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giette

giette

Giette – kolekcja mebli łazienkowych
posiada wklęsłe fronty wykonane w lakierach
połyskowych, a także naturalnej okleinie,
korpus zaś wykonano w lakierze matowym.
System ten dedykowany jest do dużych
i średnich łazienek. Unikalna stylistyka frontów
giętych i dopasowanych do nich umywalek
sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla
wszystkich ceniących sobie nietuzinkową
stylistykę i funkcjonalność .
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giette

giette
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simple

simple

Simple - charakteryzuje się prostotą i elegancją.
Jest przeznaczony do małych i średnich
łazienek. Płaskie fronty wykonane są w lakierach
połyskowych lub naturalnej okleinie
z korpusami w lakierze matowym.
Do systemu dopasowany jest funkcjonalny
wysoki zlew.
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cool

cool

Cool – charakteryzuje się niezwykłą elegancją
i prostymi liniami. Fronty i korpus mogą
być wykonane w czterech wybarwieniach
kolorystycznych. Klasyczne kształty mebli
nadają kolekcji ponadczasowej elegancji,
natomiast metalowe uchwyty wzbogacają
całość o nowoczesny rys. System ten pozwala
zaprojektować dowolną łazienkę stosując różne
szerokości blatów oraz różne ustawienia szafek
pod umywalkowych czy słupków.
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prestige

prestige

Prestige – kolekcja mebli wykonana w
okleinie naturalnej w różnych wybarwieniach
kolorystycznych . System ten dedykowany
jest do dużych i średnich łazienek. Unikalna
stylistyka proste formy oraz grube blaty
a także niepowtarzalna funkcjonalność
sprawia, że jest to doskonała propozycja dla
wszystkich osób ceniących sobie estetykę i
komfort użytkowania.
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fantasy

fantasy

Fantasy – modułowy system mebli łazienkowych dedykowanych do mniejszych i średnich
łazienek. Charakterystyczną cechą tego systemu są frezowane i wpuszczane fronty imitujące
podział szuflad. Modułowość tego systemu
pozwala zaprojektować różne niepowtarzalne
aranżacje łazienki. Jest to doskonały wybór dla
osób wymagających, ceniących sobie przede
wszystkim funkcjonalność i nowoczesność.
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giette

simple
wymiary podano w cm w kolejności: szerokość×wysokość×głębokość

kolor:		 WAL - orzech
		 WHT - biały połysk
		 GRY - grafit połysk

IDENTYFIKACJA SYMBOLU

5301R - WAL
1

5300-WAL
594x360x494

5301-WAL
794x360x494

5307-WAL
400x38x150

5308-WAL
600x38x150

5351-1-TH
600x15/147x500
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5352-1-TH
800x15/147x500

5302-WAL
894x360x494

5309-WAL
800x38x150

5353-1-TH
900x15/147x500

2

5303-WAL
1194x360x494

5310-WAL
900x38x150

5354-1-TH
1200x15/147x500

1		
		
		
2 		

wymiary podano w cm w kolejności: szerokość×wysokość×głębokość

kolor:		 WAL - orzech
		 WHT - biały połysk
		 GRY - grafit połysk

IDENTYFIKACJA SYMBOLU
numer katalogowy bryły
R - prawa
L - lewa
kolor / otwór umywalki

5304-R-WAL
400x1690x380

5311-WAL
1200x38x150

otwór:
1TH otwór pod baterię
0TH bez otworu pod baterię

5305-SR-WAL
400x896x380

5312-WAL
515x500x35

5401R - WAL
1

1		
		
		
2 		

2

5306-R-WAL
400x616x380

5400-WAL
594x400x427

5314-WAL
1015x500x35

5407-WAL
1015x500x3

5451-1-TH
600x200x430

5401-WAL
794x400x427

5408-WAL
600x32x150

5452-1-TH
800x200x430

numer katalogowy bryły
R - prawa
L - lewa
kolor / otwór umywalki

5402-WAL
894x400x547

5409-WAL
800x32x150

5453-1-TH
900x200x550

otwór:
1TH otwór pod baterię
0TH bez otworu pod baterię

5403-WAL
1194x400x547

5410-WAL
900x32x150

5404-R-WAL
400x1690x380

5411-WAL
1200x32x150

5405-R-WAL
400x896x380

5412-WAL
515x500x35

5406-R-WAL
400x616x380

5414-WAL
1015x500x35

5454-1-TH
1200x200x550
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prestige

cool
wymiary podano w cm w kolejności: szerokość×wysokość×głębokość

kolor:		 PAL
		 CZE
		 GRA
		 BRM
		 ORV
		 ORA
		 KOT

-

palisander
czereśnia
grafit
brązowy mat
orzech velvet
orzech ameryk.
koto

wymiary podano w cm w kolejności: szerokość×wysokość×głębokość

5100-WAG
kontener
600x500x525

5103-WAG
kontener pod umywalkę
800x500x525

5000-PAL
kontener
500x420x500

5006-PAL-P
półka
400x36x400
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5001-PAL-U-001
blat
1000x80x500

5007-PAL-P
półka
600x36x400

5002-PAL-U-002
blat
1200x80x500

5008-PAL
szafka z lustrem
800x600x120

5003-PAL-U-001
blat
1400x80x500

5009-PAL
szafka z lustrem
1000x600x120

5004-PAL-U-001
blat
1600x80x500

5010-PAL
słupek
472x1500x350

5005-PAL-U-001
blat
1800x80x500

5011-PAL-P
słupek z lustrem
472x1500x350

5106-WAG-U-001
blat
1200x32x525

5112
lustro
550x750x34

5101-WAG
kontener pod umywalkę
600x500x525

kolor:		 WAG
		 BIP
		 DAR
		 CAP

szary połysk
biały połysk
burgund
cappucino

5102-WAG
kontener
800x500x525

5104-WAG-U-001
blat
600x32x525

5105-WAG-U-001
blat
800x32x525

5107-WAG-U-001
blat
1400x32x525

5113
lustro
750x1000x34

-

5108-WAG-U-001
blat
1600x32x525

5114-WAG
słupek średni
360x1550x294

5115-WAG
słupek duży
360x1750x294

5109-WAG-U-001
blat
1800x32x525

5116-WAG
półka
450x32x150

5110-P
reling na ręcznik
520x150x90

5117-WAG
półka
600x32x150

5111-L
reling na ręcznik
520x150x90

5118-WAG
półka
800x32x150
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fantasy

IDENT YFIKAC JA SYMBOLU
wymiary podano w cm w kolejności: szerokość×wysokość×głębokość

kolor:		 WAG
		 BIP
		 DAR
		 CAP

-

szary połysk
biały połysk
burgund
cappucino

5201-WAG-U-001

numer katalogowy bryły

rodzaj umywalki

kolor
5201-WAG-U
szafka umywalkowa
500x490x535

5207-WAG
szafka wisząca - lustro
500x468x182
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5202-WAG-U-001
szafka umywalkowa
600x490x535

5208-WAG
szafka wisząca - lustro
600x468x182

5203-WAG-U-001
szafka umywalkowa
800x490x535

5209-WAG
szafka wisząca - lustro
800x468x182

5204-WAG
słupek mały
400x490x400

5205-WAG
słupek średni
400x1105x400

5210-WAG
półka
450x32x150

5206-WAG
słupek wysoki
400x1576x400

miejsce otworu pod umywalkę
P prawy
L lewy
S środkowy
U bez otworu

5211-WAG
półka
650x32x150
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Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie
podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Podane wymiary mebli
mogą ulec nieznacznej zmianie. Ze względu na ograniczenia wynikajace
z techniki druku, kolory reprezentowane w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych.

