonalé využití prostoru pod umyvadlem (obr.1)
vysoce lesklá černá čelní deska kombinovaná s přírodním ořechem korpusu
vlastní výběr z nabízených deskových umyvadel na straně 44 - 49
prostorná odkládací horní deska nábytku
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

2

ořech

černá

DONELO 120
závěsná skříňka pod umyvadlo
1200 x 350 x 450
korpus: LTD - ořech
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
umyvadlo: podle výběru zákazníka
cena vč. výřezu pro umyvadlo
8960,cena neobsahuje umyvadlo

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel.
Umyvadlo není součástí nábytku. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.
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BLACK JACK
1
Ideálním doplňkem
koupelnového nábytku
BLACK JACK,
je elegantní zrcadlo
DONA 65 Z rovněž
v rámu z hliníku.

2

novinka

3

moderní hliníkové úchyty (obr.2)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.3)
2 x zásuvka s plnovýsuvem (obr.3)
originální design - vysoce lesklý materiál
čela nábytků umístěná v hliníkovém rámu
teleskopický výklop (tlumený píst) horní doplňkové skříňky (obr.1)
velký ůložný prostor a odkládací plocha z tvrzeného LTD
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

černá

6

černá sakura

BLACK JACK 120

BLACK JACK H 40

závěsná skříňka s umyvadlem
1200 x 300 x 440
korpus: LTD - černá
čelo: LTD - černá sakura, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
17660,-

závěsná skříňka horní
400 x 282 x 220
korpus: LTD - černá
čelo: LTD - černá sakura, vysoký lesk

4690,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel.
Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - BLACK JACK, VIOLETO

VIOLETO

1

Koupelnová skříňka Violeto 85
s vybraným umyvadlem
Roca Hall 7327881000,
doplňková skříňka Violeto V 35
a zrcadlo Tom 40 Z.

2

novinka
designové chromované úchytky (obr.1)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.2)
4 x zásuvka s plnovýsuvem (obr.2)
originální fialový odstín vysoce lesklého laku
vlastní výběr z nabízených deskových umyvadel na straně 44 - 49
prostorná vysoká doplňková skříňka - 2 x dvířka
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

fialová

VIOLETO 85

VIOLETO V 35

závěsná skříňka pod umyvadlo
850 x 416 x 450
korpus: LTD - fialový lak, vysoký lesk
čelo: MDF - fialový lak, vysoký lesk
umyvadlo: podle výběru zákazníka
cena vč. výřezu pro umyvadlo
13270,cena neobsahuje umyvadlo

závěsná skříňka vysoká
350 x 1400 x 350
korpus: LTD - fialový lak, vysoký lesk
čelo: MDF - fialový lak, vysoký lesk

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel.
Umyvadlo není součástí nábytku. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

9650,-
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MAGIC
1

novinka
Koupelnový nábytek
MAGIC můžete doplnit například luxusním zrcadlem
PERFEKT 70 ZB s podsvícením a vyhřívanou fólií
proti zamlžení zrcadla.

2

zápustné chromované úchyty (obr.1)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.2)
2 x zásuvka s plnovýsuvem, 1 x dvířka (obr.2)
vysoce lesklý bílý lak kombinovaný s přírodním ořechem
vlastní výběr z nabízených deskových umyvadel na straně 44 - 49
objemný úložný prostor a velká odkládací plocha
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříněk
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

ořech

8

bílá

MAGIC 120

MAGIC H 40

závěsná skříňka pod umyvadlo
1200 x 400 x 450
korpus: LTD - ořech
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: podle výběru zákazníka
cena vč. výřezu pro umyvadlo
9870,cena neobsahuje umyvadlo

závěsná skříňka horní
400 x 400 x 200
korpus: LTD - ořech
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

2960,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel.
Umyvadlo není součástí nábytku. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - MAGIC, BELLA

BELLA

Koupelnovou skříňku
s umyvadlem - Bella
BL 80 můžete doplnit

1

například zrcadlovou
skříňkou Plaza B 80 ZS,
(zde na obrázku), nebo
jiným zrcadlem z tohoto
katalogu.

novinka

2

vkusné kovové madlo (obr.3)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.2)
zásuvka s plnovýsuvem (obr.2)
vysoce lesklý černý lak
originální design - umyvadlo elegantně zapuštěné do nábytku
zásuvka dokonale využívá veškerý prostor pod umyvadlem
horní odkládací deska nábytku vyrobena z černého skla (obr.1)
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

3

černá

BELLA BL 80
závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 520 (492) x 460 (410)
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
černé sklo (horní deska)
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
umyvadlo: BELLI 60
cena vč. umyvadla
12330,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

9

novinka

EBRO

1

Koupelnová skříňka Ebro 80 s umyvadlovou
mísou Pina R 50 a zrcadlem Dona 65 Z nebo
v kombinaci podle vlastního výběru.

designová madla s černým matným lakem (obr.2)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.1)
2 x zásuvka s plnovýsuvem, 1 x dvířka (obr.1)
vysoce lesklý bílý lak a vzor black essen
volba deskového umyvadla dle vlastního výběru z nabídky na straně 44 - 49
dokonale využítý prostor pod umyvadlem
prostorná odkládací horní deska nábytku
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

2

black essen

10

bílá

EBRO 80
závěsná skříňka pod umyvadlo
800 x 400 x 450
korpus: LTD - black essen
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: podle výběru zákazníka
cena vč. výřezu pro umyvadlo
10430,cena neobsahuje umyvadlo

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel.
Umyvadlo není součástí nábytku. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - EBRO, MERRY

MERRY

novinka

1

Koupelnovou skříňku
s umyvadlem Merry 75 můžete
doplnit například zrcadlem Alien W 75 Z,
(zde na obrázku) nebo jiným zrcadlem
z tohoto katalogu.

originální kombinovaná madla kov,chrom - wenge (obr.2)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.1)
zásuvka s plnovýsuvem (obr.1)
tmavý přírodní dekor wenge a vysoce lesklý bílý lak
nízkoprofilové umyvadlo elegantně zapuštěné do nábytku
zásuvka dokonale využívá veškerý prostor pod umyvadlem
prostorná odkládací plocha umyvadla
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

2

wenge

bílá

MERRY 75 II.
závěsná skříňka s umyvadlem
757 x 520 (500) x 470
korpus: LTD - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 75
cena vč. umyvadla
7560,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.
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1

BRENDA

novinka

2

leštěné chromované úchyty (obr.1)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.2)
plnovýsuv umožňuje snadnou manipulaci s obsahem zásuvek (obr.2)
vysoce lesklý bílý lak
moderní design zvýrazňuje oblé umyvadlo Alicante
hliníkové nožky jsou součástí nábytku Brenda

4

trojice zásuvek vytváří dostatečně velký úložný prostor

BRENDA 60 A 1.1.2.1
skříňka s umyvadlem
600 (490) x 830 (755) x 470 (450)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 60
cena vč. umyvadla
8640,-

12

bílá

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek (součást nábytku). Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - BRENDA, TOM

TOM

3

novinka

oválná chromovaná designová úchytka (obr.1)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus
„softclose“ (obr.3)
zásuvka s plnovýsuvem (obr.3)
vysoce lesklý bílý lak
originální design - oblé frézování hrany nábytku
dokonale ladí s umyvadlem
zásuvka plně využívá veškerý prostor
pod umyvadlem

2

1

možno zvolit jednoduché zrcadlo (obr.2) nebo
zrcadlo s hliníkovým rámem
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace
do vodorovné polohy dvěma šrouby po zavěšení

bílá

TOM 65 C

TOM 85 C

TOM 40 Z AL

TOM 40 Z

závěsná skříňka s umyvadlem
650 (640) x 452 (400) x 480
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: JIKA CUBITO 65
cena vč. umyvadla
8940,-

závěsná skříňka s umyvadlem
850 (840) x 452 (400) x 480
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: JIKA CUBITO 85
cena vč. umyvadla
14760,-

zrcadlo
400 x 800 x 25
korpus: hliníkový rám

zrcadlo
400 x 800 x 20
korpus: LTD - bílá

2680,-

1880,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.
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FREYA

1

2

luxusní chromované úchyty (obr.3)

3

tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.4)
zásuvky s plnovýsuvem (obr.4)
vysoce lesklý bílý lak
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
upevňovací konzola - leštěná nerez, vhodná také pro ručník (obr.1 - 2)
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné

4

4

polohy dvěma šrouby po zavěšení

tropické dřevo světlé

14

tropické dřevo tmavé

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - FREYA

FREYA 60 S 1.1.2.1

FREYA 80 S 1.1.2.1

FREYA 120 T 1.1.2.1

FREYA V 40 1.1.2.1

FRELLI B 54 ZS

závěsná skříňka s umyvadlem
610 (600) x 520 (500) x 470
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 60
cena vč. umyvadla
9970,-

závěsná skříňka s umyvadlem
810 (800) x 520 (500) x 470
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 80
cena vč. umyvadla
11970,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1210 (1200) x 548 (500) x 510
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
21950,-

závěsná skříňka vysoká
400 x 1400 x 310
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

FREYA 60 S 1.14.2.1

FREYA 80 S 1.14.2.1

FREYA 120 T 1.14.2.1

FREYA V 40 1.14.2.1

FRELLI TDS 54 ZS

závěsná skříňka s umyvadlem
610 (600) x 520 (500) x 470
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 60
cena vč. umyvadla
9970,-

závěsná skříňka s umyvadlem
810 (800) x 520 (500) x 470
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 80
cena vč. umyvadla
11970,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1210 (1200) x 548 (500) x 510
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
21950,-

závěsná skříňka vysoká
400 x 1400 x 310
korpus: LTD - topické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé

FREYA 60 S 1.15.2.1

FREYA 80 S 1.15.2.1

FREYA 120 T 1.15.2.1

FREYA V 40 1.15.2.1

FRELLI TDT 54 ZS

závěsná skříňka s umyvadlem
610 (600) x 520 (500) x 470
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 60
cena vč. umyvadla
9970,-

závěsná skříňka s umyvadlem
810 (800) x 520 (500) x 470
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: SLIM 80
cena vč. umyvadla
11970,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1210 (1200) x 548 (500) x 510
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
21950,-

závěsná skříňka vysoká
400 x 1400 x 310
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: LTD - topické dřevo tmavé

6990,-

3390,-

6990,-

6990,-

3190,-

3190,-

Závěsný koupelnový nábytek FREYA D 120 (umyvadlová deska, závěsná skříňka se zásuvkou,
upevňující konzola a umyvadlo PINA Q 50) lze pro instalaci na zeď koupelny sestavit v levém
i pravém provedení!

FREYA D 120 1.14.2.1

FREYA D 120 1.15.2.1

závěsná skříňka s umyvadlem
1205 x 417 (282) x 440
korpus: LTD - topické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
9870,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1205 x 417 (282) x 440
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
9870,-

levé provedení

pravé provedení

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Konzola je součástí nábytku. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.
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TROLLI

1

2

zkosené hrany dvířek a zásuvek umožňují snadné otevírání (obr.3)

3

tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.4)
zásuvky s plnovýsuvem (obr.4)
vysoce lesklý bílý lak
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
upevňovací konzola - leštěná nerez, vhodná také pro ručník (obr.1 - 2)
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné

4

4

polohy dvěma šrouby po zavěšení

tropické dřevo světlé

16

tropické dřevo tmavé

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - TROLLI

TROLLI 60 P 1.1.2.1

TROLLI 80 P 1.1.2.1

TROLLI 120 T 1.1.2.1

TROLLI V 40 1.1.2.1

FRELLI B 54 ZS

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 555 (500) x 400
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
8980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 555 (500) x 400
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
10850,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1210 (1200) x 548 (500) x 510
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
17890,-

závěsná skříňka vysoká
400 x 1400 x 310
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

TROLLI 60 P 1.14.2.1

TROLLI 80 P 1.14.2.1

TROLLI 120 T 1.14.2.1

TROLLI V 40 1.14.2.1

FRELLI TDS 54 ZS

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 555 (500) x 400
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
8980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 555 (500) x 400
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
10850,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1210 (1200) x 548 (500) x 510
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
17890,-

závěsná skříňka vysoká
400 x 1400 x 310
korpus: LTD - topické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé

TROLLI 60 P 1.15.2.1

TROLLI 80 P 1.15.2.1

TROLLI 120 T 1.15.2.1

TROLLI V 40 1.15.2.1

FRELLI TDT 54 ZS

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 555 (500) x 400
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
8980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 555 (500) x 400
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
10850,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1210 (1200) x 548 (500) x 510
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
17890,-

závěsná skříňka vysoká
400 x 1400 x 310
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé

3390,-

6230,-

6230,-

6230,-

3190,-

3190,-

Závěsný koupelnový nábytek TROLLI D 120 (umyvadlová deska, závěsná skříňka se zásuvkou,
upevňující konzola a umyvadlo PINA Q 50) lze pro instalaci na zeď koupelny sestavit v levém
i pravém provedení!

TROLLI D 120 1.14.2.1

TROLLI D 120 1.14.2.1

závěsná skříňka s umyvadlem
1205 x 417 (282) x 440
korpus: LTD - topické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
8980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
1205 x 417 (282) x 440
korpus: LTD - topické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
8980,-

levé provedení

pravé provedení

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Konzola je součástí nábytku. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

17

DONA

1

2

kvalitní matné hliníkové úchyty (obr.3)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.1)
zásuvky s plnovýsuvem (obr.1)
na výběr 4 barevné provedení laku s vysokým leskem (obr.2)
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
čela nábytku a zrcadlo osazeny hliníkovým rámem (obr.4)
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

3

senosan - imitace dřeva

18

černá

červená

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - DONA

DONA 75 A 1.1.3.3

DONA 75 A 3.3.3.3

DONA 75 A 1.1.3.2

DONA 75 A 3.2.3.2

DONA 75 A 3.9.3.9

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (650) x 520 (450) x 480 (450)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
12780,-

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (650) x 520 (450) x 480 (450)
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
12980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (650) x 520 (450) x 480 (450)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - červený lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
12780,-

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (650) x 520 (450) x 480 (450)
korpus: LTD - červený lak, vysoký lesk
čelo: MDF - červený lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
12980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (650) x 520 (450) x 480 (450)
korpus: SENOSAN - imitace dřeva
čelo: SENOSAN - imitace dřeva
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
13450,-

DONA V 35 1.1.3.3

DONA V 35 3.3.3.3

DONA V 35 1.1.3.2

DONA V 35 3.2.3.2

DONA V 35 3.9.3.9

závěsná skříňka vysoká
350 x 1300 x 300
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
350 x 1300 x 300
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
350 x 1300 x 300
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - červený lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
350 x 1300 x 300
korpus: LTD - červený lak, vysoký lesk
čelo: MDF - červený lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
350 x 1300 x 300
korpus: SENOSAN - imitace dřeva
čelo: SENOSAN - imitace dřeva

12840,-

13470,-

12840,-

13470,-

13640,-

4

DONA 75 A 1.1.2.1

DONA V 35 1.1.2.1

DONA 65 Z

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (650) x 520 (450) x 480 (450)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
12780,-

závěsná skříňka vysoká
350 x 1300 x 300
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo s hliníkovým rámem
630 x 800 x 20
korpus: hliníkový rám

12840,-

3990,-

Luxusní zrcadlo DONA 65 Z s hliníkovým rámem (stejně jako čela
nábytku) dokonale zvýrazňuje moderní design koupelnového nábytku
DONA. Zrcadlo díky svému univerzálnímu vzhledu možno použít také
k ostatním nábytkům. Může být doplněno osvětlením.

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.
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PLAZA

luxusní chromované úchyty (obr.1)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“
zásuvky s plnovýsuvem
vysoce lesklý bílý, černý a červený lak - 4 barevná provedení
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

4

1

zebrano

20

černá

červená bordo

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - PLAZA

PLAZA W 60 ZS

PLAZA W 80 ZS

PLAZA W H 32

zrcadlová skříňka
602 x 629 x 203
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
802 x 629 x 203
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka horní
327 x 629 x 200
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

4460,-

4870,-

2490,-

PLAZA W 60 O

PLAZA W 80 O

PLAZA W N 32

PLAZA W V 32

PLAZA W V 60

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
7980,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
9530,-

závěsná skříňka nízká
327 x 507 x 330
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
327 x 1406 x 330
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
602 x 1406 x 330
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

PLAZA R 60 ZS

PLAZA R 80 ZS

PLAZA R H 32

zrcadlová skříňka
602 x 629 x 203
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
802 x 629 x 203
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk

závěsná skříňka horní
327 x 629 x 200
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk
čelo: MDF - bordo, vysoký lesk

5350,-

5890,-

2990,-

4850,-

6950,-

2980,-

PLAZA R 60 O

PLAZA R 80 O

PLAZA R N 32

PLAZA R V 32

PLAZA R V 60

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk
čelo: MDF - bordo, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
8990,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk
čelo: MDF - bordo, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
10530,-

závěsná skříňka nízká
327 x 507 x 330
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk
čelo: MDF - bordo, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
327 x 1406 x 330
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk
čelo: MDF - bordo, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
602 x 1406 x 330
korpus: LTD - bordo, vysoký lesk
čelo: MDF - bordo, vysoký lesk

3590,-

5890,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

8760,-
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - PLAZA

PLAZA 60 ZS

PLAZA 80 ZS

PLAZA H 32

zrcadlová skříňka
602 x 629 x 203
korpus: LTD - zebrano

zrcadlová skříňka
802 x 629 x 203
korpus: LTD - zebrano

závěsná skříňka horní
327 x 629 x 200
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, mat

5490,-

4790,-

2380,-

PLAZA 60 O

PLAZA 80 O

PLAZA N 32

PLAZA V 32

PLAZA V 60

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, mat
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
7690,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, mat
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
8850,-

závěsná skříňka nízká
327 x 507 x 330
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, mat

závěsná skříňka vysoká
327 x 1406 x 330
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, mat

závěsná skříňka vysoká
602 x 1406 x 330
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, mat

PLAZA B 60 ZS

PLAZA B 80 ZS

PLAZA B H 32

zrcadlová skříňka
602 x 629 x 203
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
802 x 629 x 203
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka horní
327 x 629 x 200
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk

5890,-

5350,-

2990,-

4850,-

6570,-

2980,-

PLAZA B 60 O

PLAZA B 80 O

PLAZA B N 32

PLAZA B V 32

PLAZA B V 60

závěsná skříňka s umyvadlem
600 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 60
cena vč. umyvadla
8990,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 525 (475) x 400
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PLAZA 80
cena vč. umyvadla
10530,-

závěsná skříňka nízká
327 x 507 x 330
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
327 x 1406 x 330
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
602 x 1406 x 330
korpus: LTD - černý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - černý lak, vysoký lesk
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3590,-

5890,-

8760,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - TOSCA

TOSCA
1

matný hliníkový úchyt (obr.1)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“
plnovýsuv umožňuje snadnou manipulaci s obsahem zásuvek (obr.1)
vysoce lesklý bílý lak
vnitřní zásuvka plně využívá veškerý prostor pod umyvadlem (obr.1)
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

TOSCA 85 M
závěsná skříňka s umyvadlem
850 (810) x 630 (610) x 480 (330)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: LTD - tropické dřevo světlé, MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: MAGIC 85
cena vč. umyvadla
10480,-

tropické dřevo světlé

bílá

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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SQUARE

chromované úchyty (obr.2)
vysoce lesklý bílý lak a přírodní bříza
zrcadlová skříňka s úložným prostorem, osvětlením, vypínačem
a elektrickou zásuvkou (obr.1)
kombinovatelnost doplňkových skříněk a velký úložný prostor
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

bříza

24

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - SQUARE

1

SQUARE 65 PQ

SQUARE 80 PQ

závěsná skříňka s umyvadlem
650 x 685 (550) x 450
korpus: LTD - bříza
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
5990,-

závěsná skříňka s umyvadlem
800 x 685 (550) x 450
korpus: LTD - bříza
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: PINA Q 50
cena vč. umyvadla
7490,-

SQUARE 50 ZS

SQUARE H 40

zrcadlová skříňka
500 x 800 x 149
korpus: LTD - bříza

závěsná skříňka horní
400 x 686 x 218
korpus: LTD - bříza
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

2

3280,-

2190,-

SQUARE N 40

SQUARE V 40

závěsná skříňka nízká
400 x 550 x 302
korpus: LTD - bříza
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka vysoká
400 x 1600 x 302
korpus: LTD - bříza
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

2890,-

5630,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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ADORNO
1

pohodlná matná hliníková madla (obr.3)
tlumené dovírání a zpomalovací mechanismus „softclose“ (obr.1)
vysoce lesklý bílý lak a luxusní dvojumyvadlo Azzurra Trendy
prostorná zrcadlová skříňka s výklopnými čely v hlinikovém rámu (obr.2)
moderní typ rodinného koupelnového nábytku s velkým úložným
prostorem - dvojité zásuvky (obr.1)
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

2

3

ADORNO 121 A 1.1.2.1

ADORNO 121 ZS 1.1.2.1

závěsná skříňka s dvojumyvadlem
1210 (1180) x 475 (430) x 510
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: AZZURRA TRENDY 121
cena vč. umyvadla
22670,-

zrcadlová skříňka
1210 x 550 x 195
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: hliníkový rám

14540,-

bílá
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Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou! Zboží na objednávku.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - ADORNO, STRIPE
1

STRIPE

chromované kovové úchyty
zásuvky s plnovýsuvem, dvířka softclose
vysoce lesklý bílý lak
stavitelné kovové nožky součástí nábytku
levé i pravé otevírání dvířek
koupelnových skříňek
vysoká doplňková skříňka vybavená
výklopným košem na prádlo (obr.1)
zrcadlovou skříňku lze instalovat samostatně nebo k zrcadlům z obou stran

STRIPE 20 ZS

STRIPE 50 Z

STRIPE 70 Z

doplňková skříňka
200 x 700 x 177
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo
500 x 700 x 177
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo
700 x 700 x 177
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

1770,-

2250,-

bílá

3580,-

STRIPE 65 V

STRIPE 75 V

STRIPE 130 CN

STRIPE N 35

STRIPE VK 150

skříňka s umyvadlem
650 (615) x 840 (805) x 465 (333)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: VENESIA 65
cena vč. umyvadla
5890,-

skříňka s umyvadlem
750 (700) x 840 (805) x 508 (333)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: VENESIA 75
cena vč. umyvadla
6980,-

skříňka s dvojumyvadlem
1300 (1270) x 840 (805) x 480 (333)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: COSMO 130 CN
cena vč. umyvadla
13950,-

skříňka nízká
350 x 1040 x 333
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

skříňka vysoká s košem
350 x 1500 x 333
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

3890,-

6480,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Nožky jsou součástí nábytku. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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ARTUR

leštěné hliníkové úchyty (obr.1)
zásuvky s plnovýsuvem
vysoce lesklý bílý lak
hliníkové nožky součástí nábytku
levé i pravé otevírání dvířek
koupelnových skříňek
kontrastní kombinace barevného
provedení zebrano s bílým lakem

1

ARTUR 65 ZS

ARTUR 75 ZS

zrcadlová skříňka
615 x 800 x 200
korpus: LTD - zebrano
LTD - bílý lak, vys. lesk

zrcadlová skříňka
720 x 800 x 200
korpus: LTD - zebrano
LTD - bílý lak, vys. lesk

3380,-

2990,-

4

bílá

ARTUR 65 G

ARTUR 75 G

ARTUR V 35

ARTUR N 35

skříňka s umyvadlem
650 (615) x 870 (805) x 435 (335)
korpus: LTD - zebrano; bílý lak, vys. lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: GRADO 65
cena vč. umyvadla
5950,-

skříňka s umyvadlem
750 (720) x 870 (805) x 495 (335)
korpus: LTD - zebrano; bílý lak, vys. lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: GRADO 75
cena vč. umyvadla
6790,-

skříňka vysoká
350 x 1500 x 350
korpus: LTD - zebrano
LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

skříňka nízká
350 x 830 x 350
korpus: LTD - zebrano
LTD - bílý lak, vys. lesk
čelo: MDF - bílý lak,
vysoký lesk
3890,-

28

5870,-

zebrano

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Nožky jsou součástí nábytku. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - ARTUR, WEISS

WEISS

1

chromované kovové úchyty (obr.1)
zásuvky s plnovýsuvem
vysoce lesklý bílý lak
levé i pravé otevírání dvířek nízké
doplňkové skříňky
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá
instalace do vodorovné
polohy dvěma šrouby po zavěšení

WEISS 70 ZS

WEISS 80 ZS

zrcadlová skříňka
690 x 700 x 149
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
780 x 700 x 149
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk

2980,-

prostorná zrcadlová skříňka

3180,-

bílá

WEISS 75 R

WEISS 85 R

WEISS V 50

WEISS N 35

závěsná skříňka s umyvadlem
750 (690) x 630 (580) x 540 (400)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: RIMINI 75
cena vč. umyvadla
6570,-

závěsná skříňka s umyvadlem
850 (780) x 630 (580) x 540 (400)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: RIMINI 85
cena vč. umyvadla
7340,-

závěsná skříňka vysoká
500 x 1400 x 300
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka nízká
350 x 670 x 300
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

4470,-

2650,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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ALIEN

leštěné chromované úchyty (obr.1)
zásuvky s plnovýsuvem
vysoce lesklý bílý lak v kombinaci s dekory wenge a třešeň
velký výběr typových provedení nábytku
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
koupelnový nábytek Alien je vhodný nejen do moderních
koupelen, ale také do venkovských zástaveb

wenge (W)

30

třešeň (CH)

4

1

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - ALIEN

ALIEN CH 60

ALIEN CH 75

ALIEN CH 120/2

ALIEN CH N 45

skříňka s umyvadlem
600 (495) x 860 (805) x 480 (450)
korpus - nohy: dýha - třešeň
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 60
cena vč. umyvadla
7770,-

skříňka s umyvadlem
750 (650) x 860 (805) x 480 (450)
korpus - nohy: dýha - třešeň
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
9360,-

skříňka s dvojumyvadlem
1200 (1100) x 860 (805) x 480 (450)
korpus - nohy: dýha - třešeň
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 120/2
cena vč. umyvadla
18390,-

skříňka nízká
452 x 845 x 357
korpus - nohy: dýha - třešeň
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk

ALIEN CH 60 Z

ALIEN CH 75 Z

ALIEN CH 120 Z

ALIEN CH V 115

ALIEN CH V 170

zrcadlo
600 x 630 x 19
rám: dýha - třešeň

zrcadlo
750 x 630 x 19
rám: dýha - třešeň

zrcadlo
1200 x 630 x 19
rám: dýha - třešeň

skříňka vysoká
452 x 1155 x 357
korpus - nohy: dýha - třešeň
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk

skříňka vysoká
452 x 1705 x 357
korpus - nohy: dýha - třešeň
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk

10640,-

13490,-

2620,-

2980,-

5690,-

8890,-

ALIEN W 60

ALIEN W 75

ALIEN W 120/2

ALIEN W N 45

skříňka s umyvadlem
600 (495) x 860 (805) x 480 (450)
korpus - nohy: dýha - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 60
cena vč. umyvadla
7770,-

skříňka s umyvadlem
750 (650) x 860 (805) x 480 (450)
korpus - nohy: dýha - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 75
cena vč. umyvadla
9360,-

skříňka s dvojumyvadlem
1200 (1100) x 860 (805) x 480 (450)
korpus - nohy: dýha - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: ALICANTE 120/2
cena vč. umyvadla
18390,-

skříňka nízká
452 x 845 x 357
korpus - nohy: dýha - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk

ALIEN W 60 Z

ALIEN W 75 Z

ALIEN W 120 Z

ALIEN W V 115

ALIEN W V 170

zrcadlo
600 x 630 x 19
rám: dýha - wenge

zrcadlo
750 x 630 x 19
rám: dýha - wenge

zrcadlo
1200 x 630 x 19
rám: dýha - wenge

skříňka vysoká
452 x 1155 x 357
korpus - nohy: dýha - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk

skříňka vysoká
452 x 1705 x 357
korpus - nohy: dýha - wenge
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
boky: LTD - bílý lak, vysoký lesk

10640,-

13490,-

2620,-

2980,-

5690,-

8890,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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1

PAVLA

2

3

luxusní chromované úchyty (obr.2)
vysoce lesklý bílý lak
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
zrcadlo s halogenovým osvětlením, vypínačem a el. zásuvkou (obr.1)
zrcadlo lze oboustranně kombinovat s doplňkovou skříňkou (obr.3)
elegantní nožky (jsou součástí korpusu) ve stejném barevném

4

provedení

tropické dřevo světlé (TDS)

32

zebrano

bílá

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - PAVLA

PAVLA TDS 55

PAVLA TDS 65

PAVLA TDS N 40

PAVLA TDS V 40

PAVLA TDS H 25

skříňka s umyvadlem
550 (515) x 850 (805) x 420 (296)
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: CREMONA 55
cena vč. umyvadla
3970,-

skříňka s umyvadlem
650 (615) x 850 (805) x 430 (296)
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: CREMONA 65
cena vč. umyvadla
4690,-

skříňka nízká
402 x 837 x 308
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

skříňka vysoká
402 x 1837 x 308
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka horní
250 x 777 x 178
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

PAVLA 55

PAVLA 65

PAVLA N 40

PAVLA V 40

PAVLA H 25

skříňka s umyvadlem
550 (515) x 850 (805) x 420 (296)
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: CREMONA 55
cena vč. umyvadla
3970,-

skříňka s umyvadlem
650 (615) x 850 (805) x 430 (296)
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: CREMONA 65
cena vč. umyvadla
4690,-

skříňka nízká
402 x 837 x 308
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

skříňka vysoká
402 x 1837 x 309
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

závěsná skříňka horní
250 x 777 x 178
korpus: LTD - zebrano
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

PAVLA 50 Z

PAVLA 60 Z

zrcadlo
500 x 800 x 156
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo
600 x 800 x 156
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

2260,-

2990,-

2990,-

5960,-

5960,-

2150,-

2150,-

2480,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

33

1

LEA

2

designové úchyty z hliníkových profilů (obr.1)
zásuvky s plnovýsuvem
levé i pravé otevírání dvířek koupelnových skříňek
zrcadlo lze oboustranně kombinovat s doplňkovou skříňkou (obr.2)
součástí nábytku nožky z hliníkových profilů
dva barevné odstíny tropického dřeva v kombinaci s hliníkovým
příslušenstvím dodávají nábytku velmi moderní vzhled

tropické dřevo světlé (TDS)

34

tropické dřevo tmavé (TDT)

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - LEA

LEA TDS 65

LEA TDS 75

LEA TDS 85

LEA TDS N 40

LEA TDS V 40

skříňka s umyvadlem
650 (600) x 850 (800) x 435 (296)
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé
umyvadlo: GRADO 65
cena vč. umyvadla
5990,-

skříňka s umyvadlem
765 (700) x 850 (800) x 500 (333)
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé
umyvadlo: GRADO 75
cena vč. umyvadla
6990,-

skříňka s umyvadlem
850 (825) x 850 (800) x 500 (333)
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé
umyvadlo: GRADO 85
cena vč. umyvadla
7690,-

skříňka nízká
402 x 837 x 308
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé

skříňka vysoká
402 x 1837 x 308
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé

LEA TDT 65

LEA TDT 75

LEA TDT 85

LEA TDT N 40

LEA TDT V 40

skříňka s umyvadlem
650 (600) x 850 (800) x 435 (296)
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé
umyvadlo: GRADO 65
cena vč. umyvadla
5990,-

skříňka s umyvadlem
765 (700) x 850 (800) x 500 (333)
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé
umyvadlo: GRADO 75
cena vč. umyvadla
6990,-

skříňka s umyvadlem
850 (825) x 850 (800) x 500 (333)
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé
umyvadlo: GRADO 85
cena vč. umyvadla
7690,-

skříňka nízká
402 x 837 x 308
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé

skříňka vysoká
402 x 1837 x 308
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé

LEA TDS 50 Z

LEA TDT 50 Z

LEA TDS 60 Z

LEA TDT 60 Z

zrcadlo
500 x 777 x 156
korpus: LTD - tropické dřevo světlé

zrcadlo
500 x 777 x 156
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé

zrcadlo
600 x 777 x 156
korpus: LTD - tropické dřevo světlé

zrcadlo
600 x 777 x 156
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé

1890,-

1890,-

LEA TDS H 25

LEA TDT H 25

skříňka horní
250 x 777 x 178
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé

skříňka horní
250 x 777 x 178
korpus: LTD - tropické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé

1980,-

1990,-

2990,-

2990,-

4990,-

4990,-

1990,-

1980,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Nožky jsou součástí nábytku. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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DITA

1

kovové - bronzové úchyty (obr.1)
nábytek vyroben z masivu - materiál olše
pro docílení správného odstínu a ochranné vrstvy je nábytek
speciálně mořený a lakovaný - každý kus originál
retro design masivního nábytku Dita vyvolává hřejivou
atmosféru starých časů s nádechem nostalgie
široké uplatnění v moderních zástavbách i v retro stylu

4

mořená olše

36

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - DITA

DITA 60 Z

DITA 70 Z

DITA 80 Z

DITA 105 Z

DITA V 40 P (L)

zrcadlo
600 x 1020 x 20
rám: masiv - olše

zrcadlo
685 x 1020 x 20
rám: masiv - olše

zrcadlo
820 x 1020 x 20
rám: masiv - olše

zrcadlo
920 x 1020 x 20
rám: masiv - olše

skříňka vysoká
473 x 1825 x 350
korpus: masiv - olše
čelo: masiv - olše

3690,-

3840,-

3990,-

DITA 65 V

DITA 75 V

DITA 85 V

DITA 105 V

DITA N 40 L (P)

skříňka s umyvadlem
650 (610) x 850 (805) x 465 (336)
korpus: masiv - olše
čelo: masiv - olše
umyvadlo: VENESIA 65
cena vč. umyvadla
8980,-

skříňka s umyvadlem
750 (700) x 850 (805) x 508 (336)
korpus: masiv - olše
čelo: masiv - olše
umyvadlo: VENESIA 75
cena vč. umyvadla
9990,-

skříňka s umyvadlem
860 (825) x 850 (805) x 508 (336)
korpus: masiv - olše
čelo: masiv - olše
umyvadlo: VENESIA 85
cena vč. umyvadla
11850,-

skříňka s umyvadlem
1060 (1038) x 850 (805) x 508 (336)
korpus: masiv - olše
čelo: masiv - olše
umyvadlo: VENESIA 105
cena vč. umyvadla
13480,-

skříňka nízká
457 x 820 x 350
korpus: masiv - olše
čelo: masiv - olše

4470,-

12360,-

8760,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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DARJA

2 x chromované kovové úchyty (obr.1, 2)
vysoce lesklý bílý lak a 3 přírodní dekory
ideální umyvadlová skříňka pro WC
levé i pravé otevírání dvířek
koupelnových skříňek
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá
instalace do vodorovné polohy dvěma
šrouby po zavěšení
malá velikost výhodou - lze umístit
na velmi malém prostoru a ještě přitom
využít úložného prostoru ve skříňce

1
2

bílá

zebrano

4

DARJA B 40

DARJA Z 40

DARJA LUX C 40

DARJA LUX BE 40

závěsná skříňka s umyvadlem
410 x 610 (515) x 220
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: FIORD 40
cena vč. umyvadla
3370,-

závěsná skříňka s umyvadlem
410 x 610 (515) x 220
korpus: LTD - zebrano
čelo: LTD- zebrano
umyvadlo: FIORD 40
cena vč. umyvadla
3370,-

závěsná skříňka s umyvadlem
410 x 610 (515) x 220
korpus: LTD - cestello
čelo: LTD - cestello
umyvadlo: FIORD 40
cena vč. umyvadla
3570,-

závěsná skříňka s umyvadlem
410 x 610 (515) x 220
korpus: LTD - black essen
čelo: LTD - black essen
umyvadlo: FIORD 40
cena vč. umyvadla
3570,-

38

castello

black essen

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - DARJA, MORGAN

MORGAN

chromované kovové úchyty
vysoce lesklý bílý lak
ideální umyvadlová skříňka pro WC
levé i pravé otevírání dvířek
koupelnových skříňek
stavitelné závěsy skříněk - jednoduchá
instalace do vodorovné polohy dvěma
šrouby po zavěšení
malá velikost výhodou - lze umístit
na velmi malém prostoru a ještě přitom
využít úložného prostoru ve skříňce

4
bílá

MORGAN B 45

MORGAN B 50

MORGAN Z 45

MORGAN Z 50

závěsná skříňka s umyvadlem
450 (410) x 606 (506) x 300 (295)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: MORGAN 45
cena vč. umyvadla
2990,-

závěsná skříňka s umyvadlem
500 (451) x 606 (506) x 300 (295)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: MORGAN 50
cena vč. umyvadla
3690,-

závěsná skříňka s umyvadlem
450 (410) x 606 (506) x 300 (295)
korpus: LTD - zebrano
čelo: LTD - zebrano
umyvadlo: MORGAN 45
cena vč. umyvadla
2990,-

závěsná skříňka s umyvadlem
500 (451) x 606 (506) x 300 (295)
korpus: LTD - zebrano
čelo: LTD - zebrano
umyvadlo: MORGAN 50
cena vč. umyvadla
3690,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla.
Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

zebrano
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK - ESTER

ESTER
1

chromované kovové úchyty (obr.1)
zásuvky s plnovýsuvem
vysoce lesklý bílý lak
levé i pravé provedení doplňkových
skříněk a zrcadel
stavitelné kovové (chrom) nožky
jsou součástí nábytku

bílá

zrcadlo s halogenovým osvětlením,
vypínačem a elektrickou zásuvkou

ESTER 70 Z P (L)

ESTER 80 Z P (L)

zrcadlo se skříňkou
700 x 1050 x 156
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo se skříňkou
800 x 1050 x 156
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

2960,-

3270,-

ESTER 65

ESTER 85

ESTER V 35 P (L)

ESTER N 35 L (P)

ESTER H 35 L (P)

skříňka s umyvadlem
650 (600) x 850 (805) x 490 (296)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: GRADO 65
cena vč. umyvadla
4980,-

skříňka s umyvadlem
850 (825) x 850 (800) x 540 (333)
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
umyvadlo: GRADO 85
cena vč. umyvadla
6970,-

skříňka vysoká
350 x 1800 x 300
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

skříňka nízká
370 x 823 x 310
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

skříňka horní
350 x 735 x 216
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk
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4660,-

2990,-

1990,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry nábytků v pořadí šířka x výška x hloubka. Údaje v závorce ( ) znamenají rozměry skříňky bez umyvadla. Výška skříňek
je uváděna včetně nožek. Nožky jsou součástí nábytku. Baterie, odpadová výpust a sifon nejsou součástí umyvadel. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

ZRCADLA

PERFEKT

2

1

3

4
Moderní zrcadlo s prosvětlením přes zrcadlovou plochu a s vypínačem.
Ke všem typům zrcadel PERFEKT může být nainstalována speciální vyhřívaná fólie,
která zabraňuje srážení vodních par a následnému zamlžení zrcadla. (obr.1,2)
Další modifikací zrcadla může být instalace digitálních hodin přímo na zrcadlovou
plochu a bezdotykový spínač osvětlení na místě klasického vypínače. (obr.3,4)
Zrcadla mohou obsahovat současně vyhřívanou fólii, digitální hodiny
i bezdotykový spínač!

PERFEKT ZA

Název

B

C
A

PERFEKT ZB

B

C
A

C
A

B

C

Kč

Perfekt 80 ZA

800

800

45

8770,-

Perfekt 91 ZA

910

800

45

8990,-

Perfekt 100 ZA

1000

580

45

8970,-

Perfekt 122 ZA

1220

800

45

9960,-

Perfekt 70 ZB

700

800

45

8650,-

Perfekt 105 ZB

1050

800

45

8970,-

Perfekt 122 ZB

1220

800

45

9640,-

Perfekt 60 ZD

600

800

45

8650,-

Perfekt 70 ZD

700

800

45

8890,-

Perfekt 80 ZD

800

800

45

8950,-

šířka

výška

TF12W 274x252

252

274

740,-

TF25W 274x574

574

274

960,-

TF50W 524x519

519

524

1390,-

TF100W 524x1004

1004

524

1990,-

Vyhřívané folie

PERFEKT ZD

B

A

Digitální hodiny T01 LED

2220,-

Bezdotykový spínač

2450,-

Částka za topnou fólii, digitální hodiny a bezdotykový spínač se připočítává k ceně zrcadla. Na zakázku je
možné vyrobení atypického rozměru zrcadel.

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry zrcadel v pořadí šířka x výška x hloubka. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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ZRCADLA, ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

TOM 40 Z AL

TOM 40 Z

PAVLA 50 Z

PAVLA 60 Z

DONA 65 Z

zrcadlo
400 x 800 x 25
korpus: hliníkový rám

zrcadlo
400 x 800 x 20
korpus: LTD - bílá

zrcadlo s osvětlením, vypínačem
a el. zásuvkou
500 x 800 x 156
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo s osvětlením, vypínačem
a el. zásuvkou
600 x 800 x 156
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo s hliníkovým rámem
630 x 800 x 20
korpus: hliníkový rám

2680,-

1880,-

2260,-

3990,-

2480,-

EURO 550 Z

EURO 650 Z

FRELLI B 54 ZS

FRELLI TDS 54 ZS

FRELLI TDT 54 ZS

zrcadlo s osvětlením, vypínačem
a el. zásuvkou
550 x 800 x 156
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlo s osvětlením, vypínačem
a el. zásuvkou
650 x 800 x 156
korpus: LTD - bílá
police: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - bílý lak, vysoký lesk
čelo: MDF - bílý lak, vysoký lesk

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - tropické dřevo světlé
čelo: LTD - tropické dřevo světlé

zrcadlová skříňka
540 x 760 x 123
korpus: LTD - topické dřevo tmavé
čelo: LTD - tropické dřevo tmavé

2590,-

2890,-

3390,-

3190,-

EURO ZS 500 I.

EURO ZS 700

ERIK 40 ZS

ERIK 60 ZS

zrcadlová skříňka s osvětlením
bez vypínače a el. zásuvky
500 x 680 x 170
korpus: LTD - bílá

zrcadlová skříňka s osvětlením
bez vypínače a el. zásuvky
700 x 680 x 170
korpus: LTD - bílá

zrcadlová skříňka s osvětlením
a skleňenými policemi
400 x 750 x 250
korpus: MDF - bílý lak, vysoký lesk
bez vypínače
3280,bez el. zásuvky

zrcadlová skříňka s osvětlením
a skleňenými policemi
600 x 750 x 250
korpus: MDF - bílý lak, vysoký lesk
bez vypínače
4290,bez el. zásuvky

3470,-
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4460,-

3190,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry zrcadel v pořadí šířka x výška x hloubka. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!

EURO CERAMICA 2000 a.s.

OSVĚTLENÍ ZRCADEL , PŘÍSLUŠENSTVÍ

EURO O I.

Moravia O

Wicky O

Cher O

osvětlení k nábytku
295 x 190
materiál: kov - chrom
cena vč. trafa
780,-

osvětlení k nábytku
průměr stínidla 135, výška 230
materiál: kov - mosaz, matné sklo
neobsahuje trafo
820,-

osvětlení k nábytku
300 x 30 x 100
materiál: hliník, matné sklo
neobsahuje trafo
750,-

osvětlení k nábytku
300 x 30 x 100
materiál: kov - chrom, matné sklo
neobsahuje trafo
750,-

NINA O

NOŽKA 130.0

NOŽKA 105.0

NOŽKA 150.0

osvětlení k nábytku
50 x 80 x 110
materiál: kov - chrom, matné sklo
cena vč. trafa
1070,-

pevná nožka
horní průměr: 70
dolní průměr: 60
výška: 100
materiál: kov - chrom

stavitelná nožka
horní plocha: 60 x 60
dolní průměr: 30
výška: 100
materiál: kov - chrom

stavitelná nožka
horní průměr: 60 x 60
dolní průměr: 30
výška: 150
materiál: kov - chrom

230,-

185,-

KONZOLA OZDOBNÁ *

KONZOLA ÚČELOVÁ *

KONZOLA FREYA

KONZOLA PRINCIP *

upevňovací konzola pro umyvadlové
desky
40 x 140 x 390
materiál: nerezová ocel - leštěná

upevňovací konzola pro umyvadlové
desky a koupelnové skříňky
80 x 75 x 340
materiál: kov - zinek

upevňovací konzola pro umyvadlové
desky
30 x 130 x 400
materiál: kov - chrom, lesk

upevňovací konzola pro umyvadlové
desky
30 x 200 x 400
materiál: kov - stříbrný lak

1980,-

* Do vyprodání zásob

1390,-

* Do vyprodání zásob

2380,-

185,-

860,-

* Do vyprodání zásob

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry v mm. Rozměry příslušenství v pořadí šířka x výška x hloubka. Tento výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben na přímý styk s vodou!
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UMYVADLA

EURO CERAMICA 2000 a.s.

B

B

290

Desková umyvadla

A

340

C

D

530

530

900

900

C

D

A

LAUFEN Palomba 8.1280.1 *

LAUFEN Palomba 8.1380.1 *

umyvadlová mísa

umyvadlová mísa

.111 - 1 otvor pro baterii uprostřed, bez přepadu
.112 - bez otvoru pro baterii , bez přepadu

Název

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

Laufen Palomba 8.1280.1.111

510

510

160

75

-

-

9285,-

Laufen Palomba 8.1280.1.112

510

510

160

75

-

-

9285,-

.111 - 1 otvor pro baterii uprostřed , bez přepadu
.113 - 1 otvor pro baterii vlevo, bez přepadu
.114 - 1 otvor pro baterii vpravo, bez přepadu

Název

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

Laufen Palomba 8.1380.1.111

580

480

160

75

-

-

9669,-

Laufen Palomba 8.1380.1.113

580

480

160

75

-

-

9669,-

Laufen Palomba 8.1380.1.114

580

480

160

75

-

-

9669,-

B

210

B

225

135

135

A

A

190

50

C
900

C

580

530

900

80-120

LAUFEN Palomba 8.1180.1 *

LAUFEN Mimo 8.1255.6 *

umyvadlová mísa

umyvadlová mísa

.112 - bez otvoru pro baterii , bez přepadu

Název
Laufen Palomba 8.1180.1.112

44

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

450

450

160

75

-

-

8288,-

.104 - 1 otvor pro baterii uprostřed
.109 - bez otvoru pro baterii

Název

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

650

D

280

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

Laufen Mimo 8.1255.6.104

650

440

140

-

-

-

4339,-

Laufen Mimo 8.1255.6.109

650

440

140

-

-

-

4339,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka (mm). Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak. * Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen
umyvadel LAUFEN a Roca dle aktuálního ceníku a na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.

UMYVADLA

Desková umyvadla

B
580

umyvadlová mísa
určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

Laufen Mimo 8.1155.7.104

600

440

140

-

-

-

4178,-

Laufen Mimo 8.1155.7.108

600

440

140

-

-

-

4178,-

Laufen Mimo 8.1155.7.109

600

440

140

-

-

-

4178,-

.104 - 1 otvor pro baterii uprostřed
.109 - bez otvoru pro baterii

Název

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

900

650

900
650

580

LAUFEN Mimo 8.1055.6 *

umyvadlová mísa

Název

190

C

C

200

80-120

LAUFEN Mimo 8.1155.7 *
.104 - 1 otvor pro baterii uprostřed
.108 - 3 otvory pro baterii
.109 - bez otvoru pro baterii

50

A
220

50

A
280

80-120

210

150

B

160

215

145

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

Laufen Mimo 8.1055.6.104

550

440

140

-

-

-

4069,-

Laufen Mimo 8.1055.6.109

550

440

140

-

-

-

4069,-

280
155

C

190

225
B

165

50

E

580

A

LAUFEN Living city 8.1743.2 *

LAUFEN Living city 8.1743.7 *

umyvadlo

umyvadlo

.104 - 1 otvor pro baterii uprostřed
.108 - 3 otvory pro baterii
.109 - bez otvoru pro baterii

.104 - 1 otvor pro baterii uprostřed
.108 - 3 otvory pro baterii
.109 - bez otvoru pro baterii
.111 - 1 otvor pro baterii, bez přepadu

Název

LAUFEN Living city 8.1743.4 *
umyvadlo

.104 - 1 otvor pro baterii uprostřed
.108 - 3 otvory pro baterii
.109 - bez otvoru pro baterii
.111 - 1 otvor pro baterii, bez přepadu

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

650

900

130
80-120

A

B

C

D

E

F

Kč

Laufen Living city 8.1743.2.104

500

460

140

-

-

-

5634,-

Laufen Living city 8.1743.2.108

500

460

140

-

-

-

5634,-

Laufen Living city 8.1743.2.109

500

460

140

-

-

-

5634,-

Laufen Living city 8.1743.4.104

600

460

140

-

-

-

7480,-

Laufen Living city 8.1743.4.108

600

460

140

-

-

-

7480,-

Laufen Living city 8.1743.4.109

600

460

140

-

-

-

7480,-

Laufen Living city 8.1743.4.111

600

460

140

-

-

-

6351,-

Laufen Living city 8.1743.7.104

800

460

140

-

-

-

10214,-

Laufen Living city 8.1743.7.108

800

460

140

-

-

-

10214,-

Laufen Living city 8.1743.7.109

800

460

140

-

-

-

10214,-

Laufen Living city 8.1743.7.111

800

460

140

-

-

-

10214,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka (mm). Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak. * Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen
umyvadel LAUFEN a Roca dle aktuálního ceníku a na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
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UMYVADLA

EURO CERAMICA 2000 a.s.

B

F

150

Desková umyvadla

225

A
C

600

530

900

80-120

LAUFEN Palomba 8.1680.1 *

ROCA Bol 732787 *

umyvadlová mísa

umyvadlová mísa

.112 - bez otvoru pro baterii , bez přepadu

Název
Laufen Palomba 8.1680.1.112

D

C

135

A

6000 - bez otvoru pro baterii , s přepadem

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Magic 120

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 8

A

B

C

D

E

F

Kč

Název

900

420

160

-

-

-

12979,-

Roca Bol 7327876000

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

420

-

230

138

-

210

8167,-

B

B

F

F

60

85

200

A

A

C

C

200

ROCA Element 732757 *

ROCA Fontana 732787 *

umyvadlová mísa

6000 - 1 otvor pro baterii uprostřed,
2 předvyražené otvory , s přepadem

Název
Roca Element 7327576000

46

umyvadlová mísa

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

550

460

150

-

-

220

6726,-

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

7000 - 1 otvor pro baterii uprostřed, s přepadem

Název
Roca Fontana 7327877000

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

600

480

205

-

-

240

7654,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka (mm). Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak. * Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen
umyvadel LAUFEN a Roca dle aktuálního ceníku a na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

UMYVADLA

B

B

Desková umyvadla

360

A

ROCA Orbita 732722 *

ROCA Urbi 3 732722 *

umyvadlová mísa

umyvadlová mísa

3000 - bez otvoru pro baterii , bez přepadu

A

B

C

D

E

F

Kč

630

420

100

80

-

-

8295,-

Název
Roca Urbi 3 7327228000

str. 5
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

580

400

120

80

-

-

7614,-

B

Roca Orbita 7327223000

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 8
str. 10

B

Název

8000 - bez otvoru pro baterii , s přepadem

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Magic 120
Ebro 80

D

C

C

D

A

340
A

ROCA Urbi 7 732722 *

ROCA Urbi 8 732722 *

umyvadlová mísa

Roca Urbi 7 7327227000

umyvadlová mísa

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Magic 120

7000 - bez otvoru pro baterii , s přepadem

Název

D

D

C

C

A

str. 5
str. 8

A

B

C

D

E

F

Kč

600

400

125

110

-

-

4543,-

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

A000 - bez otvoru pro baterii , bez přepadu

Název
Roca Urbi 8 732722A000

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

550

400

125

100

-

-

7676,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka (mm). Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak. * Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen
umyvadel LAUFEN a Roca dle aktuálního ceníku a na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
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UMYVADLA

EURO CERAMICA 2000 a.s.

330

330

A
C

C

A

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

ROCA Khroma 732765 *
umyvadlová mísa

4000 - bez otvoru pro baterii

Název
Roca Khroma 7327654000

B

330

B

330

Desková umyvadla

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

ROCA Khroma 732765 *
umyvadlová mísa

5000 - bez otvoru pro baterii

A

B

C

D

E

F

Kč

Název

400

400

135

-

-

-

4030,-

Roca Khroma 7327655000

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

750

400

140

-

-

-

6317,-

200

B

B

F

F

60

60

200

ROCA Hall 732762 *

ROCA Diverta 732711 *

umyvadlo

umyvadlo

A

A

4000 - 1 otvor uprostřed, 2 předvyražené otvory
G000 - 1 otvor uprostřed, 2 předvyražené otvory

0000 - 1 otvor uprostřed, 2 předvyražené otvory
1000 - 1 otvor uprostřed, 2 předvyražené otvory

280

C

C

280

ROCA Hall 732788 *
umyvadlo
určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

1000 - 1 otvor uprostřed, 2 předvyražené otvory
2000 - bez otvoru pro baterii, předvyraž. otvory,
bez přepadu

200H - 1 otvor uprostřed, 2 předvyražené otvory,

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

bez přepadu

Název

A

B

C

D

E

F

Kč

A

B

C

D

E

F

Kč

Roca Hall 7327881000

550

485

140

-

-

190

6228,-

Roca Diverta 7327110000

750

440

135

-

-

215

7698,-

Roca Hall 7327882000

650

495

135

-

-

190

5990,-

Roca Diverta 7327111000

470

440

135

-

-

215

5692,-

Roca Hall 732788200H

520

440

95

-

-

170

5326,-

Roca Hall 7327624000

450

380

110

-

-

170

3277,-

Roca Hall 732762G000

750

495

140

-

-

190

6720,-

48

Název

Ceny uvedeny včetně DPH. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka (mm). Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak. * Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen
umyvadel LAUFEN a Roca dle aktuálního ceníku a na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

UMYVADLA

345 100

Desková umyvadla

A

C

C

A

250

250

PINA R 41

umyvadlová mísa

umyvadlová mísa

- 1 otvor pro baterii uprostřed, bez přepadu

- 1 otvor pro baterii uprostřed
určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

A

B

C

D

E

F

Kč

490

-

160

-

-

-

1790,-

Název
Pina R 41

určeno pro nábytek:
Donelo 120
Black Jack 120
Violeto 85
Magic 120
Ebro 80
Freya D 120 1.14.2.1

235 120
B

Pina R 50

600

530

600

530

PINA R 50

Název

900

80-120

900

80-120

A

B

C

D

E

F

Kč

410

-

190

-

-

-

1790,-

str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 10
str. 15

Freya D 120 1.15.2.1
Trolli D 120 1.14.2.1
Trolli D 120 1.15.2.1
Square 65 PQ
Square 80 PQ

str. 15
str. 17
str. 17
str. 24
str. 24

C

410
A

str. 5
str. 7
str. 8
str. 10

PINA Q 50

530

600

900

80-120

umyvadlová mísa
- 1 otvor pro baterii uprostřed

Název
Pina Q 50

A

B

C

D

E

F

Kč

530

410

170

-

-

-

1790,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka. Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
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UMYVADLA

EURO CERAMICA 2000 a.s.

B

B

Nábytková umyvadla

umyvadlo do nábytku
- 1 otvor pro baterii uprostřed

D

str. 27
str. 27
str. 37
str. 37
str. 37
str. 37

B

C

D

E

F

Kč

Venesia 65

650

465

190

45

-

-

1570,-

Venesia 75

750

510

210

45

-

-

2170,-

Venesia 85

860

510

210

45

-

-

2320,-

Venesia 105

1060

510

210

45

-

-

3220,-

určeno pro nábytek:
Pavla TDS 55
Pavla TDS 65
Pavla 55
Pavla 65

umyvadlo do nábytku
- 1 otvor pro baterii uprostřed

Název

str. 33
str. 33
str. 33
str. 33

A

B

C

D

E

F

Kč

Cremona 55

550

420

180

45

-

-

1050,-

Cremona 65

650

430

185

45

-

-

1570,-

B

A

CREMONA

B

Název

C

určeno pro nábytek:
Stripe 65 V
Stripe 75 V
Dita 65 V
Dita 75 V
Dita 85 V
Dita 105 V

VENESIA

A

D

C

A

A

C

určeno pro nábytek:
Artur 65 G
Artur 75 G
Lea TDS 65
Lea TDS 75
Lea TDS 85
Lea TDT 65
Lea TDT 75
Lea TDT 85
Ester 65
Ester 85

GRADO
umyvadlo do nábytku
- 1 otvor pro baterii uprostřed

Název

str. 28
str. 28
str. 35
str. 35
str. 35
str. 35
str. 35
str. 35
str. 40
str. 40

určeno pro nábytek:
Weiss 75 R
Weiss 85 R

RIMINI
umyvadlo do nábytku

str. 29
str. 29

- 1 otvor pro baterii uprostřed

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Grado 65

650

435

185

40

-

1570,-

Rimini 75

750

550

190

45

-

2170,-

Grado 75

765

500

200

40

-

1990,-

Rimini 85

840

550

190

45

-

2540,-

Grado 85

850

500

200

40

-

2090,-

50

F

D

C

D

A

Kč

Název

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka. Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.

F

Kč

EURO CERAMICA 2000 a.s.

UMYVADLA

B

B

Nábytková umyvadla

A

C

C

D

A

MAGIC

BELLI

určeno pro nábytek:
Tosca 85 M

umyvadlo do nábytku

určeno pro nábytek:
Bella BL 80

umyvadlo do nábytku
str. 23

- 1 otvor pro baterii uprostřed

str. 9

- 1 otvor pro baterii uprostřed

B

C

D

E

F

Kč

Název

A

B

C

D

E

F

Kč

Magic

850

480

200

-

-

-

4290,-

Belli 80

600

460

160

-

-

-

3340,-

B

A

B

Název

umyvadlo do nábytku
- 1 otvor pro baterii uprostřed

str. 11
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15

F

D

C

určeno pro nábytek:
Merry 75 II.
Freya 60 S 1.1.2.1
Freya 80 S 1.1.2.1
Freya 60 S 1.14.2.1
Freya 80 S 1.14.2.1
Freya 60 S 1.15.2.1
Freya 80 S 1.15.2.1

SLIM

A

D

C

A

určeno pro nábytek:
Tom 65 C
Tom 85 C

JIKA CUBITO
umyvadlo do nábytku

str. 13
str. 13

- 1 otvor pro baterii uprostřed

Název

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

Kč

Slim 60

610

470

160

20

-

2130,-

Jika Cubito 65 - 810424

650

485

170

50

-

-

2460,-

Slim 75

750

470

160

20

-

2840,-

Jika Cubito 85 - 810426

850

485

170

50

-

-

6346,-

Slim 80

800

470

160

20

-

3340,-

Kč

Název

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka. Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
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UMYVADLA

EURO CERAMICA 2000 a.s.

Nábytková umyvadla

E

F

E

B

B

F

AZZURRA TRENDY
- 2 otvory pro 2 baterie uprostřed

B

C

D

E

F

Kč

510

145

45

520

345

11370,-

určeno pro nábytek:
Stripe 130 CN

dvojumyvadlo do nábytku

str. 27

- 2 otvory pro 2 baterie uprostřed

Název
Cosmo 130

A

B

C

D

E

F

Kč

1300

478

190

70

490

405

6950,-

B

A
1220

D

C

str. 15
str. 15
str. 15
str. 17
str. 17
str. 17
str. 26

B

Azzura Trendy 121

COSMO

určeno pro nábytek:
Freya 120 T 1.1.2.1
Freya 120 T 1.14.2.1
Freya 120 T 1.15.2.1
Trolli 120 T 1.1.2.1
Trolli 120 T 1.14.2.1
Trolli 120 T 1.15.2.1
Adorno 121 A 1.1.2.1

dvojumyvadlo do nábytku

Název

A

D

C

A

A

umyvadlo do nábytku
- 1 otvor pro baterii uprostřed

str. 12
str. 31
str. 31
str. 31
str. 31
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19

A

B

C

D

E

F

Kč

Alicante 60

600

480

170

75

-

-

2250,-

Alicante 75

750

480

170

75

-

-

2960,-

52

D

C

určeno pro nábytek:
Brenda 60
Alien CH 60
Alien CH 75
Alien W 60
Alien W 75
Dona 75 A 1.1.3.3
Dona 75 A 3.3.3.3
Dona 75 A 1.1.3.2
Dona 75 A 3.2.3.2
Dona 75 A 3.9.3.9
Dona 75 A 1.1.2.1

ALICANTE

Název

D

C

A

určeno pro nábytek:
Alien CH 120/2
Alien W 120/2

ALICANTE
dvojumyvadlo do nábytku

str. 31
str. 31

- 2 otvory pro 2 baterie uprostřed

Název
Alicante 120

A

B

C

D

E

F

Kč

1200

470

170

75

-

-

6620,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka. Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.

EURO CERAMICA 2000 a.s.

UMYVADLA

B

B

Nábytková umyvadla

A

C

C

A

MORGAN
- 1 otvor pro baterii uprostřed, bez přepadu

Název

FIORD

určeno pro nábytek:
Morgan B 45
Morgan Z 45
Morgan B 50
Morgan Z 50

umývátko do nábytku

str. 39
str. 39
str. 39
str. 39

určeno pro nábytek:
Darja B 40
Darja Z 40
Darja Lux C 40
Darja Lux BE 40

umývátko do nábytku
- 1 otvor pro baterii uprostřed, bez přepadu

str. 38
str. 38
str. 38
str. 38

A

B

C

D

E

F

Kč

Název

A

B

C

D

E

F

Kč

Morgan 45

450

300

100

-

-

-

1570,-

Fiord 40

410

220

95

-

-

-

1920,-

Morgan 50

500

300

100

-

-

-

1980,-

B

Nábytková umyvadla z litého mramoru

D

C

A

určeno pro nábytek:
Trolli 60 P 1.1.2.1
Trolli 80 P 1.1.2.1
Trolli 60 P 1.14.2.1
Trolli 80 P 1.14.2.1
Trolli 60 P 1.15.2.1
Trolli 80 P 1.15.2.1
Plaza W 60 O
Plaza W 80 O
Plaza R 60 O
Plaza R 80 O
Plaza B 60 O
Plaza B 80 O
Plaza 60 O
Plaza 80 O

PLAZA
umyvadlo do nábytku z litého mramoru
- 1 otvor pro baterii uprostřed

str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 21
str. 21
str. 21
str. 21
str. 22
str. 22
str. 22
str. 22

Název

A

B

C

D

E

F

Kč

Plaza 60

600

400

150

55

-

-

3890,-

Plaza 80

800

400

150

55

-

-

4690,-

Ceny uvedeny včetně DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Rozměry v pořadí šířka x výška x hloubka. Nabízená umyvadla jsou keramická, pokud není uvedeno jinak.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměrová tolerance výrobce umyvadel je +/- 3 %. Tiskové chyby vyhrazeny.
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ATYPICKÝ NÁBYTEK - zakázková výroba

54

EURO CERAMICA 2000 a.s.

zakázková výroba - ATYPICKÝ NÁBYTEK

55

Euro Ceramica 20000 a.s.
Společnost Euro Ceramica 2000 a.s. založena v Opavě v roce 1995 se velkoobchodně zaměřuje převážně na distribuci a servis vlastního koupelnového nábytku. Aby mohla efektivně reagovat na požadavky odběratelů v oblasti koupelnového nábytku, je nedílnou součástí
strategie společnosti snaha o samostatný a souvislý vývoj. Nová technologie používaných materiálů zaručuje kvalitu produktů a moderní
design splňuje všechny náročné požadavky zákazníka. O stále dokonalejší výrobu nových typů se stará zkušený tým pracovníků.
Za léta působení na trhu se firma stala autorizovaným zástupcem mnoha tuzemských i zahraničních výrobců z oblastí vybavení koupelen. Z množství značek jsou to např. LAUFEN, JIKA, Roca, TEiKO, Roltechnik, Kermi, Tres a další. Propracovanost logistiky a zkušenost našich pracovníků umožňuje bezproblémovou a rychlou expedici zboží, která vede ke spokojenosti všech zákazníků.
Široká síť našich odběratelů nás stále motivuje k novému úsilí o zvyšování kvality služeb a hledání nových možností. Největší odměnou
za provedenou práci je vždy spokojený zákazník, který se na nás s důvěrou opět obrátí.

Kontakt
SÍDLO, SKLAD A LOGISTICKÉ CENTRUM

KOUPELNOVÉ STUDIO OPAVA

KOUPELNOVÉ STUDIO OLOMOUC

Loděnice 7, 747 74 Holasovice

Pekařská 56, 746 01 Opava

Slavonínská 61, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 553 609 900, Fax: +420 553 609 909

Tel./Fax: +420 553 623 527

Tel./Fax: +420 585 411 510

euroceramica@euroceramica.cz

studio.opava@euroceramica.cz

studio.olomouc@euroceramica.cz

www.euroceramica.cz

