Zařizovací předměty STANDARD

WC + bidet
• WC závěsné Vitra S50 odpad vodorovný +
sedátko duraplastové s kov. panty S50
klasické + ovl. tlačítko SIGMA01 bílá

+

• Bidet Vitra S50 s otv. na baterii - vnitřní
přívod vody

UMYVADLO/UMÝVÁTKO

• Umyvadlo klasické s otvorem Vitra
Concept 100 hranaté 60x47 cm

• Umývátko Vitra Concept 100 Style hranaté
50x39 cm

• Sifon umyvadlový mosazný Easy trubkový
chrom
• Souprava na upevnění umyvadel

• Ventil uzavírací rohový Easy s filtrem

VANA
•
•
•

Vana plastová klasická CONCEPT New 170x75 cm bílá + nohy
Sifon vanový plastový Concept s kulatou zátkou a ovládáním, chrom
Schlüter Systems Rema - magnety pro uzavření revizních otvorů

Systém pro neviditelné uzavření revizních otvorů v obkladech.
Schlüter®-REMA je možno použít nezávisle na tloušťce a velikosti
obkladaček a umožňuje dokonalé přizpůsobení spárám obkladu.

SPRCHA
•
•

Vanička litý mramor Easy obdélník EASY 120x80 cm bílá + sifon
Sprchové dveře Hüppe posuvné 1-dílné s pevným segmentem 120x190 cm stříbrná matná/čiré AP v kombinaci s boční
stěnou 80x190 cm

•
•

Výplň je z jednovrstvého bezpečnostního skla s
úpravou NON-PLAQUE ve standardním
provedení.
Dveře jsou ve spodní části odklopné, což
zajišťuje jednodušší čistitelnost.

BATERIE
•
•
•
•

Baterie umyvadlová stojánková páková Ideal Standard Concept 100 NEW s výpustí chrom
Baterie bidetová stojánková páková Ideal Standard Concept 100 NEW s výpustí chrom
Baterie vanová nástěnná páková Concept 100 NEW bez příslušenství 150 mm chrom + sprchový set Hansa Concept 100
NEW k vaně (ruční sprcha jednopolohová, sprchová hadice, pevný držák ruční sprchy)
Baterie sprchová nástěnná páková IS Concept 100 NEW 150 mm chrom + sprchový set Hansa Concept 100 NEW s tyčí (ruční
sprcha jednopolohová, sprchová tyč 60 cm, sprchová hadice 160 cm, posuvný držák ruční sprchy)

Kvalitní armatura je osazená keramickou kartuší CLICK o průměru 47 mm s integrovanou Eco
funkcí a omezovačem teploty.
Baterie vynikají komfortním ovládáním - rozsah pohybu páky 120°. Mezi další přednosti patří třída
hlučnosti 1 méně než 20 dB, neoperl Cascade - perlátor s dlouhou životností.

