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Asti
mosdó csaptelep
Klikk-klakk
leeresztő mosdóhoz

Nina 80
mosdó
Nina 80
2 fiókos mosdószekrény

FÜRDŐSZOBA
CSOMAGAKCIÓ
Érvényes: 2021.09.01-től 2022.02.28-ig

A csomag tartalmazza
a képen felsorolt termékeket, azaz:

Vincenzo tolóajtós zuhanykabin
Zuhanytálca (120x80x4 cm) ...

...

 . ..  . ..  . ..  . .. 169 900 Ft
...

...

...

...

61 900 Ft

Cascade termosztátos zuhanyoszlop   ...   ...   .. 139 900 Ft
Asti mosdó csaptelep

 . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..

Nina 80 2 fiókos mosdószekrény  . ..  . ..  . ..  . ..
Nina 80 mosdó

24 400 Ft

79 900 Ft

 . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . 41 900 Ft

Klikk-klakk leeresztő mosdóhoz

 . ..  . ..  . ..  . ..

5 200 Ft

Clement fali Rimless WC    ...   ...   ...   ...   ...   ...   .. 58 900 Ft

Clement Slim Soft Closing WC ülőke  . ..  . ..  . ..  . 17 900 Ft

599 900 Ft
459 900 Ft

Cascade termosztátos
zuhanyoszlop
Vincenzo
tolóajtós zuhanykabin
Zuhanytálca
(120x80x4 cm)

Clement Slim Soft
Closing WC ülőke
Clement
fali Rimless WC

-23%
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Easy Clean
eco surface

Clyde 90

AZ ÚJ EASY CLEAN BEVONATTAL IGAZÁN

A Clyde kabin belső kialakításának és a nagyméretű nyílóajtónak köszönhetően
tágas teret biztosít Önnek a zuhanyzás teljes ideje alatt.

zuhanyk abin
90 × 90 × 200 cm

EGYSZERŰVÉ VÁLIK A ZUHANYKABINOK
TISZTÍTÁSA. EZ A RÉTEG, MELY AZ ÜVEG
GYÁRTÁSAKOR KERÜL A FELÜLETRE,
MEGAKADÁLYOZZA A MAKACS VÍZKŐFOLTOK
ÉS EGYÉB SZENNYEZŐDÉSEK LERAKÓDÁSÁT.

krómozott acél tartókonzol

•
•
•
•
•
•
•

polírozott alumínium keret

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
8 mm vastag biztonsági üveg
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
krómozott acél fogantyúk
rejtett rögzítésű zsanérok
jobbos és balos beszerelési lehetőség

209 900 Ft
5

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanykabinokra.

20 21
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Clyde 120

Fabio

Tágas helykialakítás és sokoldalúság, ugyanakkor modern formatervezés.
Fényes króm felület és a nagyméretű biztonsági üvegtáblák a különleges
megjelenésért!

Bizonyára Önnek is fontos, hogy a zuhanyzás közben kényelmesen elférjen
a kabinban. Soft-close csapódás gátló megoldással az ajtó rendkívül finoman
záródik egy erősebb mozdulat esetén is.

krómozott acél tartókonzol

polírozott alumínium keret

zuhanyk abin
120 × 90 × 200 cm

•
•
•
•
•
•
•

zuhanyk abin
120 × 90 × 200 cm

rejtett rögzítésű zsanérok

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
8 mm vastag biztonsági üveg
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
krómozott acél fogantyúk
rejtett rögzítésű zsanérok
jobbos és balos beszerelési lehetőség

•
•
•
•
•
•
•

214 900 Ft

Soft-close fékezőrendszerrel ellátott ajtó

tolóajtós szögletes zuhanykabin
soft-close csapódásgátló mechanikával ellátott tolóajtó
8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél fogantyú
rejtett görgőszerkezet
jobbos és balos beszerelési lehetőség

224 900 Ft
199 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

-11%
→
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Murano

Palmaria

Matt fekete keret és fogantyúk, két nyílóajtós szögletes kivitel a kényelmes
fürdőzéshez. Ugye Ön sem szeretne a trendi és az egyszerű használhatóság elvei
közül választani?

A Palmaria nagyméretű nyílóajtóját erős, ajtókiemelő zsanérok biztosítják,
így Önnek játszi könnyedséget fog jelenteni az esti fürdőzés, miközben kényelmesen élvezheti a tágas zuhanybelteret.

matt fekete anodizált
alumínium keret

matt fekete anodizált
alumínium keret

zuhanyk abin
90 × 90 × 195 cm

•
•
•
•
•

zuhanyk abin
120 × 90 × 195 cm

ajtókiemelő zsanérok

két nyílóajtós szögletes zuhanykabin
8 mm vastag biztonsági üveg
matt fekete anodizált alumínium keret
matt fekete fogantyúk és szerelvények
ajtókiemelő zsanérok

•
•
•
•
•
•

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
matt fekete anodizált alumínium keret
matt fekete fogantyúk és szerelvények
ajtókiemelő zsanérok
jobbos vagy balos kivitel

179 900 Ft
5

ajtókiemelő zsanérok

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanykabinokra.

169 900 Ft

20 21
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Sorrento plus
90/100/120/140

Sorrento
90/100/110/120

90 × 90 × 200 cm, 100 × 100 × 200 cm,
90 × 120 × 200 cm, 90 × 140 × 200 cm

90 × 200 cm, 100 × 200 cm, 110 × 200 cm, 120 × 200 cm

zuhanyk abin

nyílóajtós zuhanyfal

A négy méretben rendelhető Sorrento plus zuhanykabin légies megjelenésével,
exkluzív hosszú fogantyújával az igazi luxust képviseli. A 90x140 cm-es mérethez ajánljuk a kőhatású Ergo zuhanytálcát fehér, vagy fekete színben.

A Sorrento nyílóajtós zuhanyajtó nagy méretválasztéka révén lezárhatjuk a
legtöbb szabványos méretű épített zuhanykabin frontját. Akár zuhanytálcával,
akár csak egy zuhanyfolyókával egészítjük ki, mindenképp egy professzionális,
egyedi hatást érhetünk el.

látványos krómozott
acél fogantyú

látványos krómozott
acél fogantyú

•
•
•
•
•
•
•

krómozott acél zsanérok

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
krómozott acél zsanérok
látványos krómozott acél fogantyú
polírozott alumínium keret
Sorrento Plus 90
acél tartókonzol
jobbos vagy balos kivitel
219 900 Ft

Sorrento Plus 100

229 900 Ft

•
•
•
•
•
•
•

krómozott acél zsanérok

nyílóajtós zuhanyfal
8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
krómozott acél zsanérok
látványos krómozott acél fogantyú
polírozott alumínium keret
Sorrento 90
acél tartókonzol
jobbos vagy balos kivitel
169 900 Ft

Sorrento 100

174 900 Ft

Sorrento Plus 120

Sorrento Plus 140

Sorrento 110

Sorrento 120

239 900 Ft

259 900 Ft

179 900 Ft

184 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

→
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Arno

Aquarius 80/90

A fényes króm felület és a nagyméretű biztonsági üvegek teszik igazán különlegessé Arno termékünket, amelyet két nyílóajtós kivitelben kínálunk használóiknak.

Aquarius termékünk kiemelkedik a rejtett görgői által, ami az exkluzív megjelenés mellett a kabin masszivitását emeli. Válassza a fürdőszobájába leginkább
illő méretben Aquarius két tolóajtós kabinunkat.

polírozott alumínium keret

rejtett dupla görgők

zuhanyk abin
90 × 90 × 200 cm

•
•
•
•
•
•

zuhanyk abin
80 × 80 × 190 cm | 90 × 90 × 190 cm

krómozott acél fogantyúk

két nyílóajtós íves zuhanykabin
8 mm vastag biztonsági üveg
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
krómozott acél fogantyúk
rejtett rögzítésű zsanérok

•
•
•
•
•

polírozott alumínium keret

két tolóajtós íves zuhanykabin
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél fogantyúk
rejtett dupla görgők

134 900 Ft
114 900 Ft

229 900 Ft
5

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanykabinokra.

144 900 Ft
119 900 Ft

Aquarius 80

-15%
Aquarius 90

-17%

20 21
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Scorpio

Virgo

Modellünkre a modernitás és az újszerű vonalvezetés jellemző. Két nyílóajtajával
és az íves kialakítású kombinációval Ön is hamar meg fogja szeretni Scorpio
kabinunkat.

Virgo modellünknél a látványos, exkluzív görgősor az Ön figyelmét is hamar fel
fogja kelteni. Stabilitást ad termékünknek, miközben a kiemelkedő megjelenését
sem szabad figyelmen kívül hagyni.

pivot ajtórendszer
(zuhanytálca nélkül is szerelhető)

exkluzív látványos
görgőszerkezet

zuhanyk abin
90 × 90 × 190 cm

•
•
•
•
•
•
•

zuhanyk abin
90 × 90 × 195 cm

polírozott alumínium keret

két nyílóajtós íves zuhanykabin
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
krómozott acél fogantyúk
pivot ajtórendszer

•
•
•
•
•

154 900 Ft
129 900 Ft

-16%

krómozott acél fogantyúk

két tolóajtós íves zuhanykabin
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél fogantyúk
exkluzív látványos görgőszerkezet

179 900 Ft
144 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

-19%
→
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Quadrum

Quadrum black

A zsanérszerkezet a teljes kabinon végigfut, így a masszivitás mellett a biztonság sem elhanyagolható a Quadrumnál. Az újszerű kiállítással már tálca nélkül
is beépíthető fürdőszobájába.

Sikertermékünk már fekete kivitelben is elérhető. Tervezze meg Ön, hogy a tágas
ajtó melyik irányba nyíljon, hogy ne kelljen a helyiség átalakításán gondolkodnia.

pivot ajtórendszer
(zuhanytálca nélkül is szerelhető)

pivot ajtórendszer
(zuhanytálca nélkül is szerelhető)

zuhanyk abin
90 × 90 × 190 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

zuhanyk abin
90 × 90 × 190 cm

krómozott acél tartókonzol

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol az ajtó felett
krómozott acél fogantyúk
pivot ajtórendszer
jobbos és balos beszerelési lehetőség

•
•
•
•
•
•
•
•

129 900 Ft
99 900 Ft

5

matt fekete anodizált keret

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
matt fekete anodizált alumínium keret
matt fekete acél tartókonzol az ajtó felett
matt fekete acél fogantyúk
pivot ajtórendszer
jobbos és balos beszerelési lehetőség

-23%

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanykabinokra.

139 900 Ft
109 900 Ft

-21%

20 21
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Triton

Triton black

Triton modellünk a hagyományos méretekkel szemben 120 cm-es kivitelben
készült. Pivot ajtórendszerének köszönhetően pedig zuhanytálca nélkül is beépítheti fürdőjébe!

A Triton black igazi dekor-elemként szolgál, de nem feledkezhetünk meg a
kényelmet kölcsönző tágas nyílóajtóról sem. Pivot ajtórendszerével zuhanytálca
nélkül is beépíthető.

pivot ajtórendszer
(zuhanytálca nélkül is szerelhető)

pivot ajtórendszer
(zuhanytálca nélkül is szerelhető)

zuhanyk abin
120 × 80 × 190 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

zuhanyk abin
120 × 80 × 190 cm

polírozott alumínium keret

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol az ajtó felett
krómozott acél fogantyúk
pivot ajtórendszer
jobbos és balos beszerelési lehetőség

•
•
•
•
•
•
•
•

139 900 Ft
119 900 Ft

-14%

matt fekete anodizált keret

nyílóajtós szögletes zuhanykabin
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
matt fekete anodizált alumínium keret
matt fekete acél tartókonzol az ajtó felett
matt fekete acél fogantyúk
pivot ajtórendszer
jobbos és balos beszerelési lehetőség

149 900 Ft
129 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

-13%
→
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Vincenzo

Apollo 80/90

Vincenzo modellünkre a tágas kabinméret és a letisztult vonalvezetés jellemző.
Szögletes forma, megfordítható jobbos-balos kivitelével a tökéletes kihasználhatóságért!

A letisztult tervezésű kabin egy modern és egy hagyományosabb fürdőszobát is
élettel tölt majd meg. A rejtett dupla görgőkkel szerelt tolóajtók stabilitást és
időtállóságot kölcsönöznek az Apollonak.

zuhanyk abin
120 × 80 × 195 cm

exkluzív látványos
görgőszerkezet

•
•
•
•
•
•

zuhanyk abin
80 × 80 × 190 cm | 90 × 90 × 190 cm

krómozott acél fogantyúk

rejtett dupla görgők

•
•
•
•
•

Tolóajtós szögletes zuhanykabin
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél fogantyúk
exkluzív látványos görgőszerkezet
jobbos és balos beszerelési lehetőség

6 mm vastag
biztonsági üveg

két tolóajtós szögletes zuhanykabin
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél fogantyúk
rejtett dupla görgők

Apollo 80

129 900 Ft

169 900 Ft
139 900 Ft

5

-18%

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanykabinokra.

Apollo 90

139 900 Ft

20 21
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Vivara

Caprera

Hátfalas zuhanykabin a Wellis szaniter kínálatában! Válassza a Vivarát, ha fontos
Önnek, hogy zuhanykabinja fix hátlappal, tálcával együtt, mondhatni készen
kerüljön otthonába.

Caprera a maga nemes egyszerűségével szinte bármilyen fürdőszoba stílushoz
tökéletesen igazítható. Fontos Önnek a megbízhatóság, ugyanakkor az egyszerűség is? Ez a Caprera.

rejtett dupla görgők

rejtett dupla görgők

zuhanyk abin
90 × 90 × 185 cm

hátfal as zuhanyk abin tálcával
90 × 90 × 210 cm

•
•
•
•
•
•

krómozott acél fogantyúk

két tolóajtós íves zuhanykabin
4 mm vastag fehér színű üveg fix hátfalakkal
6 mm vastag biztonsági üveg ajtókkal és front üvegekkel Easy Clean bevonattal
szatén-alumínium keret
krómozott acél fogantyúk
rejtett dupla görgők

•
•
•
•
•
•

polírozott alumínium keret

két tolóajtós íves zuhanykabin
5 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
krómozott acél fogantyúk
rejtett dupla görgők

Csaptelep és zuhanyoszlop nélkül.

319 900 Ft
259 900 Ft

-19%

94 900 Ft
79 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

-16%
→
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Pure
90/100/110/120

nyílóajtós zuhanyfal
90 × 190 cm, 100 × 190 cm, 110 × 190 cm, 120 × 190 cm
Biztonsági üvegfalával és a rozsdamentes acél tartókonzollal a Pure maximálisan az Ön kényelmét szolgálja
majd. Nyílóajtós kialakítása kényelmes ki-és belépést tesz lehetővé.

•
•
•
•
•
•
•
•

nyílóajtós zuhanyajtó
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
krómozott acél fogantyúk
pivot ajtórendszer
jobbos és balos beszerelési lehetőség

pivot ajtórendszer
(zuhanytálca nélkül is szerelhető)

krómozott acél fogantyú

94 900 Ft
79 900 Ft

5

Pure 90

-16%

104 900 Ft
84 900 Ft

Pure 100

-19%

Pure 110

Pure 120

106 900 Ft

109 900 Ft

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanykabinokra.

20 21
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90/100/110/120

15

Premier

fix oldalfal tolóajtós zuhanyfalhoz
90 × 190 cm

tolóajtós zuhanyfal
90 × 190 cm, 100 × 190 cm, 110 × 190 cm, 120 × 190 cm

A Premier zuhanyajtókat fix oldalfallal kiegészítve egy komplett zuhanykabint
kapunk. Két oldalfal beépítésével szakíthatunk a sarokba építés konvenciójával,
és akár a fal közepére is helyezhetjük zuhanykabinunkat.

Premier tolóajtós modellünket kifejezetten azok számára ajánljuk, akiknek praktikusság szempontjából előnyt jelent a tolóajtóban rejlő helytakarékosság. 4 féle
méretben kapható, így könnyen betervezhető bármely fürdőhelyiségbe.

rejtett dupla görgők

krómozott acél fogantyú

• tolóajtós zuhanyajtó
• 6 mm vastag biztonsági üveg Easy
Clean bevonattal
• polírozott alumínium keret
Építési tűréshatár mértéke
90 × 190 modell: 875-915 × 190 cm
100 × 190 modell: 975-1015 × 190 cm

94 900 Ft
74 900 Ft

6 mm vastag biztonsági üveg

• krómozott acél fogantyúk
• rejtett dupla görgők
• jobbos és balos beszerelési
lehetőség

polírozott alumínium keret

• 6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
• polírozott alumínium keret
• jobbos és balos beszerelési lehetőség

110 × 190 modell: 1075-1115 × 190 cm
120 × 190 modell: 1175-1215 × 190 cm

Premier 90

-21%

104 900 Ft
79 900 Ft

Premier 100

-24%

Premier 110

Premier 120

106 900 Ft

109 900 Ft

59 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

→
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Astro Corner
90/120

Astro
120/140

Az Astro Corner félig térben álló zuhanyfalak rögzített fali profilja extra biztonságérzetet nyújt, mégis megmarad a nyitott tér nyújtotta szabadság érzete.

A térben álló Astro zuhanyfalak egyedisége a letisztult egyszerűségükben rejlik.
A design és a praktikum találkozása azok számára, akik nem szeretik a bezártságot és a korlátokat.

polírozott alumínium profil

8 mm vastag biztonsági üveg

walk-in zuhanyfal
90 × 190 cm, 120 × 190 cm

•
•
•
•
•

walk-in zuhanyfal
120 × 190 cm, 140 × 190 cm

krómozott acél tartókonzol

8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium profil
krómozott acél tartókonzol
a tartókonzol tetszőleges méretre vágható, hossza 117 cm
jobbos és balos beszerelési lehetőség

• 8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
• krómozott acél tartókonzolok
• a tartókonzolok tetszőleges méretre vághatók, hosszuk 117 cm
Astro Corner 90

79 900 Ft
64 900 Ft

-19%

Astro Corner 120

89 900 Ft
72 900 Ft

5

krómozott acél tartókonzol

-19%

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanyfalakra.

Astro 120

89 900 Ft
Astro 140
Easy Clean bevonattal

99 900 Ft

20 21
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Astro 140
kombináció
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Tino

walk-in zuhanyfal
120 × 195 cm
6 mm vastag biztonsági üveg, jobbos vagy balos kivitel, az Ön kényelmének leginkább megfelelően. Válassza a letisztult matt fekete design elveit követő Tinot!

walk-in zuhanyfal
140 × 90 × 190 cm

Az Astro 140 zuhanyfal kombináció tulajdonképpen egy ajtó nélküli zuhanykabin.
A térbe állítható walk-in zuhanyfalak eleganciáját idézi, de ennél a választásnál
kevésbé kell tartani a zuhanyzás közben kifröccsenő vízcseppektől.

tartókonzol tetszőleges méretre
vágható
8 mm vastag biztonsági üveg

•
•
•
•
•

krómozott acél tartókonzol

•
•
•
•
•

8 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium profil
krómozott acél tartókonzolok
jobbos és balos beszerelési lehetőség
szabad nyílás: 50 cm

134 900 Ft
109 900 Ft

-19%

matt fekete anodizált
alumínium keret

6 mm vastag biztonsági üveg
matt fekete anodizált alumínium keret
matt fekete tartókonzol
a tartókonzol tetszőleges méretre vágható, hossza 100 cm
jobbos és balos beszerelési lehetőség

84 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanyfolyókát vagy padlóösszefolyót (19. oldal), vagy zuhanytálcát (20. oldal).

→
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Edge 85

Edge 120

Kádparaván a tökéletes fürdőzéshez. Válassza 85-ös vagy 120-as kivitelben, ami
leginkább megfelelő Önnek és a leginkább passzol kádjához.

Kádparavánunk pivot ajtórendszerrel, nyitható, megfordítható, jobbos-balos
kivitelben elérhető. Válassza Edge termékünket és élvezze a fürdőzés minden
önfeledt pillanatát!

polírozott alumínium keret

polírozott alumínium keret

k ádparaván
85 × 140 cm

•
•
•
•
•

k ádparaván
120 (40 + 80) × 140 cm

6 mm vastag biztonsági üveg

nyitható
6 mm vastag biztonsági üveg
pivot nyitórendszer
polírozott alumínium keret
jobbos és balos beszerelési lehetőség

•
•
•
•
•
•
•

56 900 Ft
46 900 Ft

5

krómozott acél tartókonzol

nyílóajtós kádparaván
ki- és befelé nyíló ajtó
6 mm vastag biztonsági üveg Easy Clean bevonattal
polírozott alumínium keret
krómozott acél tartókonzol
pivot ajtórendszer
jobbos és balos beszerelési lehetőség

-18%

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanyfalakra.

76 900 Ft
63 900 Ft

-17%

20 21
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W-Drain
zuhanyfolyóka
prémium rozsdamentes acél
zuhanyfolyók a szet t
60-, 70-, 80-, 90-, 100 × 7 × 9,5-11 cm

360 fokban
forgatható szifon

• rozsdamentes szálcsiszolt
acél alaptest szigetelő peremmel
• 360° fokban forgatható
vízszintes szifonnal
• alacsony beépítésű
• közvetlenül zuhanyajtó alá
vagy fal mellé építhető
W-Drain Flat teli fedlap
megfordítva burkolható

•
•
•
•

5 féle design rács
sav és lúgálló
vízátfolyás: 30 l/perc
pangóvíz mentes vízelvezető kialakítás az alaptesten

Csomag tartalma:
40/40 toldó; 40/50 adapter; kiszedő kampó; bűzzáró szifon, szigetelőgallér, fix
rögzítésű szintezőlábak

W-Drain Linear prémium rozsdamentes acél zuhanyfolyóka szett, ráccsal

W-Drain Square prémium rozsdamentes acél zuhanyfolyóka szett, ráccsal
W-Drain
W-Drain Flat prémium rozsdamentes acél zuhanyfolyóka szett, burkolható / teli fedlappal

W-Drain Dots prémium rozsdamentes acél zuhanyfolyóka szett, ráccsal

W-Drain Wavy prémium rozsdamentes acél zuhanyfolyóka szett, ráccsal

Méret (cm)
60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

Linear

32 400 Ft

34 400 Ft

36 400 Ft

39 400 Ft

41 900 Ft

Square

32 400 Ft

34 400 Ft

36 400 Ft

39 400 Ft

41 900 Ft

Flat

32 400 Ft
29 900 Ft

34 400 Ft
30 900 Ft

36 400 Ft
31 900 Ft

39 400 Ft

41 900 Ft

Dots

32 400 Ft

34 400 Ft

36 400 Ft

39 400 Ft

41 900 Ft

Wavy

32 400 Ft

34 400 Ft

36 400 Ft

39 400 Ft

41 900 Ft

W-Drain
padlóösszefolyó
prémium rozsdamentes
acél padlóösszefolyó
15 × 15 × 7,5 cm

• rozsdamentes szálcsiszolt
acél alaptest szigetelő peremmel
• 360° fokban forgatható vízszintes
szifonnal

•
•
•
•

25 400 Ft

alacsony beépítésű
2 féle design rács
sav és lúgálló
vízátfolyás: 40 l/perc

Csomag tartalma:
40/40 toldó; 40/50 adapter; bűzzáró szifon

25 400 Ft
30 év garanciát vállalunk a folyókákra és padlóösszefolyókra.

30
→

20

ZUHANYTÁLCÁK

Zuhanytálcák

Az SMC egy speciális üvegszállal erősített, lágy poliészter alapanyagú lemez,
melyet a megfelelő formájú préselemek között, magas hőmérsékleten, nagy
nyomás alatt polimerizálnak. Így kapja meg végleges formáját, és páratlan
tulajdonságait:
– tartóssága és minősége állandó
– súlya feleakkora, mint a hasonló tulajdonságokkal bíró öntött márvány tálcáké
– a hátsó oldali bordázat úgy erősíti a zuhanytálca szerkezetét, hogy közben
annak súlyát csak kis mértékben növeli

lapos íves zuhanytálca

Merevítő bordázat

magas íves zuhanytálca

Magas, íves SMC zuhanytálca lefolyóval, szifonnal

80 × 80 × 4 cm

46 900 Ft

80 × 80 × 14,5 cm

53 900 Ft

90 × 90 × 4 cm

52 900 Ft

90 × 90 × 14,5 cm

58 900 Ft

magas négyzet alakú zuhanytálca

Lapos, négyzet alakú SMC zuhanytálca lefolyóval, szifonnal

Magas, négyzet alakú SMC zuhanytálca lefolyóval, szifonnal

80 × 80 × 4 cm

46 900 Ft

80 × 80 × 14,5 cm

56 900 Ft

90 × 90 × 4 cm

52 900 Ft

90 × 90 × 14,5 cm

61 900 Ft

lapos téglalap alakú zuhanytálca

20 21

– fokozottan ütésálló
– nyomó-, hajlító-és szakítószilárdsága nagy
– nem reped
– hőmérsékleti stabilitása páratlan (hőre nem tágul)
– vegyszerálló
– jó hőszigetelőképességű
– könnyen tisztítható

Lapos, íves SMC zuhanytálca lefolyóval, szifonnal

lapos négyzet alakú zuhanytálca

5

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA

magas téglalap alakú zuhanytálca

Lapos, téglalap alakú SMC zuhanytálca lefolyóval, szifonnal.

Magas, téglalap alakú akril zuhanytálca lefolyóval, szifonnal

120 × 80 × 4 cm

61 900 Ft

120 × 80 × 13,5 cm

61 900 Ft

120 × 90 × 4 cm

65 900 Ft

120 × 90 × 13,5 cm

71 900 Ft

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 5 év garanciát vállalunk a zuhanytálcákra.

20 21
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Válasszon hozzá zuhanykabint vagy zuhanyfalat (4-17. oldal).

→

Az Ergo kőhatású zuhanytálca egy darabka természetet csempész talpa alá.
Szemet gyönyörködtető megjelenése csúszásgátló hatással párosul. A beépített
nemesacél zuhanyfolyóka a termék részét képezi.

Ergo white

Ergo black

• kőhatású felületi struktúra
• kivehető acél zuhanyfolyóka

• kőhatású felületi struktúra
• kivehető acél zuhanyfolyóka

kőhatású műmárvány zuhany tálca
120 × 90 × 4 cm, 140 × 90 × 4 cm

kőhatású műmárvány zuhany tálca
120 × 90 × 4 cm, 140 × 90 × 4 cm

120 × 90 × 4 cm

99 900 Ft

120 × 90 × 4 cm

104 900 Ft

140 × 90 × 4 cm

114 900 Ft

140 × 90 × 4 cm

119 900 Ft

Mariner silver zuhanypanel 104 900 Ft

Capri törölközőtartó polc 

Quadrum zuhanykabin 

99 900 Ft

Lapos SMC zuhanytálca

52 900 Ft

37 900 Ft

comino magas
mosdó csaptelep
Rose pultra
építhető mosdó

Pico fürdőszobai tükör
LED világítással

79 900 Ft

Capri szappanadagoló

12 400 Ft

37 900 Ft

Elois 80
műmárvány top

44 400 Ft

26 900 Ft

Elois white 80
mosdópult szekrény

48 900 Ft

24

ZUHANYOSZLOPOK
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Imber

intelligens termosztátos
zuhanyoszlop
38 × 50 × 106 cm
Az Imber termosztátos zuhanyoszlop
egyedülálló intelligens digitális kijelzőjén a
zuhanyzás teljes folyamata alatt végigkövethetjük a víz aktuális hőmérsékletét, és azt,
hogy hány percünk van még hátra az előre
beállított zuhanyzási időből. A csapteleptest
úgy lett kialakítva, hogy azon elférjenek kedvenc tisztálkodószereink, így nincs szükség
külön zuhanypolc beszerelésére.
• termosztátos zuhany csaptelep
• krómozott acél oszlop
• intelligens, valós idejű digitális kijelzőpanel
• bordamentes gégecső
• falra szerelhető kézitus tartó
• kézitus
• állítható dőlésszögű trópusi fejzuhany
• automata vízhőmérséklet kijelzés
• forrázás védelem
• zuhanyidő időzítése
• tusfürdő tartó polc

189 900 Ft

Mamba
zuhanyoszlop
21,5 × 56 × 100-145 cm

A Mamba zuhanyoszlop jól illeszkedik a
Mamba csaptelep család többi tagja közé,
és pompás kiegészítője lehet bármelyik
zuhanykabinnak vagy zuhanyfalnak. Matt
fekete porszórt felületével a legújabb
trendnek megfelelő megjelenés érhető el a
fürdőszobában.

•
•
•
•
•
•

egykaros zuhany csaptelep
matt fekete oszlop
bordamentes gégecső
kézitus
állítható magasságú kézitus tartó
állítható dőlésszögű trópusi fejzuhany
2

A Mamba kollekció további termékeit a
következő oldalakon találja:
149 900 Ft

csaptelep család: 96 oldal
szabadon álló csaptelep: 102 oldal
fürdőszobai kiegészítők: 106 oldal

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 2 év garanciát vállalunk a zuhaynyoszlopjainkra és zuhanypaneljeinkre.

20 21
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Cascade

Rundo

A Cascade zuhanyoszlopot az állítható
magasságú trópusi fejzuhannyal és kézitus
tartóval saját kényelmére szabhatja.

A Rundo zuhanyoszlopunk igényességét
emeli a hófehér csapteleptest kerámia
betéttel. Kényelmi és design funkciók
sokasága egyetlen termékben.

termosztátos, állítható
magasságú zuhanyoszlop
31 × 57 × 90,5-135 cm

•
•
•
•
•

termosztátos zuhany csaptelep
krómozott acél oszlop
bordamentes gégecső
állítható magasságú kézitus tartó
állítható magasságú és dőlésszögű
trópusi fejzuhany

zuhanyoszlop
30 × 40 × 130,5 cm

139 900 Ft
124 900 Ft

-11%

• fehér színű csapteleptest
króm zuhanyoszlop
• sárgaréz csaptelep test
• kerámiabetét
• állítható magasságú kézitus tartó
• állítható dőlésszögű trópusi fejzuhany

Mariner
silver

Mariner
black

4 különálló termosztátos csaptelepe és
modern megjelenése emeli ki a Marinert
zuhanypaneljeink sorából.

A Mariner zuhanypanel elegáns matt fekete
színben. Mindazokat az előnyös tulajdonságokat viseli magán, mint ezüst színű
változata.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

termosztátos zuhanypanel
19 × 50 × 160 cm

ezüst színű porszórt felületű paneltest
2 × 50 db tűfúvókás élményzuhany
trópusi esőztető fejzuhany 50 fúvókával
kerámiabetétes keverőszelep
kézitus
termosztátos csaptelep
4 különálló zuhany csapteleppel
• alsó részen kádbeömlővel

25

199 900 Ft

termosztátos zuhanypanel
19 × 50 × 160 cm

129 900 Ft
104 900 Ft

-19%

matt fekete porszórt felületű paneltest
2 × 50 db tűfúvókás élményzuhany
trópusi esőztető fejzuhany 50 fúvókával
kerámiabetétes keverőszelep
kézitus
termosztátos csaptelep
4 különálló zuhany csapteleppel
• alsó részen kádbeömlővel

139 900 Ft
114 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanykabint vagy zuhanyfalat (4-17. oldal).

-18%
→
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Paloma
sarok zuhanypanel
21 × 55 × 140 cm

Sarokba szerelhető zuhanypanelünk praktikussága mellett nagyon jól fog mutatni
fürdőszobájában. A fehér színű alumínium
paneltesten trópusi esőztetőt, 2 db tűfúvókás élményzuhanyt, csaptelepet és alulról
csatlakoztatott kézitust helyeztünk el a
maximális kényelem érdekében!

•
•
•
•
•

fehér színű alumínium paneltest
2 db állítható tűfúvókás élményzuhany
trópusi esőztető fejzuhany
kézitus
beépített egykaros
kerámiabetétes csaptelep

kizárólag sarokba szerelhető

94 900 Ft
79 900 Ft

-16%

Napoli

Modica

A Napoli zuhanypanel praktikusság és
design szempontjából sem elhanyagolható.
Kádtöltő funkciója mellett trópusi esőztető/
vízesés fúvóka, és üveg polcok gondoskodnak a tökéletes funkcionalitásról.

Modica zuhanypanelünk számos extra
funkcióval lett ellátva. A 2x25 tűfúvókás
élményfürdő mellett kézitus és trópusi
esőztető is gondoskodik a relaxációt
nyújtó percekről. Fehér színű alumínium
profiljával pedig megjelenésében is a luxus
jegyeit őrzi.

zuhanypanel
20 × 45 × 160 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

egykaros csaptelep
rozsdamentes acél paneltest
2 × 50 db tűfúvókás élményzuhany
kézitus
trópusi esőztető fejzuhany/vízesés
kádtöltő funkció
tusfürdőtartó polcok
kádbeömlővel
2

zuhanypanel
22 × 55 × 140 cm

109 900 Ft
94 900 Ft

-14%

•
•
•
•
•
•

egykaros csaptelep
fehér színű alumínium paneltest
2 × 25 db tűfúvókás élményzuhany
kézitus
trópusi esőztető fejzuhany
tusfürdőtartó polc

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 2 év garanciát vállalunk a zuhanypanelekre.

99 900 Ft
82 900 Ft

-17%

20 21
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Bonita

Mona

Bonita az elegancia jegyében!
A fekete-fehér színpárosítás teszi igazán
trendivé termékünket. 3 különálló zuhany
csapteleppel és tusfürdő tartó polc várja a
tusolás szerelmeseit!

Megsokszoroztuk a kényelmi megoldások
számát Mona zuhanypanelünkben! 60 fúvókás
trópusi esőztető, 2 × 32 db tűfúvókás élményzuhany várja a fürdőzőt! Extra megjelenését a
bronz színű acél paneltest és a panel oldalán elhelyezett 4 különálló zuhany csaptelep biztosítja.

termosztátos zuhanypanel
24 × 50 × 165 cm

•
•
•
•
•
•

fekete fehér színű alumínium paneltest
trópusi esőztető fejzuhany 50 fúvókával
vízesés
2 × 27 db tűfúvókás élményzuhany
kézitus
termosztátos csaptelep
3 különálló zuhany csapteleppel
• tusfürdő tartó polc

termosztátos zuhanypanel
22 × 45 × 160 cm

139 900 Ft
119 900 Ft

-14%

•
•
•
•
•
•

bronz színű rozsdamentes acél paneltest
trópusi esőztető fejzuhany 60 fúvókával
vízesés
2 × 32 db tűfúvókás élményzuhany
kézitus
termosztátos csaptelep 4 különálló
zuhany csapteleppel

Glam

Lucia

A tükörfényes rozsdamentes paneltest
minden olyan extra funkciót tartalmaz, amit
az exkluzív Mona termékünknél is megtalál, így Önnek valóban nem kell tartania
attól, hogy nem a legtrendibb zuhanypanelt
válassza majd otthonába!

Lucia zuhanypanel a könnyed
igényesség kedvelőinek!
2 db állítható fúvóka, trópusi esőztető
50 tűfúvókával és egykaros csaptelep várja
az élmény teli zuhanyzás szerelmeseit.
Kapcsolódjon ki tusolás közben akkor is,
ha csupán néhány perce van a feltöltődésre.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

termosztátos zuhanypanel
22 × 45 × 160 cm

rozsdamentes, tükörfényes acél paneltest
trópusi esőztető fejzuhany 60 db tűfúvókával
vízesés
2 × 32 db tűfúvókás élményzuhany
kézitus
termosztátos csaptelep
3 különálló zuhany csapteleppel

27

139 900 Ft

-11%

124 900 Ft

zuhanypanel
18 × 57 × 156 cm

139 900 Ft
124 900 Ft

-11%

szálcsiszolt rozsdamentes acél paneltest
sarokba is szerelhető konzol segítségével (opció: konzol)
2 db állítható hátmasszázs fúvóka
trópusi esőztető 50 fúvókával
kerámiabetétes keverőszelep
egykaros csaptelep
kézitus

96 900 Ft

Válasszon hozzá zuhanykabint vagy zuhanyfalat (4-17. oldal).

→
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Divido

esőztető fejzuhany
25 × 60 × 3/8 cm
• esőztető Ø20 cm
• kétfunkciós, esőztetővel és vízeséssel
• rozsdamentes acél

124 900 Ft
109 900 Ft

-12%

Rainfest

trópusi esőztető fejzuhany
Ø50 cm
•
•
•
•

álmennyezetbe építhető
rozsdamentes acél kivitel
láncon belógatható
világítás (6 db LED - 12 V)

159 900 Ft
79 900 Ft

-50%

Divido

Divido water

• vízcsatlakozás nélkül
• króm színű
• négyszögletes csúszó rúd

• vízcsatlakozással
• króm színű
• négyszögletes csúszó rúd

zuhanyoszlop
13,3 × 7,9 × 70 cm

zuhanyoszlop
13 × 7,9 × 70 cm

vízcsatlakozással

34 900 Ft
31 900 Ft

2

-9%

Szakszer viz általi beüzemelés esetén 2 év garanciát vállalunk az esőztetőkre.

37 900 Ft
33 900 Ft

-11%

SZANITER KATALÓGUS

ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

Divido

Divido

zuhanyfej

falba építhető termosztátos
csaptelep

• 2 funkciós zuhanyfej
• egy ujjal kezelhető funkcióváltó

6 500 Ft
5 500 Ft

• kézitus, trópusi zuhany és masszázsfúvóka
bekötési lehetőség
• termosztátos

-15%

flexibilis zuhanycső
• 150 cm hosszú
• rugalmas PVC zuhanycső borda nélkül
• ezüst színű

82 900 Ft

5 100 Ft

Aura

Aroma
olaj

aromaterápiás zuhanyfej
•
•
•
•
•
•

Aromaterápia
Klórcsökkentő
C-vitamin
Víztakarékos hatás
Negatív ion zuhany
Antibakteriális hatás és
rozsda eltávolítás

A csomag tartalma:
aromaterápiás zuhanyfej; Aura Lemon
filter; Aura Micro fabric filter; antibakteriális kerámia szűrő

24 900 Ft
19 900 Ft

-20%

Utólagosan is rendelhető

Aura Lemon filter
- aromaterápiás zuhanyfejhez
(3 db)

16 900 Ft

Aura Micro fabric filter csomag
- aromaterápiás zuhanyfejhez
(5 db)

3 900 Ft

29

Divido

szaunákhoz,
masszázsmedencékhez

A terápia elemei az inhalálás, az aromaterápiás
fürdőzés, illetve az illóolajokkal végzett masszázs,
melyek hatásait együttesen élvezheti a Wellis
termékekben, így ötvözve hidroterápiás élményét
kedvenc illatainak erejével. A fürdőzés végére nyugodtabbnak és kipihentebbnek érzi magát, mintha
1-2 órát kedvenc tengerpartján töltött volna.
Az illóolajokat ajánljuk szaunákhoz és masszázsmedencékhez, 250 ml-es kiszerelésben és 6 illattal
(Narancsvirág, Levendula, Mediterrán, Polynesie,
Rozmaring, Eucalyptus).

8 200 Ft

Vízlágyító
beépítet t by-pass szeleppel

A lágyvízzel történő zuhanyzás kellemes élményt
nyújt Önnek, de mindenekelőtt ezzel a berendezéssel hosszú távon megőrizheti a fürdőszobájában
lévő wellness-termékek, illetve vizes berendezések
élettartamát, megelőzheti ezek korai vízkövesedését!
E70 vízlágyító 1,5-1,8 m3/h

234 900 Ft

E120 vízlágyító 1,8-2 m3/h

269 900 Ft

Vízlágyító kiválasztása
havi vízfogyasztás

vízkeménység*

20 21

5-10 m3 10-15 m3 15-20 m3 20-30 m3
(1-3 fő) (3-4 fő) (4-5 fő) (5-6 fő)

1-10 nk°

E70

E70

E70

E70

10-15 nk°

E70

E70

E70

E120

15-20 nk°

E70

E70

E120

E120

20-30 nk°

E70

E120

E120

E120

*német keménységi fokban megadva (nk°)

Elois Grey 120 fali tükör

20 400 Ft

Mamba pohártartó dupla

20 400 Ft

Mamba magas mosdó
csaptelep 

46 900 Ft

Rose Black pultra építhető
kerámia mosdó 

36 900 Ft

Arezzo Black szabadon
álló kád 

359 900 Ft

Mamba
törölközőtartó dupla

33 400 Ft

32
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akril kádtest

A Wellis kínálatában elérhető akril kádtestek a hagyományos kádak kedvelőinek
kitűnő választást ígérnek, de egy modern stílusú fürdőszoba csodás kellékei is
lehetnek egyben. A kiváló minőségű akrilkád fontos szerepet játszhat a nyugodt
percekre és kikapcsolódásra vágyó fürdőzőknél.
Válassza Wellis kádtestjeinket 10 év test garanciával!

Aral

160 × 75 × 50 cm
195 l

170 × 75 × 50 cm
200 l

94 900 Ft

99 900 Ft

112 900 Ft

Akril kádelőlap

38 900 Ft

38 900 Ft

38 900 Ft

Akril oldallap

28 400 Ft

28 400 Ft

28 400 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

160 × 70 × 48 cm
185 l

170 × 75 × 50 cm
230 l

180 × 80 × 51 cm
270 l

85 900 Ft

87 900 Ft

99 900 Ft

Akril kádelőlap

38 900 Ft

38 900 Ft

38 900 Ft

Akril oldallap

28 400 Ft

28 400 Ft

28 400 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

170 × 75 × 62 cm
230 l

180 × 80 × 62 cm
260 l

Akril kádtest lábbal

180 × 80 × 50 cm
225 l

Kiegészítők a kádtesthez

170/ 180 cm kivitel

Como
Akril kádtest lábbal
Kiegészítők a kádtesthez

Huron
Akril kádtest lábbal

99 900 Ft

104 900 Ft

Akril kádelőlap

38 900 Ft

38 900 Ft

Akril oldallap

28 400 Ft

28 400 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

180 × 80 × 56,5 cm
270 l

190 × 90 × 56,5 cm
280 l

Kiegészítők a kádtesthez

Ontario
Akril kádtest lábbal

119 900 Ft

129 900 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

Kiegészítők a kádtesthez

Le- és túlfolyó + szifon

10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.
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150 × 70 × 60 cm
140 l

160 × 70 × 60 cm
160 l

170 × 75 × 60 cm
190 l

88 900 Ft

90 900 Ft

96 900 Ft

Akril kádelőlap

38 900 Ft

38 900 Ft

38 900 Ft

Akril oldallap

28 400 Ft

28 400 Ft

28 400 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

Akril kádtest lábbal
Kiegészítők a kádtesthez

Tengiz
150 × 75 × 60 cm
205 l

Akril kádtest lábbal

108 900 Ft

160 × 75 × 60 cm
215 l

110 900 Ft

170 × 75 × 60 cm
230 l

113 900 Ft
104 900 Ft

180 × 80 × 60 cm
250 l

139 900 Ft

-8%

127 900 Ft

190 × 90 × 62 cm
350 l

-9%

156 900 Ft

Kiegészítők a kádtesthez

Akril kádelőlap

38 900 Ft

38 900 Ft

38 900 Ft

44 900 Ft

54 900 Ft

Akril oldallap

28 400 Ft

28 400 Ft

28 400 Ft

31 400 Ft

37 400 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

Lugano

150 × 70 × 60 cm
190 l

160 × 70 × 60 cm
210 l

170 × 70 × 60 cm
230 l

84 900 Ft

87 900 Ft

90 900 Ft

Akril kádelőlap

38 900 Ft

38 900 Ft

38 900 Ft

Akril oldallap

28 400 Ft

28 400 Ft

28 400 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

180 × 80 × 62 cm
250 l

190 × 90 × 62 cm
270 l

Akril kádtest lábbal
Kiegészítők a kádtesthez

Michigan
Akril kádtest lábbal

122 900 Ft

132 900 Ft

13 400 Ft

13 400 Ft

Kiegészítők a kádtesthez

Le- és túlfolyó + szifon

Válasszon hozzá csaptelepet (92-103. oldalon).

→
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Matana
Akril kádtest lábbal (jobbos, balos)

150 × 95 × 60 cm
180 l

20 21

160 × 100 × 60 cm
215 l

104 900 Ft

112 900 Ft

Akril kádelőlap (jobbos, balos)

49 900 Ft

49 900 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

140 × 140 × 64 cm
210 l

150 × 150 × 64 cm
250 l

131 900 Ft

144 900 Ft

Akril kádelőlap

54 900 Ft

54 900 Ft

Le- és túlfolyó + szifon

13 400 Ft

13 400 Ft

Kiegészítők a kádtesthez

Bled
Akril kádtest lábbal
Kiegészítők a kádtesthez

10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.
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hidromasszázs kádak
A Wellis masszázsrendszerek kialakításakor arra törekedtünk, hogy széles skálát biztosítsunk az egyszerűbbtől, egészen a legmodernebb
hidromasszázs rendszerig. Célunk, hogy mindenki megtalálja az igényeihez legjobban illő rendszert, ami a mindennapok során azt a kényelmet
nyújtja, amire egy fáradt nap után szüksége van.

MASSZÁZSRENDSZER VEZÉRLÉS

E-Drive™ Touch
– LCD kijelzős vezérlés
– digitális vezérlésű hidromasszázs
és pezsgőfürdő rendszer
– színterápiás világítás
– csőkiszárító rendszer
– ózonos vízfertőtlenítés
– biztonsági zár

E-Max™ Touch
E-Drive™ Touch felszereltségen felül:
– vízhőfoktartó rendszer
– FM rádió
– exkluzív színterápiás világítás:
12-20 db LED lámpa a kád oldalán

Wellis V-Concept™ hátmasszázs rendszer
A masszázsterapeuták és mérnökök által kifejlesztett Wellis V-Concept™ hátmasszírozó rendszer
lényege a fúvókák méretében és elhelyezkedésében rejlik. Az eddig általánosan elterjedt 1,
illetve 2 nagyméretű hátmasszírozó fúvókából
kiáramló vízsugár közvetlen a gerincoszlopot érte,
míg a Wellis V-Concept™ kisebb méretű fúvókái,
elhelyezkedésüknek köszönhetően a gerincoszlop melletti hátizmokat masszírozzák, ezáltal a
masszázs üdítő hatása sokkal hatékonyabban és
gyorsabban jelentkezik.

Silent™ pezsgőfürdő motor
A pezsgőfürdő rendszerű kádak mindegyikét
Silent™ motorral szereljük. A legjobb masszázsélmény elérése érdekében sikerült a pezsgőfürdőmotor zajszintjét 60 dB alá csökkenteni. A termék
további pozitív tulajdonsága, hogy percenként több,
mint 200 liter levegőt képes áramoltatni.

Wellis Slim™ fúvóka
Az új Slim™ fúvókák és vízbeszívó csonk legszembetűnőbb tulajdonsága az esztétikus design, és
hogy mindössze 1,5 mm-re emelkednek ki a kád
síkjából, míg a más gyártók által használt hidromasszázs fúvókák akár 15–20 mm-re is elállhatnak a síktól. Ezzel az új innovációval biztosíthatjuk
a tökéletes relaxáció gondtalan élvezetét. Biztosak
lehetünk benne, hogy testünket nem fogják zavarni
a síkból kiemelkedő fúvókák.
Az egyedi tervezésnek köszönhetően a hidromas�százs rendszerrel szerelt kádak nemcsak kényelmi,
hanem design szempontból is kiemelkedőek.

Exkluzív színterápiás világítás
Közvetlen vízszint alatti világítás a kád oldalán,
amely kádtípustól függően 12-20 db LED-ből áll,
melyek összhangban világítanak a kádba szerelt
normál vízalatti színterápiás világítással.

Csőkiszárító rendszer
Hidromasszázs kádjaink esetén kiemelt előnyt
jelent az E-Drive felszereltségtől elérhető csőkiszárító rendszer, ami 99%-ban kifújja a csövekből
a pangó vizet. Így nem kell attól tartanunk, hogy
a cső oldalán megtapadó baktériumok és egyéb
szennyeződések bejuthatnak szervezetünkbe.

Hydro™ felszereltség
– pneumatikus nyomógombos vezérlés
– hidromasszázs rendszer

HIDROMASSZÁZS RENDSZER
TULAJDONSÁGOK

E-Max™ Touch és E-Drive™ Touch masszázsrendszerekben alapfelszereltség.

A kád leállítását követően körülbelül 10 perc múlva
kapcsol be, és ugyanennyi időn keresztül végzi el
önmagától a csövek kiszárítását.
E-Max™ Touch és E-Drive™ Touch masszázsrendszerekben alapfelszereltség.
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Malawi

Huron

Malawi kádunkra leginkább a letisztultság és az egyenes formatervezés jellemző. A hagyományos kádak kedvelőinek kitűnő választást ígér, de egy modern
stílusú fürdőszoba csodás kelléke is lehet egyben. A kiváló minőségi akrilkád
fontos szerepet játszhat a nyugodt percekre és kikapcsolódásra vágyó fürdőzőknél. A pezsgőfürdő motorral felszerelt darabok percenként akár több mint
200 liter levegőt képesek áramoltatni, egészen varázslatos és gondtalan relaxációs élményt biztosítva.

A Huron egy igazán egyedülálló, letisztult vonalvezetésű hidromasszázs kád,
mely megállja helyét még a legigényesebb legmodernebb fürdőhelyiségekben is.

hidromasszázs k ád
170 × 75 × 60 cm - 190 l

hidromasszázs k ád
180 × 80 × 62 cm - 260 l

E-Max™ Touch felszereltség
jobbos

Hydro™
• akril kádtest
• keretes lábszerkezet
• kád előlap + oldallap
• automata le- és túlfolyó + szifon
• 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
• pneumatikus irányító gomb
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

balos

Hydro™
• akril kádtest
• keretes lábszerkezet
• kád előlap + oldallap
• automata le- és túlfolyó + szifon
• 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
• pneumatikus irányító gomb
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

jobbos

balos

Pneumatikus vezérlésű hidromasszázs kádak

Hydro™ • 6 + 4 + 2 fúvóka

E-Max™ Touch felszereltség
balos

jobbos

Pneumatikus vezérlésű hidromasszázs kádak

284 900 Ft

Digitális vezérlésű hidromasszázs kádak

Hydro™ • 6 + 4 + 2 fúvóka

309 900 Ft

Digitális vezérlésű hidromasszázs kádak

E-Drive™ Touch • 6 + 4 + 2 + 10 fúvóka

609 900 Ft

E-Drive™ Touch • 6 + 4 + 2 + 10 fúvóka

659 900 Ft

E-Max™ Touch • 6 + 4 + 2 + 10 fúvóka

769 900 Ft

E-Max™ Touch • 6 + 4 + 2 + 10 fúvóka

829 900 Ft

Kiegészítők

Kiegészítők

Fejpárna

7 200 Ft

Retro csaptelep a kádra szerelve

82 900 Ft

A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

Fejpárna
Flipper csaptelep a kádra szerelve
A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

7 200 Ft
74 900 Ft

20 21
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Rhone

Matana

Rhone kádunk valóban jól tükrözi az elegancia és a modernitás találkozását.
Tágas kialakításának köszönhetően számos kényelmi funkcióval lett felszerelve,
amik valóban a használói élményt hivatottak növelni. A kád oldalában elhelyezett
12 db LED lámpa pedig tökéletes hangulatot biztosít egy esti fürdőzéshez.
A hidromasszázs rendszer kezelése pedig most minden eddiginél egyszerűbbé
vált. Rhone kádunkkal valóban egyedülálló wellness percekben lehet része.

Matana sarokkádunk a hagyományos formát megtörve egyedi kialakítással rendelkezik. Sokféle módja van az otthoni feltöltődésnek, de mindenképp az egyik
leghasznosabb a víz és levegő keverékéből létrejövő hidromasszázs, amelyet
könnyedén kivitelezhet Matana termékünkkel. Legyen Ön is részese a meleg víz
jótékony hatásának, adja át magát a felejthetetlen masszázsélmény nyújtotta
kényelemnek.

hidromasszázs k ád
170 × 85 × 58 cm - 230 l

hidromasszázs k ád
160 × 100 × 60 cm - 215 l

E-Max™ Touch felszereltség
balos

E-Drive™ Touch
• LCD kijelzős vezérlés
• digitális vezérlésű hidromasszázs rendszer
• digitális vezérlésű pezsgőfürdő rendszer
• exkluzív színterápiás világítás
• kiszárító rendszer
• ózonos vízfertőtlenítés
• biztonsági zár
• 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 2 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
• 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

Hydro™
• akril kádtest
• keretes lábszerkezet
• kád előlap
• automata le- és túlfolyó + szifon
• 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
• pneumatikus irányító gomb
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

balos
Digitális vezérlésű hidromasszázs kád

E-Drive™ Touch

Pneumatikus vezérlésű hidromasszázs kádak

629 900 Ft

Kiegészítők

Fejpárna
Flipper csaptelep a kádra szerelve
A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

jobbos

Hydro™ • 6 + 4 + 2 fúvóka

309 900 Ft

Digitális vezérlésű hidromasszázs kádak

7 200 Ft

E-Drive™ Touch • 6 + 4 + 2 + 8 fúvóka

639 900 Ft

74 900 Ft

E-Max™ Touch • 6 + 4 + 2 + 8 fúvóka

789 900 Ft

Kiegészítők

Fejpárna
Flipper csaptelep a kádra szerelve

7 200 Ft
74 900 Ft

A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

Válasszon hozzá csaptelepet (92-103. oldalon).

→
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Bled

Tivoli

Sarokkád a maximális kényelemért. Az ergonomikus kialakítás és az impozáns, ugyanakkor letisztult megjelenés jellemzi leginkább Bled hidromasszázs
kádunkat. Merüljön el a legújabb fejlesztésű masszázsfunkciónk sokaságában és
érezze úgy magát, mint egy csúcskategóriás wellness központban.

Tivoli kádunk minden olyan tulajdonságot magában foglal, ami a teljes kikapcsolódáshoz szükséges. Kényelmes és igazán exkluzív fejpárnai a tökéletes kényelmet biztosítják Önnek a fürdőzés teljes ideje alatt. A letisztult megjelenésű üveg
betét teszi igazán figyelemfelkeltővé Tivoli modellünket. A színterápiás világítás
a nyitott üvegfelülettel pedig valóban páratlan látványt kölcsönöz.
Hidromasszázs rendszerével elérhető kényelmes masszírozást követően sem
kell kádja tisztításával fáradoznia az ózonos vízfertőtlenítő és kiszárító rendszernek köszönhetően.  

hidromasszázs k ád
150 × 150 × 64 cm - 250 l

hidromasszázs k ád
150 × 150 × 58 cm - 320 l

E-Max™ Touch felszereltség

Hydro™
• akril kádtest
• keretes lábszerkezet
• kád előlap
• automata le- és túlfolyó + szifon
• 2 × 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• pneumatikus irányító gomb
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

E-Drive™ Touch
• LCD kijelzős vezérlés
• digitális vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
• exkluzív színterápiás világítás
• kiszárító rendszer
• ózonos vízfertőtlenítés
• biztonsági zár
• 2 × 4 Mikro és 2 × 2 Midi fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 2 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

Pneumatikus vezérlésű hidromasszázs kádak

Hydro™ • 6 + 6 + 4 fúvóka

329 900 Ft
Digitális vezérlésű hidromasszázs kád

Digitális vezérlésű hidromasszázs kádak

E-Drive™ Touch • 6 + 6 + 4 + 8 fúvóka

709 900 Ft

E-Drive™ Touch • 6 + 6 + 2 + 8 fúvóka

E-Max™ Touch • 6 + 6 + 4 + 8 fúvóka

879 900 Ft

Kiegészítők

Fejpárna

Kiegészítők

Fejpárna

7 200 Ft

Flipper csaptelep a kádra szerelve

74 900 Ft

A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

E-Drive™ Touch +
Flipper csaptelep a kádra szerelve
A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

629 900 Ft
7 200 Ft

704 800 Ft
639 900 Ft

-9%

20 21
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Teramo

Dublo

Teramo kádunk választásával most számos egyedi felszereltséget vásárolhat
magának használója. Az ergonómiai és design szempontok alapján kialakított
fej- és háttámla pihentető kikapcsolódást nyújt egy fárasztó napot követően.
A színterápiás világítás jótékony és nyugtató hatásáról bizonyára már Ön is hallott, így Teramo kádunknál is kialakításra került ez a funkció. Ennél a termékünknél számos részlet kerülhet kiemelésre, azonban az előlapi részen kialakított
üvegfal kölcsönöz igazán uralkodó megjelenést ennek a modellnek.

A 330 literes vízmennyiséggel bíró, két személyes aszimmetrikus kádunk
ergonomikus kialakításának köszönhetően teljes testes ellazulást és felfrissülést biztosít a fürdőzőnek. Egyedülálló relaxáció! Rendelje jobbos vagy balos
kivitelben, és tegye különlegessé fürdőszobáját ezzel a lenyűgöző látványt nyújtó
káddal.

színterápiás k ád
150 × 150 × 59 cm 320 l

hidromasszázs k ád
180 × 130 × 62 cm - 330 l

E-Max™ Touch felszereltség
balos

Hydro™
• akril kádtest
• keretes lábszerkezet
• kád előlap
• automata le- és túlfolyó + szifon
• 2 × 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• pneumatikus irányító gomb
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

Akril kádszett
• 10 mm vastag hajlított biztonsági üveg betét
• le- és túlfolyó + szifon
• egyedi zselés fejpárna + háttámla
• központi és exkluzív színterápiás LED világítás
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett

Hidromasszázs rendszer
nélkül szerelt kád!

balos

jobbos

Pneumatikus vezérlésű hidromasszázs kádak

Hydro™ • 6 + 6 + 4 fúvóka

Színterápiás kád

Színterápiás kád

489 900 Ft

Kiegészítők

Fejpárna
Flipper csaptelep a kádra szerelve
A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

7 200 Ft
74 900 Ft

519 900 Ft

Digitális vezérlésű hidromasszázs kádak

E-Drive™ Touch • 6 + 6 + 4 + 13 fúvóka

799 900 Ft

E-Max™ Touch • 6 + 6 + 4 + 13 fúvóka

969 900 Ft

Kiegészítők

Retro csaptelep a kádra szerelve

82 900 Ft

A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

Válasszon hozzá csaptelepet (92-103. oldalon).

→
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Flipper

Retro

Nera maxi
hidromasszázs k ád
185 × 150 × 72,5 cm - 680 l

A Nera Maxi 680 literes űrtartalmával igazán tekintélyt parancsoló kád termékeink
között. Az exkluzív színterápiás világítás opcióval különleges légkört teremthet
és elősegítheti a relaxációs folyamatot. Számos kiegészítő mellett a Nera maxi
kádat igazán jellemzővé tevő 12 mm vastag fekete akril díszkeret is kádszettünk
impozáns tartozéka. Ezt a kádat senki sem fogja szó nélkül hagyni otthonában.

Választható
csaptelepek
kádakhoz

E-Max™ Touch felszereltség
jobbos

Kádak csaptelep nélkül

Hydro™
• akril kádtest
• keretes lábszerkezet
• 12 mm vastag fekete színű akril díszkeret
• kád előlap + 1 oldallap
• automata le- és túlfolyó + szifon
• 2 db hidromasszázs motor
• 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
• 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
• 3 Mikro + 1 Midi fúvókás hátmasszázs
• 2 × 2 Midi fúvókás lábmasszázs
• pneumatikus irányító gomb
• AJÁNDÉK kádperem rögzítő szett
balos
Pneumatikus vezérlésű hidromasszázs kádak

Hydro™ • 18 fúvóka

819 900 Ft

Digitális vezérlésű hidromasszázs kádak

jobbos

Opció:
a csaptelep gyárilag a
kádra szerelve

Opció:
szakszerviz általi
csaptelep felszerelés
beüzemeléskor

aral kádtest

-

Flipper, Retro

como kádtest

-

Flipper, Retro

huron kádtest

-

Flipper, Retro

ontario kádtest

-

Flipper, Retro

tengiz kádtest

-

Flipper, Retro

lugano kádtest

-

Flipper, Retro

michigan kádtest

-

Flipper, Retro

malawi kádtest

-

Flipper, Retro

matana kádtest

-

Flipper, Retro,

-

Flipper, Retro

matana hidromasszázs kád

Flipper csaptelep

-

bled hidromasszázs kád

Flipper csaptelep

-

malawi hidromasszázs kád

Retro csaptelep

-

huron hidromasszázs kád

Flipper csaptelep

bled kádtest

E-Drive™ Touch • 18 + 20 fúvóka

1 099 900 Ft

rhone hidromasszázs kád

Flipper csaptelep

-

E-Max™ Touch • 18 + 20 fúvóka

1 279 900 Ft

tivoli hidromasszázs kád

Flipper csaptelep

-

teramo színterápiás kád

Flipper csaptelep

-

dublo hidromasszázs kád

Retro csaptelep

-

Flipper csaptelep

-

Kiegészítők

Nera fejpárna

13 900 Ft

Flipper csaptelep a kádra szerelve

74 900 Ft

A vezérlésekről bővebben az 35. oldalon olvashat.

10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

nera maxi hidromasszázs kád

A kádtestekhez helyszíni csaptelep felszerelés csak beüzemeléssel együtt kérhető!

20 21

20 21
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Napoli zuhanypanel

Vincenzo zuhanykabin

Lapos SMC zuhanytálca

10

Via szabadon álló
csaptelep

189 900 Ft

Sierra szabadon álló kád

379 900 Ft

20 21

94 900 Ft

139 900 Ft

61 900 Ft

A kádtestre 10 év, gépészetre 1 év; szakszer viz általi beüzemelés esetén a gépészetre 2 év garanciát vállalunk.
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Elois White 60
2 fiókos mosdószekrény 

52 900 Ft

Elois White 60 mosdó 

28 900 Ft

Cosmo mosdó csaptelep 

26 400 Ft

Pico fürdőszobai tükör
LED világítással 

79 900 Ft

Capri dupla törölközőtartó

18 400 Ft

Capri szappanadagoló

12 400 Ft

Válasszon hozzá csaptelepet! (58-65. oldal)

43
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Oval a maga tökéletes megjelenésével! Mérete igazán ideális, kisebb és közepes
fürdőszobákban is kényelmesen elfér, de egy nagyobb teret is gyönyörűen képes
megtölteni különleges designjával. Amennyiben egy igazán kényelmes kádra vágyik, emellett egyedi, innovatív formákra, akkor Oval szabadonálló akril kádunkat
Önnek találtuk ki. Minimális formatervezés letisztult vonalvezetéssel.

Oval 186

szabadon álló k ád
186 × 88,5 × 60,5 cm - 340 l

•
•
•
•
•

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 490 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

389 900 Ft
359 900 Ft

10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

-8%
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Oval 160

Oval 150

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

szabadon álló k ád
160 × 78 × 58 cm – 240 l

45

szabadon álló k ád
150 × 75 × 58 cm - 180 l

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akril réteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 390 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 330 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

349 900 Ft
309 900 Ft

-11%

329 900 Ft
304 900 Ft

Tekintse meg szabadon álló csaptelep kínálatunkat: 103 oldal.

-8%
→

46
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A kádtestre 10 év, gépészetre 1 év; szakszer viz általi beüzemelés esetén a gépészetre 2 év garanciát vállalunk.

20 21

20 21

SZANITER KATALÓGUS

AKRIL KÁDAK / HIDROMASSZÁZS KÁDAK

47

Válasszon hozzá csaptelepet! (58-65. oldal)
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Arezzo white

Arezzo black

Az ideális fürdőszoba amellett, hogy a maximális kényelmet nyújtja az egész
családnak, megjelenésében is a tökéletességre törekszik. Az Arezzo szabadon
álló kád mindkét tulajdonságot egyesíti magában. Hiszen amellett, hogy a dupla
falú akril kádtest stabilitást biztosít a teljes szerkezetnek, a különleges forma
igazán figyelemfelkeltővé teszi.

Arezzo modellünk feketében elérhető változata. Ha Önnek igazán fontos
a modern megjelenés és szeretné ha fürdőszobájában abszolút meghatározó
és kiemelt figyelmet kapna a szabadon álló kád, akkor válassza Arezzo black
modellünket. A stabilitás, a hosszútávú használhatóság, a tágas kialakítás
és az egyedülálló forma egy termékben!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

szabadon álló k ád fényes vagy mat t kivitelben
180 × 87 × 65 cm - 190 l

szabadon álló k ád fényes vagy mat t kivitelben
180 × 87 × 65 cm - 190 l

fényes fehér belső
fényes vagy matt fehér külső
dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintező láb
bruttó súly: max. 400 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.
Arezzo white fényes

389 900 Ft
349 900 Ft

10

fényes fehér belső
fényes vagy matt fekete külső
dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintező láb
bruttó súly: max. 400 kg

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

-10%

Arezzo black fényes

399 900 Ft
359 900 Ft

-10%

Arezzo white matt

Arezzo black matt

439 900 Ft

459 900 Ft

20 21
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Calabria white

Calabria black

Calabria termékünknél az egyszerűség és nagyszerűség elveit követtük.
Egy szabadon álló kád esetén ugyanis legtöbbször a kinézet alapján döntünk,
és erős kétellyel élünk a használhatósággal szemben. A Wellis szabadon álló
kádaknál a kényelem is fontos szerepet játszik a modellek tervezésekor.
A Calabria szabadon álló kád sarkos kialakításnak köszönhetően egy szűkösebb
fürdőszobában is nagyon jól fog mutatni, de mivel az egyenes oldala is teljesen
burkolt, térben is elhelyezhető.

Calabria black modellünk követi az extra modern megjelenést az egyszerűség
könnyedségével karöltve. A fekete akril még a hagyományos fürdőszobát is
modernitással tölti meg, így nem kerülheti el, hogy azonnal magára vonja tekintetünket. A Calabria még egy egészen kicsi fürdőszobában is tökéletes látványt
nyújt majd!

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

szabadon álló k ád fényes vagy mat t kivitelben
170 × 80 × 58 cm - 270 l

szabadon álló k ád fényes vagy mat t kivitelben
170 × 80 × 58 cm - 270 l

fényes fehér belső
fényes vagy matt fehér külső
dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintező láb
falhoz tolható
bruttó súly: max. 400 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

Calabria white fényes

fényes fehér belső
fényes vagy matt fekete külső
dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintező láb
falhoz tolható
bruttó súly: max. 400 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

Calabria black fényes

339 900 Ft

369 900 Ft

Calabria white matt

Calabria black matt

409 900 Ft

439 900 Ft

Tekintse meg szabadon álló csaptelep kínálatunkat: 103 oldal.

→
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Sierra

Gloria

A Sierra kád romantikus vonalvezetésének köszönhetően könnyen fürdőszobája
fénypontja lehet. Állítsa be egy tetszőleges helyre és máris élvezheti adottságait.
Modern designja és a letisztult formavilága teszi valóban feledhetetlenné ezt a
termékünket.

Gloria szabadon álló kád a kerekded formák kedvelőinek! A Gloria tágas használata mellett figyelemfelkeltő megjelenésével fogja Önt is azonnal levenni a
lábáról! Nemes egyszerűség egy extramodern fürdőszoba kiemelt darabjaként!
Rendeljen hozzá egy meseszép szabadon álló csaptelepet és már kezdetét is
veheti az egész estés feltöltődés!

szabadon álló k ád
170 × 80 × 72 cm - 290 l

•
•
•
•
•

szabadon álló k ád
Ø138 × 58 cm - 360 l

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 440 kg
•
•
•
•
•

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 510 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

379 900 Ft
10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

399 900 Ft

20 21
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Flavia

Alassio

A Flavia dupla falú, szennyeződés álló 5 mm-es akril kádtestével stabilitást és
időtállóságot kölcsönöz. A rejtett szintezőlábbal és a különleges vonalvezetéssel
olyan design és kényelmi megoldásokkal bír, melyekkel Ön is szívesen választja
majd a Flaviát otthonába!

Minden egyes szabadon álló kád egyedivé és páratlan hangulatúvá teszi fürdőszobáját. Elsősorban a romantikus formatervezés rajongóinak ajánlanánk ezt a
kádat. Klasszikus, elegáns kialakítása igazán kivételessé és figyelemfelkeltővé
varázsolja Alassio szabadon álló kádunkat. Rendeljen hozzáillő szabadon álló
csaptelepet, és merüljön el Alassio kádjában.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

szabadon álló k ád
170 × 80 × 60 cm - 330 l

szabadon álló k ád
170 × 80 × 58 cm - 210 l

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 480 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
le- és túlfolyó + szifon
rejtett szintezőláb
bruttó súly: max. 360 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

399 900 Ft
339 900 Ft

-15%

359 900 Ft

Tekintse meg szabadon álló csaptelep kínálatunkat: 103 oldal.

→

Öntött márvány
szabadon álló kád
Az öntött márvány alapanyagú termékek egyedi gyártási technológiájának
köszönhetően a változatos formavilág kialakításának csak a képzelet szab határt.
A különböző ásványi anyagok megfelelő arányának köszönhetően öntött márvány kádjaink
kíválóan ellenállnak a mechanikai sérülésekkel szemben. Az extra-kemény,
fél mm vastag matt szaniter-gél réteg pedig hőállóvá, karcállóvá, és kellemes
tapintásúvá teszi felületüket.

54
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Soul white

Soul black

A Soul öntött márvány kád ergonomikus kialakítása a garancia egy
kellemesen eltöltött, nyugtató fürdőzésre.

A Soul kád fekete változata, melynek elegáns formája matt,
selymes felületével méginkább érvényesül.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

szabadon álló mat t fehér öntöt t márvány k ád
167,5 × 85 × 53 cm - 268 l

szabadon álló mat t fekete öntöt t márvány k ád
167,5 × 85 × 53 cm - 268 l

ásványi kompozit alapanyag
antibakteriális, hőálló matt szaniter-gél bevonat
rendkívül ellenálló felület
le-és túlfolyó
nettó súly: 150 kg, bruttó súly: max. 416 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

ásványi kompozit alapanyag
antibakteriális, hőálló matt szaniter-gél bevonat
rendkívül ellenálló felület
le-és túlfolyó
nettó súly: 150 kg, bruttó súly: max. 416 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

899 900 Ft
10

20 21

1 049 900 Ft

20 21
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Carib white

Carib black

A Carib öntött márvány kád modern, egyenes vonalaival pompásan megállja
helyét egy modern vagy loft stílusú enteriőrben.

Egy matt felületű káddal, legyen az akár fehér, vagy fekete, a legújabb lakberendezési trendeknek megfelelően kombinálhatjuk a fényes és matt felületeket a
térben, izgalmas összhatást érve el ezzel.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

szabadon álló mat t fehér öntöt t márvány k ád
165,5 × 73 × 57 cm - 315 l

szabadon álló mat t fekete öntöt t márvány k ád
165,5 × 73 × 57 cm - 315 l

ásványi kompozit alapanyag
antibakteriális, hőálló matt szaniter-gél bevonat
rendkívül ellenálló felület
le-és túlfolyó
nettó súly: 175 kg, bruttó súly: max. 480 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

ásványi kompozit alapanyag
antibakteriális, hőálló matt szaniter-gél bevonat
rendkívül ellenálló felület
le-és túlfolyó
nettó súly: 175 kg, bruttó súly: max. 480 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

899 900 Ft

1 049 900 Ft

Tekintse meg szabadon álló csaptelep kínálatunkat: 103 oldal.

→
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Affair

Accord

Az Affair öntött márvány kád elegáns vonalai, matt felületével kombinálva
kimondottan nyugtató hatású látvány. Egy semleges színű, világos kőburkolaton
mutat a legjobban.

Az Accord kád az élő bizonyítéka az öntött márvány gyártási technológiájában
rejlő határtalan lehetőségeknek. Extravagáns formájával fészekként öleli körül
használóját, a testi-lelki ellazulást elősegítve.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

szabadon álló mat t fehér öntöt t márvány k ád
178 × 78,5 × 64 cm - 285 l

szabadon álló mat t fehér öntöt t márvány k ád
190 × 77,5 × 65/95 cm - 310 l

ásványi kompozit alapanyag
antibakteriális, hőálló matt szaniter-gél bevonat
rendkívül ellenálló felület
le-és túlfolyó
nettó súly: 118 kg, bruttó súly: max. 395 kg

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

*Az ár a csaptelepet nem tartalmazza.

679 900 Ft
10

10 év garanciát vállalunk a kádtestekre.

ásványi kompozit alapanyag
antibakteriális, hőálló matt szaniter-gél bevonat
rendkívül ellenálló felület
le-és túlfolyó
nettó súly: 188 kg, bruttó súly: max. 498 kg

999 900 Ft

20 21
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Varázsolja a fürdőkádját a nyugalom szigetévé! Gyújtson meg egy gyertyát, lapozza fel kedvenc könyvét,
vagy nézze meg a következő epizódot sorozatából egy tableten, és töltsön egy pohárral kedvenc italából!
Mindezeket elhelyezheti a Bridge kádtálcákon, miközben a fürdőzés kellemes élményével kényezteti magát.

Bridge

Bridge Plus

• rácsos bambusz kádtálca
• lakkozott felület
• fix méret, nem állítható

•
•
•
•
•
•

bambusz tálca szabadon álló k ádhoz
70 × 15,5 × 4 cm

bambusz tálca szabadon álló k ádhoz
70-105 × 22,5 × 4 cm

18 900 Ft

állíthaó méret 70-105 cm között
rácsos bambusz kádtálca
lakkozott felület
talpas pohár tartó
kivehető tálca
felhajtható tablet/könyvtartó

24 900 Ft

Mariner Black zuhanypanel

114 900 Ft

Scorpio zuhanykabin

129 900 Ft

90 × 90-es lapos
zuhanytálca

52 900 Ft

Mamba WC-papír tartó

12 900 Ft

Clement black
WC ülőke

17 900 Ft

Clement
black fali rimless WC

76 900 Ft

Rodos fürdőszobai tükör

122 900 Ft

Asti magas mosdó
csaptelep 

35 900 Ft

Rose pultra
építhető mosdók 

26 900 Ft

60
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Blondie 60

Soria

Blondie 60 mosdószekrény

Soria mosdószekrény

59 × 45 × 45 cm

89 × 45 × 80 cm

•
•
•
•

•
•
•
•

fürdőszobabútor szet t

fürdőszobabútor szet t

1 fiókos mosdószekrény
15 mm vastag MDF korpusz, melamin tölgy dekor felület
18 mm vastag MDF front, melamin tölgy dekor felülettel
soft-close fiókrendszerrel

34 900 Ft
27 900 Ft

2 fiókos mosdószekrény
15 mm vastag MDF korpusz, melamin tölgy dekor felülettel
18 mm vastag MDF front, melamin tölgy dekor felülettel
soft-close fiókrendszerrel

94 900 Ft

-20%

79 900 Ft

Blondie 60 műmárvány mosdó

Soria műmárvány mosdó

60 × 46 × 3/15,5 cm

90 × 46 × 4/16 cm

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció: túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

31 900 Ft
25 400 Ft

-20%

blondie 60 fali tükör
60 × 45 × 1,8 cm
• MDF hordozóanyag

1

20 21

48 900 Ft

opció: túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

40 900 Ft

-16%

-16%

Canaria tükrös fürdőszoba szekrény

16 900 Ft
13 400 Ft

-21%

80 × 12 × 70 cm

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.

118 900 Ft

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Azori

Jersey

Azori mosdószekrény

Jersey mosdószekrény

79,4 × 45,5 × 86 cm

79,4/90,4 × 45,5 × 82 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

fürdőszobabútor szet t

fürdőszobabútor szet t

2 fiókos mosdószekrény
16 mm vastag MDF korpusz, melamin sötét dió dekor felülettel
16 mm vastag MDF front, melamin sötét dió dekor felülettel
matt fekete lábak és fogantyúk
soft-close fiókrendszerrel
109 900 Ft

-14%

94 900 Ft

2 fiókos mosdószekrény
16 mm vastag MDF korpusz, melamin dió dekor felülettel
18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor felülettel
matt fekete fém lábak és fogantyúk
törölközőtartóval
soft-close fiókrendszerrel

Azori műmárvány mosdó

Jersey műmárvány mosdó

80 × 46 × 1,6/16,5 cm

80 × 46 × 2/17,5 cm

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció: túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

61

46 900 Ft

-15%

39 900 Ft

Canaria tükrös fürdőszoba szekrény

opció: túlfolyós
leeresztő - 5 200 Ft

99 900 Ft

44 900 Ft

Jersey függesztett magas szekrény
35 × 30 × 120/144 cm
• forgatható nyitási irányú ajtókkal

80 × 12 × 70 cm

118 900 Ft

74 900 Ft

Pico fürdőszobai tükör LED világítással
Ø75 × 4 cm

79 900 Ft

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→
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Bilbao 120
fürdőszobabútor szet t

Bilbao 120
mosdószekrény

Bilbao 120
műmárvány mosdó

Bilbao függesztett
magas szekrény

119 × 45 × 55 cm

120 × 46 × 5/16 cm

35 × 30 × 160 cm

• 4 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, barna színű
felülettel
• 18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor
felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• 2 ajtós függesztett magas szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, barna színű
felülettel
• 18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor
felülettel
• forgatható nyitásirányú ajtókkal
• soft close zsanérokkal

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

98 900 Ft

61 900 Ft

58 900 Ft

Rodos fürdőszobai tükör
LED világítással, kijelzővel
120 × 4 × 70 cm
•
•
•
•
•

fényes alumínium keret
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
páramentesítő funkció
óra- és hőmérséklet kijelzés
hidegfehér fény árnyalat (6000 K)

139 900 Ft
122 900 Ft

1

-12%

műmárvány
mosdó

soft-close
fiókrendszer

melamin dió
dekor felület

függesztett
magas szekrény

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Bilbao 80

Bilbao 60

Bilbao 80 mosdószekrény

Bilbao 60 mosdószekrény

79 × 45 × 55 cm

59 × 45 × 55 cm

•
•
•
•

•
•
•
•

fürdőszobabútor szet t

63

fürdőszobabútor szet t

2 fiókos mosdószekrény
15 mm vastag MDF korpusz, barna színű felülettel
18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor felülettel
soft-close fiókrendszerrel

2 fiókos mosdószekrény
15 mm vastag MDF korpusz, barna színű felülettel
18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor felülettel
soft-close fiókrendszerrel

63 900 Ft

58 900 Ft

Bilbao 80 műmárvány mosdó

Bilbao 60 műmárvány mosdó

80,4 × 46 × 5/16 cm

60,4 × 46 × 5/16 cm

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

40 900 Ft

35 900 Ft

Canaria tükrös fürdőszoba
szekrény LED világítással

Pico fürdőszobai tükör
LED világítással

80 × 12 × 70 cm

Ø75 × 4 cm

• edzett üveg belső polcok
• 110 fokban nyíló soft-close ajtópántok
• érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)

• alumínum keret
• érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
• páramentesítő funkció

118 900 Ft
További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

79 900 Ft
Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→
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Almeria 120
fürdőszobabútor szet t

Almeria 120
mosdószekrény

Almeria 120
műmárvány mosdó

almeria függesztett
magas szekrény

120 × 45,5 × 55 cm

121 × 46 × 1,8/16 cm

35 × 30 × 160 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakozott fehér felülettel
• krómozott acél fogantyúkkal
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• 1 ajtós függesztett magas szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• forgatható nyitásirányú ajtóval
• állítható polcokkal
• krómozott acél fogantyúval

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

139 900 Ft

65 900 Ft

66 900 Ft

Rodos fürdőszobai tükör
LED világítással, kijelzővel
120 × 4 × 70 cm
•
•
•
•
•

fényes alumínium keret
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
páramentesítő funkció
óra- és hőmérséklet kijelzés
hidegfehér fény árnyalat (6000 K)

139 900 Ft
122 900 Ft

1

-12%

osztott
fiókbelső

magasfényű
lakozott
fehér felület

állítható
belső polcok

krómozott
acél fogantyúk

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.* 
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Almeria 80

Almeria 40

Almeria 80 mosdószekrény

Almeria 40 mosdószekrény

80 × 45,5 × 55 cm

39,5 × 21,5 × 60 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakozott fehér felülettel
• krómozott acél fogantyúkkal
• soft-close fiókrendszerrel

• egy nyílóajtós kézmosó szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• állítható polccal
• krómozott acél fogantyúval
• soft-close zsanérokkal
• forgatható nyitásirányú ajtóval

fürdőszobabútor szet t

kézmosó szekrény

86 900 Ft

31 900 Ft

Almeria 80 műmárvány mosdó

Almeria 40 műmárvány mosdó

81 × 46 × 1,8/16 cm

40 × 22 × 2,5/9,2 cm

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• megfordítható öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

65

47 900 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyó nélküli leeresztő - 5 200 Ft

18 900 Ft

Canaria tükrös fürdőszoba
szekrény LED világítással
80 × 12 × 70 cm
• edzett üveg belső polcok
• 110 fokban nyíló soft-close ajtópántok
• érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)

118 900 Ft
További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

megfordítható
mosdó

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→
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Elois grey 120
fürdőszobabútor szet t

Elois 120
mosdószekrény

Elois 120
műmárvány mosdó

Elois grey függesztett
magas szekrény

119 × 45 × 55 cm

120 × 46 × 1,5/17,3 cm

35 × 30 × 140 cm

• 4 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• 2 ajtós függesztett magasszekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• soft-close zsanérokkal
• forgatható nyitásirányú ajtókkal

114 900 Ft

Elois grey 120 fali tükör
120 × 55 cm
• MDF hordozóanyag

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

58 900 Ft

Arin
tükörre szerelhető lámpa. Elois
családhoz
17,3 × 12,9 × 3,9 cm

16 900 Ft

20 400 Ft

1

kétajtós
magas szekrény

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.* 
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

60 900 Ft

műmárvány
mosdó

magasfényű
világosszürke
felület

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Elois grey 80

Elois grey 60

Elois grey 80 mosdószekrény

Elois grey 60 mosdószekrény

79 × 45 × 55 cm

59 × 45 × 55 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott világosszürke színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

fürdőszobabútor szet t

67

fürdőszobabútor szet t

69 900 Ft

Elois 80 műmárvány mosdó

Elois 60 műmárvány mosdó

80 × 46 × 1,5/17,3 cm

60 × 46 × 1,5/17,3 cm

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

40 900 Ft

Elois grey 60 fali tükör

80 × 55 cm

60 × 55 cm

• MDF hordozóanyag

• MDF hordozóanyag

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

-18%

49 900 Ft

28 900 Ft

Elois grey 80 fali tükör

14 900 Ft

60 900 Ft

14 900 Ft

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→
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Elois white 120
fürdőszobabútor szet t

Elois white 120
mosdószekrény

Elois 120
műmárvány mosdó

Elois white függesztett
magas szekrény

119 × 45 × 55 cm

120 × 46 × 1,5/17,3 cm

35 × 30 × 140 cm

• 4 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• 2 ajtós függesztett magasszekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close zsanérokkal
• forgatható nyitásirányú ajtókkal

114 900 Ft
96 900 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

-16%

Elois white 120 fali tükör
120 × 55 cm
• MDF hordozóanyag

58 900 Ft

Arin
tükörre szerelhető
lámpa
Elois családhoz
17,3 × 12,9 × 3,9 cm

16 900 Ft

20 400 Ft

1

spft-close
fiókrendszer

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.* 
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

60 900 Ft

magasfényű
lakozott
fehér felület

18 mm vastag
MDF front

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Elois white 80

Elois white 60

Elois white 80 mosdószekrény

Elois white 60 mosdószekrény

79 × 45 × 55 cm

59 × 45 × 55 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

fürdőszobabútor szet t

69

fürdőszobabútor szet t

69 900 Ft

-14%

59 900 Ft

Elois 80 műmárvány mosdó

Elois 60 műmárvány mosdó

80 × 46 × 1,5/17,3 cm

60 × 46 × 1,5/17,3 cm

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

40 900 Ft

Elois white 60 fali tükör

80 × 55 cm

60 × 55 cm

• MDF hordozóanyag

• MDF hordozóanyag

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

-13%

52 900 Ft

28 900 Ft

Elois white 80 fali tükör

14 900 Ft

60 900 Ft

14 900 Ft

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→
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Elois white 120
mosdópult szet t

Elois white 120
fali tükör

Elois white 120
mosdópult szekrény

Elois 120
műmárvány top

120 × 46 × 30 cm

120 × 46 × 3 cm

120 × 55 cm

• egyfiókos mosdópult szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány mosdópult
• furatok nélkül

• MDF hordozóanyag

74 900 Ft
62 900 Ft

-16%

78 900 Ft
65 900 Ft

20 400 Ft

Tulip porcelán mosdó

comino fali mosdó csaptelep

35,8 × 35,8 × 10,8 cm

19 × 11,2 × 24,4 cm

részletek és további mosdók az 88-89. oldalon

részletek és további csaptelepek az 92-101. oldalon

33 900 Ft
28 900 Ft

1

-16%

-15%

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.

37 900 Ft
30 900 Ft

-18%

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.

20 21
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FÜRDŐSZOBA BÚTOROK

Elois white 80

Elois white 60

Elois white 80
mosdópult szekrény

Elois white 60
mosdópult szekrény

80 × 46 × 30 cm

60 × 46 × 30 cm

• egyfiókos mosdópult szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• egyfiókos mosdópult szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér színű felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

mosdópult szet t

71

mosdópult szet t

56 900 Ft

-14%

48 900 Ft

Elois 80
műmárvány top

Elois 60
műmárvány top

80 × 46 × 3 cm

60 × 46 × 3 cm

• öntött műmárvány mosdópult
• furatok nélkül

• öntött műmárvány mosdópult
• furatok nélkül

51 900 Ft

Elois white 60 fali tükör

80 × 55

60 × 55 cm

• MDF hordozóanyag

• MDF hordozóanyag

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

-13%

33 900 Ft

Elois white 80 fali tükör

14 900 Ft

-13%

43 400 Ft

38 900 Ft

-14%

44 400 Ft

49 900 Ft

14 900 Ft
Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→

72

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA

20 21

Ginger 120
fürdőszobabútor szet t

Ginger 120
mosdószekrény

Ginger 120
műmárvány mosdó

Ginger függesztett
magas szekrény

119 × 45 × 55 cm

120 × 46 × 1,5/17,3 cm

35 × 30 × 140 cm

• 4 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor
felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• 2 ajtós függesztett magas szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor
felülettel
• forgatható nyitásirányú ajtókkal

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

97 900 Ft

60 900 Ft

58 900 Ft

Ginger 120 fali tükör
120 × 55 × 0,4 cm

16 900 Ft

1

melamin dió
dekor felület

műmárvány
mosdó

soft-close
fiókrendszer

18 mm vastag
MDF front

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Ginger 80

Ginger 60

Ginger 80 mosdószekrény

Ginger 60 mosdószekrény

79 × 45 × 55 cm

59 × 45 × 55 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor
felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, melamin dió dekor
felülettel
• soft-close fiókrendszerrel

fürdőszobabútor szet t

73

fürdőszobabútor szet t

63 900 Ft

Ginger 80 műmárvány mosdó

Ginger 60 műmárvány mosdó

80 × 46 × 1,5/17,3 cm

60 × 46 × 1,5/17,3 cm

• Öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• Öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

40 900 Ft

28 900 Ft

Ginger 80 fali tükör

Ginger 60 fali tükör

80 × 55 × 0,4 cm

60 × 55 × 0,4 cm

11 900 Ft

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

58 900 Ft

11 900 Ft

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→

74

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK
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Nina 120
fürdőszobabútor szet t

Nina 120
mosdószekrény

Nina 120
műmárvány mosdó

Nina függesztett
magas szekrény

119 × 45 × 55 cm

120 × 46 × 3/17,3 cm

35 × 30 × 140 cm

• 4 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• krómozott acél fogantyúkkal
• soft-close fiókrendszerrel

• öntött műmárvány dupla mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• 2 ajtós függesztett magas szekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• krómozott acél fogantyúkkal
• forgatható nyitásirányú nyílóajtókkal

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

127 900 Ft

Nina 120 fali tükör

60 900 Ft

Arin
tükörre szerelhető
lámpa
Nina családhoz
17,3 × 12,9 × 3,9 cm

120 × 55 × 1,5 cm
• MDF hordozóanyag

16 900 Ft

21 900 Ft

1

állítható
belső polcok

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.* 
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

69 900 Ft

műmárvány
mosdó

soft-close
fiókrendszer

A bútorokat lapra szerelve szállítjuk.
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Nina 80

Nina 60

Nina 80 mosdószekrény

Nina 60 mosdószekrény

79 × 45 × 55 cm

59 × 45 × 55 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• krómozott acél fogantyúkkal
• soft-close fiókrendszerrel

• 2 fiókos mosdószekrény
• 15 mm vastag MDF korpusz, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• 18 mm vastag MDF front, magasfényű
lakkozott fehér felülettel
• krómozott acél fogantyúkkal
• soft-close fiókrendszerrel

fürdőszobabútor szet t

75

fürdőszobabútor szet t

79 900 Ft

Nina 80 műmárvány mosdó

Nina 60 műmárvány mosdó

80 × 46 × 3/17,3 cm

60 × 46 × 3/17,3 cm

• Öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

• Öntött műmárvány mosdó
• csaptelep és szifon nélkül

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

opció
klikk-klakk túlfolyós leeresztő - 5 200 Ft

41 900 Ft

31 900 Ft

Nina 80 fali tükör

Nina 60 fali tükör

80 × 55 × 1,5 cm

60 × 55 × 1,5 cm

• MDF hordozóanyag

• MDF hordozóanyag

14 900 Ft
További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

74 900 Ft

14 900 Ft
Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→

76

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA
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Tripoli
mosdópult szet t

Tripoli mosdószekrény

Tripoli porcelán top

Tripoli fürdőszobai tükör

164,4 × 52 × 45 cm

165 × 52,5 × 0,6 cm

Ø80 × 4 cm

•
•
•
•
•

• márványmintás matt porcelán top

• fém keret polírozott-csiszolt éllel
• világítás nélkül

tömör diófa mosdószekrény
1 ajtó, 2 fiók
Diófa korpusz és front
Blum vasalatú soft-close fiókrendszerrel
nem lapraszerelt

399 900 Ft

1

114 900 Ft

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.*
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

89 900 Ft

Nem lapraszerelt modell.

20 21

SZANITER KATALÓGUS

További fürdőszobai tükör kínálat a 62-63. oldalon.

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK

77

Válasszon hozzá csaptelepet (68-75. oldal).

→

78

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK

20 21

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA

Tunis 135
mosdópult szet t

Tunis 135 mosdópult
szekrény

Tunis 135 quartz sand top
mosdóval

Tunis fürdőszobai tükör
LED világítással

134,4 x 51,8 x 45 cm

135,8 × 53 × 2/17 cm

Ø80 × 2,5 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• MDF korpusz és front, melamin világos dió dekor
felülettel
• Blum vasalatú soft-close fiókrendszerrel
• nem lapraszerelt

•
•
•
•

• LED háttérvilágítás

matt fekete Quartz Sand top
integrált mosdókagyló pop-up lefolyóval
karcálló
foltálló felület

169 900 Ft

129 900 Ft

59 900 Ft

←
melamin front
dekor felülettel

→
matt fekete Quartz
Sand top integrált
mosdókagyló

1

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.*
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

Nem lapraszerelt modell.
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Tunis 120

Tunis 90

Tunis 120 mosdószekrény

Tunis 90 mosdószekrény

119,4 × 51,8 × 45 cm

89,6 × 51,8 × 45 cm

•
•
•
•

•
•
•
•

fürdőszobabútor szet t

79

fürdőszobabútor szet t

2 fiókos mosdószekrény
MDF korpusz és front, melamin világos dió dekor felülettel
Blum vasalatú soft-close fiókrendszerrel
nem lapraszerelt

1 fiókos mosdószekrény
MDF korpusz és front, melamin világos dió dekor felülettel
Blum vasalatú soft-close fiókrendszerrel
nem lapraszerelt

139 900 Ft

99 900 Ft

Tunis 120 Quartz sand top mosdóval

Tunis 90 Quartz sand top mosdóval

120,8 × 53 × 2/17 cm

90,8 × 53 × 2/17 cm

•
•
•
•

•
•
•
•

matt fekete Quartz Sand top
integrált mosdókagyló pop-up lefolyóval
karcálló
foltálló felület

matt fekete Quartz Sand top
integrált mosdókagyló pop-up lefolyóval
karcálló
foltálló felület

114 900 Ft

89 900 Ft

Tunis fürdőszobai tükör
LED világítással

Tunis fürdőszobai tükör
LED világítással

Ø80 × 2,5 cm

Ø80 × 2,5 cm

• LED háttérvilágítás

• LED háttérvilágítás

59 900 Ft
További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

59 900 Ft
Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→

80

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK
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Miletos 180
mosdópult szet t

Miletos 180
mosdópult szekrény

Miletos pultra építhető
solid surface mosdó

Miletos 180 fürdőszobai
tükör LED világítással

180 × 55 × 40 cm

54 × 34 × 12 cm

180 × 3 × 60 cm

• 2 fiókos mosdószekrény
• MDF korpusz, matt fehér felülettel
• MDF korpusz, melamin fehérített
tölgyfa utánzatú felülettel
• Blum soft-close fiókrendszerrel

•
•
•
•

• LED háttérvilágítás

matt fehér
pultra építhető
solid surface mosdó
pop-up lefolyóval

239 900 Ft

59 900 Ft

109 900 Ft

matt fehér solid
surface mosdó

tágas fiókok

1

elegáns
részletek

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.*
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

Rundo magas
mosdó csaptelep

69 900 Ft

Nem lapraszerelt modell.

20 21
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FÜRDŐSZOBA BÚTOROK
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Miletos 90
fürdőszobabútor szet t

Miletos 90 mosdópult
szekrény

Miletos pultra építhető
solid surface mosdó

Miletos 90 fürdőszobai
tükör LED világítással

90 × 55 × 40 cm

54 × 34 × 12 cm

90 × 3 × 60 cm

• 1 fiókos mosdószekrény
• MDF korpusz, matt fehér felülettel
• MDF korpusz, MDF korpusz, melamin fehérített
tölgyfa utánzatú felülettel
• Blum soft-close fiókrendszerrel

•
•
•
•

• LED háttérvilágítás

matt fehér
pultra építhető
solid surface mosdó
pop-up lefolyóval

139 900 Ft

59 900 Ft

69 900 Ft

←
matt fehér solid
surface mosdó

→
tágas fiók

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→

82

FÜRDŐSZOBA BÚTOROK
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Tenebra 190
fürdőszobabútor szet t

Tenebra 190 mosdószekrény
189,2 × 52,2 × 55 cm
•
•
•
•

2 fiókos mosdószekrény
MDF korpusz, matt fekete felülettel
MDF korpusz, melamin tölgy dekor felülettel
Blum vasalatú soft-close fiókrendszerrel

Tenebra 190 Quartz Sand
top mosdóval

Tenebra 190 fürdőszobai
tükör LED világítással

190 × 52,5 × 0,5/16 cm

190 × 3 × 60 cm

•
•
•
•

• LED háttérvilágítás

matt fekete Quartz Sand top
integrált mosdókagyló pop-up lefolyóval
karcálló
foltálló felület

269 900 Ft

209 900 Ft

minőségi
alapanyagok

1

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobabútorokra és tükrös szekrényekre.*
* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

119 900 Ft

beépített
fiókvilágítás

Nem lapraszerelt modell.
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Tenebra 90
fürdőszobabútor szet t

Tenebra 90 mosdószekrény
89,4 × 48 × 55 cm
•
•
•
•

2 fiókos mosdószekrény
MDF korpusz, matt fekete felülettel
MDF korpusz, melamin tölgy dekor felülettel
Blum vasalatú soft-close fiókrendszerrel

Tenebra 90 Quartz Sand
top mosdóval

Miletos 90 fürdőszobai
tükör LED világítással

90 × 48,3 × 0,5/16 cm

90 × 3 × 60 cm

•
•
•
•

• LED háttérvilágítás

matt fekete Quartz Sand top
integrált mosdókagyló pop-up lefolyóval
karcálló
foltálló felület

149 900 Ft

99 900 Ft

69 900 Ft

←
teljesen kihúzható
fiók

→
matt fekete
Quartz Sand top

További fürdőszobai tükör kínálat a 84-85. oldalon.

Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→

84

FÜRDŐSZOBA TÜKRÖK ÉS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK LED VILÁGÍTÁSSAL

Tenerife és Canaria tükrös fürdőszoba szekrényeink modern
megjelenését még inkább kiemeli az exkluzív LED világítás.
A fényes alumínium keret és polcok pedig időtállóságot kölcsönöznek modelljeinknek.

20 21

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA

belső tükrös felület

smink-világítás

világító érintőgomb

belső polcok

Tenerife

tükrös fürdőszoba szekrény LED vil ágítással
120 (60 + 60) × 12 × 70 cm
•
•
•
•
•

fényes alumínium keret
fényes alumínium polcok
110 fokban nyíló soft-close ajtópántok
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
hidegfehér-melegfehér fény árnyalat állítás (3000K - 6000K)

129 900 Ft
116 900 Ft

-10%

Canaria

tükrös fürdőszoba szekrény LED vil ágítással
80 × 12 × 70 cm
•
•
•
•
•

fényes alumínium keret
edzett üveg belső polcok
110 fokban nyíló soft-close ajtópántok
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
hidegfehér fény árnyalat (6000 K)

118 900 Ft
1

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobatükrökre.*

* A részletes garanciális feltételekről tájékozódjon a 136. oldalon

20 21
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FÜRDŐSZOBA TÜKRÖK ÉS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK LED VILÁGÍTÁSSAL

Rodos

fürdőszobai tükör LED vil ágítással,
kijelzővel
120 × 4 × 70 cm
•
•
•
•
•
•

fényes alumínium keret
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
páramentesítő funkció
háromszorosan nagyító tükörbetét
óra- és hőmérséklet kijelzés
hidegfehér fény árnyalat (6000 K)

óra és hőmérséklet
kijelzés

nagyító tükörbetét

139 900 Ft
122 900 Ft

-12%

Bali

tükrös fürdőszoba szekrény LED vil ágítással
60 × 12 × 70 cm
•
•
•
•
•

fényes alumínium keret
fényes alumínium polcok
110 fokban nyíló soft-close ajtópántok
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
hidegfehér-melegfehér fény árnyalat állítás (3000K - 6000K)

75 900 Ft
belső tükrös felület

64 900 Ft

-14%

Pico

fürdőszobai tükör LED vil ágítással
Ø75 × 4 cm
•
•
•
•

alumínum keret
érintőgombos világítás kapcsoló (IP44)
páramentesítő funkció
hidegfehér fény árnyalat (6000 K)

rejtett világítás

79 900 Ft

85

Rundo Solo
szabadon álló csaptelep

189 900 Ft

Oval 186 szabadon álló kád

359 900 Ft

Arin lámpa 

16 900 Ft

Nina 120 fali tükör

21 900 Ft

Nina 120
4 fiókos mosdószekrény

127 900 Ft

Nina 120 dupla mosdókagyló

60 900 Ft

Rundo mosdó csaptelep 

58 900 Ft

88

MOSDÓK

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA

Porcelán mosdó

20 21

Porcelán mosdóink között éppúgy megtalálhatók az elegáns vékony peremkialakítású pultra helyezhető modellek, mint a praktikus, falra szerelhető mosdók,
melyek kis alapterületű helyiségekben, mosdószekrény nélkül is megállják
helyüket.

Pultra szerelhető mosdóinkhoz válasszon egyre bővülő magasított csaptelep
kínálatunkból, illetve ajánljuk hozzá Klikk-Klakk lefolyóinkat, melyek túlfolyós,
és túlfolyó nélküli változatban kaphatók, króm, fehér illetve fekete porcelán felső
résszel matt vagy fényes kivitelben.

Lily

Lotus

pultra építhető porcel án mosdó
50 × 40,5 × 11 cm

37 900 Ft
31 900 Ft

pultra építhető porcel án mosdó
50 × 42,3 × 12,7 cm

-16%

Tulip

pultra építhető porcel án mosdó
35,8 × 35,8 × 10,8 cm

-21%

33 900 Ft

pultra építhető porcel án mosdó
59 × 41 × 10 cm

-15%

Daisy

33 900 Ft

Poppy
34 900 Ft
28 900 Ft

10

29 900 Ft

Iris
28 900 Ft

pultra építhető porcel án mosdó
49 × 39,5 × 15 cm

37 900 Ft

pultra építhető porcel án mosdó
41 × 41 × 14,8 cm

-17%

10 év garanciát vállalunk a porcelán mosdókra.

30 900 Ft
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Rose

pultra építhető porcel án mosdó
Ø35,5 × 11,7 cm

89

Rose matt
30 900 Ft
26 900 Ft

pultra építhető mat t porcel án mosdó
Ø35,5 × 11,7 cm

-13%

Rose B&W

Rose black

pultra építhető mat t fekete porcel án mosdó
Ø35,5 × 11,7 cm

41 900 Ft

• matt fekete porcelán

36 900 Ft

46 900 Ft

-12%

Azalea matt

pultra építhető mat t fekete-fehér porcel án mosdó
Ø35,5 × 11,7 cm

52 900 Ft

Azalea B&W

pultra építhető mat t fehér porcel án mosdó
39 × 39 × 13 cm

pultra építhető mat t fekete-fehér porcel án mosdó
39 × 39 × 13 cm

48 900 Ft

56 900 Ft
Válasszon hozzá csaptelepet (92-101. oldal).

→
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Violet

20 21

Freesia

fali porcel án mosdó
47,5 × 45,6 × 37 cm

fali porcel án mosdó
53,3 × 44,9 × 36,5 cm

49 900 Ft

49 900 Ft

42 900 Ft

Santorini

Santorini

• balos változat

• jobbos változat

fali kézmosó
37,5 × 18,5 × 9,0 cm

-14%

fali kézmosó
37,5 × 18,5 × 9,0 cm

26 900 Ft
21 900 Ft

26 900 Ft

-19%

21 900 Ft

-19%

Klikk-klakk
leeresztők

• króm pop-up leeresztő
• túlfolyó nélküli mosdóhoz

5 200 Ft
10

• króm pop-up leeresztő
• túlfolyós mosdóhoz

• matt fekete porcelán
pop-up leeresztő
• túlfolyó nélküli mosdóhoz

• fényes fehér vagy matt
fehér porcelán pop-up
leeresztő
• túlfolyó nélküli mosdóhoz

6 500 Ft

6 500 Ft

5 200 Ft

10 év garanciát vállalunk a porcelán mosdókra.

• fényes fehér vagy matt
fehér porcelán pop-up
leeresztő
• túlfolyós mosdóhoz

6 500 Ft

20 21
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Pillar

Pillar Black

szabadon álló
solid surface mosdó
50 × 50 × 85 cm

szabadon álló
solid surface mosdó
50 × 50 × 85 cm

169 900 Ft

91

169 900 Ft

A Pillar szabadonálló design mosdók
egyedi megjelenésükkel igazán letisztult
látványt keltenek. Fal mellett egy fali
csapteleppel, vagy térben elhelyezve egy
szabadon álló csapteleppel is megállják
helyüket.

Válasszon hozzá csaptelepet (68-75. oldal).

→
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Asti

csaptelep csal ád
Az Asti csaptelep termékcsaládunkra a meghatározó vonalvezetés jellemző. Tökéletes forma, amely minden
fürdőszoba stílushoz tökéletesen illeszkedik. A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

asti mosdó csaptelep

asti bidé csaptelep

asti kád csaptelep

16,3 cm

13,3 × 15, 1 × 12,1 cm

21,5 × 18,3 × 16,6 cm
• gégecső és zuhanyfej nélkül

24 400 Ft
21 900 Ft

-10%

22 400 Ft
20 900 Ft

35 900 Ft

-7%

32 900 Ft

asti zuhany csaptelep

asti magas mosdó csaptelep

21,5 × 13,4 cm

29,7 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

25 900 Ft
23 900 Ft

5

-8%

5 év garanciát vállalunk a csaptelepekre.

39 400 Ft
35 900 Ft

-9%

-8%
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Bellini
csaptelep csal ád

A Bellini termékcsalád egyszerű mégis különleges kinézetű, köszönhetően a lekerekített széleknek. Magával
ragadó stílus az Ön fürdőszobájához illeszkedve! A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

bellini mosdó csaptelep

bellini bidé csaptelep

bellini kád csaptelep

16,5 × 17,6 cm

15,1 × 4,8 cm

21,5 × 20 × 9,4 cm
• gégecső és zuhanyfej nélkül

26 900 Ft

22 400 Ft

36 900 Ft

bellini zuhany csaptelep
21,5 × 14,8 × 13,3 cm
• gégecső és zuhanyfej nélkül

26 900 Ft
Válasszon hozzá Divido zuhany kiegészítőket (28-29. oldal).

→
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Cosmo
csaptelep csal ád

A Cosmo csaptelepre a klasszikus és modern szavakat használnánk leginkább. Hogy mégis hogyan függ össze
a két ellentétes jelző egy termékben? Tekintse meg a termékcsaládot a válaszért! A csaptelepek sárgaréz
testtel és kerámiabetéttel készülnek.

cosmo mosdó csaptelep

cosmo bidé csaptelep

cosmo kád csaptelep

16,8 cm

12,9 cm

21,5 × 17,9 × 11,5 cm
• gégecső és
zuhanyfej nélkül

26 400 Ft

24 400 Ft

42 900 Ft

cosmo zuhany csaptelep

cosmo magas mosdó csaptelep

21,5 × 12,5 × 11,8 cm

28,7 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

32 900 Ft
5

5 év garanciát vállalunk a csaptelepekre.

40 900 Ft
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Comino
csaptelep csal ád
Comino termékcsalád a minimalista formatervezés különlegességével. Gömbölyded forma, felhasználó barát
megoldások többféle kivitelben. A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

comino mosdó csaptelep

comino bidé csaptelep

16,4 cm

5 × 12,8 × 12,5 cm

23 400 Ft

comino magas
mosdó csaptelep
28,7 cm

22 400 Ft

comino kád csaptelep

comino zuhany csaptelep

21,2 × 18,2 × 10,2 cm

21,5 × 12,5 × 11,8 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• gégecső és zuhanyfej nélkül

37 900 Ft

comino fali
mosdó csaptelep

alaptest méret: 19 × 11,2 cm
beömlő hossza: 24,4 cm
• belső résszel együtt

34 900 Ft

24 400 Ft

37 900 Ft
30 900 Ft

Válasszon hozzá Divido zuhany kiegészítőket (28-29. oldal).

-18%
→
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Mamba
csaptelep csal ád

Tömör, robusztus megjelenés, szemet gyönyörködtető vonalvezetés. A Mamba
csaptelep családunk matt fekete kivitelben egészen lenyűgöző látványt nyújt minden
fürdőszobában! A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

Mamba mosdó
csaptelep

Mamba bidé
csaptelep

Mamba magas
mosdó csaptelep

17,6 cm

12,7 cm

30 cm

31 900 Ft

28 400 Ft

46 900 Ft

Mamba kád
csaptelep

Mamba zuhany
csaptelep

Mamba fali mosdó
csaptelep

21,5 × 18,8 × 10,9 cm

21,5 × 13,4 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• gégecső és zuhanyfej nélkül

alaptest méret: 23 × 11 cm
beömlő hossza: 20 cm
• belső résszel együtt

56 900 Ft
5

5 év garanciát vállalunk a csaptelepekre.

41 900 Ft

52 900 Ft
46 900 Ft

-11%

mamba
zuhanyszett
70 cm
• flexibilis zuhanycsővel és
zuhanyfejjel
• matt fekete

35 900 Ft
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Rundo
csaptelep csal ád

Ha az elegancia és a exkluzivitás jellemzi Önt és az otthonát, akkor a Rundo csaptelep családot Önnek
álmodtuk meg. Tejfehér-króm színvilágával prémium megjelenést kölcsönöz a gyönyörű formavilágához
illeszkedve. A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

rundo mosdó csaptelep

rundo bidé csaptelep

16,5 × 17,6 cm

15,1 × 4,8 cm

Rundo magas
mosdó csaptelep
30 cm

56 900 Ft

58 900 Ft

69 900 Ft

rundo kád csaptelep

rundo zuhany csaptelep

rundo csaptelep szett

21,5 × 20 × 9,4 cm

21,5 × 14,8 × 13,3 cm

21,2 × 22,6 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• kádtestre szerelhető

86 900 Ft

65 900 Ft
58 900 Ft

-11%

104 900 Ft
89 900 Ft

Válasszon hozzá Divido zuhany kiegészítőket (28-29. oldal).

-14%
→
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Faust

Diablo

A Faust csaptelep a trendi fürdőszoba pompás kiegészítője. Különleges kialakításának köszönhetően sokkal
többet fog Önnek látványban nyújtani, mint amit egy kiegészítőtől elvárna. A csaptelepek sárgaréz testtel és
kerámiabetéttel készülnek.

Diablo az egyedi stílusért! Minimalista mégis
különleges megjelenés, egyediség és összehangolt
vonalvezetés. A csaptelepek sárgaréz testtel és
kerámiabetéttel készülnek.

Faust mosdó csaptelep

Faust bidé csaptelep

Diablo mosdó csaptelep

13,8 × 4,5 cm

12,6 × 14,7 × 5 cm

15 × 18,5 × 10,1 cm

csaptelep csal ád

csaptelep csal ád

37 900 Ft

37 900 Ft

32 900 Ft

Faust kád csaptelep

Faust zuhany csaptelep

Diablo kád csaptelep

13,4 × 21,7 cm

10 × 21,7 cm

10,1 × 18,5 × 9,5 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• gégecső és zuhanyfej nélkül

51 900 Ft
5

5 év garanciát vállalunk a csaptelepekre.

51 900 Ft

37 900 Ft
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Meliora

Terra

Már nem újdonság a fürdőszobai trendek világában a matt fekete felületű szerelvények használata.
A Meloria csaptelep család mégis kitűnik a sorból rose gold-matt fekete kiegészítőivel és egygombos
keverő megoldásával. A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

A Terra csaptelepek modern megjelenésükkel
teszik teljessé egy modern fürdőszoba összhangját.
A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel
készülnek.

Meliora mosdó csaptelep

Terra kád csaptelep

17,4 × 22,5 cm

29,5 × 16 cm

csaptelep csal ád

csaptelep csal ád

• termosztátos
• gégecső és zuhanyfej nélkül

32 900 Ft

64 900 Ft

Meliora kád csaptelep

Meliora zuhany csaptelep

Terra zuhany csaptelep

28,5 × 20 × 9 cm

28 × 8 cm

29,5 × 9,5 cm

• termosztátos
• gégecső és zuhanyfej nélkül

• termosztátos
• gégecső és zuhanyfej nélkül

• termosztátos
• gégecső és zuhanyfej nélkül

59 900 Ft

44 900 Ft

54 900 Ft

Válasszon hozzá Divido zuhany kiegészítőket (28-29. oldal) vagy Mamba zuhanyszettet (96. oldal).

→
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Umbra
csaptelep csal ád

Egyenes és íves vonalak tökéletes összhangja találkozik az Umbra
csaptelepcsaládban. Tökéletes kiegészítői lehetnek minden fürdőszobának.
A csaptelepek sárgaréz testtel és kerámiabetéttel készülnek.

Umbra mosdó csaptelep
18,8 × 17,5 cm

Umbra magas mosdó
csaptelep
30,8 × 20,5 cm

32 900 Ft

44 900 Ft

Umbra kád csaptelep

Umbra zuhany csaptelep

21,2 × 18,1 cm

21,2 × 13,4 cm

• gégecső és zuhanyfej nélkül

• gégecső és zuhanyfej nélkül

49 900 Ft
5

5 év garanciát vállalunk a csaptelepekre.

32 900 Ft

20 21

20 21
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Aurum

Sense

A króm csaptelepektől való eltérés a legfrissebb fürdőszoba trendek közé
tartozik. De az aranyszínű Aurum csaptelep család nem csak színével, hanem
izgalmas formavilágával is a jövőt képviseli. A csaptelepek sárgaréz testtel és
kerámiabetéttel készülnek.

Érintés nélküli kézmosás közületi és akár otthoni
felhasználásra is. A csaptelepek sárgaréz testtel és
kerámiabetéttel készülnek.

Aurum mosdó csaptelep

Sense szenzoros mosdó
csaptelep

csaptelep csal ád

szenzoros csaptelep

17,3 × 18,9 cm

17,4 × 17,8 cm

119 900 Ft
64 900 Ft

Aurum magas mosdó
csaptelep

Aurum mosogató csaptelep
30,3 × 21,5 cm

30,3 × 21,5 cm

139 900 Ft

159 900 Ft

→

102

CSAPTELEPEK

Szabadon álló csaptelep
Comino szabadon álló
mosdó csaptelep

Aurum szabadon álló
csaptelep

20 × 106 cm

81 × 28 cm

• kerámiabetét
• sárgaréz csaptelep test

•
•
•
•
•

kerámiabetét
sárgaréz csaptelep test
gégecső és  zuhanyfej
egykaros keverő
arany színben

139 900 Ft

299 900 Ft

Via szabadon álló
csaptelep

Rundo solo szabadon
álló csaptelep

29 × 112,7cm

30 × 88 cm

•
•
•
•

•
•
•
•
•

krómozott sárgaréz csaptelep test
egykaros keverő
kerámiabetét
gégecső és zuhanyfej

fehér és króm színkombináció
sárgaréz csaptelep test
egykaros keverő
kerámiabetét
gégecső és zuhanyfej

209 900 Ft
189 900 Ft

189 900 Ft

Mamba
szabadon álló
csaptelep

Mamba Chrome
szabadon álló
csaptelep

23 × 84 cm

23 × 84 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•

kerámiabetét
sárgaréz csaptelep test
gégecső és  zuhanyfej
egykaros keverő
matt fekete

209 900 Ft
5

20 21
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5 év garanciát vállalunk a csaptelepekre.

-10%

kerámiabetét
sárgaréz csaptelep test
gégecső és  zuhanyfej
egykaros keverő

189 900 Ft
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Kádra építhető csaptelep szett

Flipper csaptelep szett

Retro csaptelep szett

• króm
• kádtestre szerelhető
• A beömlő elfordításával nyitható és zárható

• króm
• kádtestre szerelhető

74 900 Ft

82 900 Ft

Mosogató csaptelep

Infinity Black
mosogató csaptelep

Infinity
mosogató csaptelep

29 × 42 cm

29 × 42 cm

• kerámiabetét
• sárgaréz csaptelep test
• matt fekete

• kerámiabetét
• sárgaréz csaptelep test

59 900 Ft

69 900 Ft

fizz
mosogató csaptelep

spring
mosogató csaptelep

25,9 ×10,5 ×46,5 cm

25,5 × 10,4 × 49,4 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•

krómozott sárgaréz csaptelep test
kerámiabetét
egykaros csaptelep
fekete színű szilikoncső
forgatható mosogatókar

52 900 Ft
44 900 Ft

-15%

krómozott sárgaréz csaptelep test
kerámiabetét
rugós merevítés
forgatható mosogatókar

65 900 Ft
54 900 Ft

-17%
→

Lapos SMC zuhanytálca

52 900 Ft

Quadrum zuhanykabin

99 900 Ft

Mariner Silver zuhanypanel

104 900 Ft

Capri szappanadagoló

Canaria tükrös
fürdőszoba szekrény

12 400 Ft

118 900 Ft

Comino magas mosdó
csaptelep

37 900 Ft

Poppy pultra építhető
porcelán mosdó

30 900 Ft

Capri üvegpolc 

11 900 Ft

Clement rimless fali WC
+ WC ülőke
49 900 Ft + 17 900 Ft

Capri WC-papír tartó

9 600 Ft

Sierra szabadon álló kád

379 900 Ft

Via szabadon álló csaptelep

189 900 Ft
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Mamba kiegészítők

Mamba akasztó

Mamba szappantartó

• matt fekete fém

• matt fekete fém
• üveg

3 × 5 × 3,6 cm

Mamba
törölközőtartó keretes

9 × 10 × 10,3 cm

4 100 Ft

17,2 × 6,8 × 12,3 cm
• matt fekete fém

10 900 Ft

15 900 Ft

Mamba WC-papír tartó

Mamba pohártartó

Mamba dupla pohártartó

• matt fekete fém

• matt fekete fém
• üveg

• matt fekete fém
• üveg

15,7 × 13,1 × 8 cm

10,9 × 11,5 × 5,7 cm

12 900 Ft

20 × 9,5 × 10,4 cm

11 400 Ft

20 400 Ft

Mamba törölközőtartó
63 × 8 × 3,6 cm
• matt fekete fém

18 900 Ft

Mamba dupla törölközőtartó
63 × 14,7 × 3,6 cm

Mamba fali WC kefe

• matt fekete fém

11 × 13,8 × 36,4 cm
• matt fekete fém
• üveg

36 900 Ft
33 400 Ft

22 900 Ft
19 900 Ft

-9%

-13%
Mamba törölközőtartó polc
63 × 20 × 9,5 cm
• matt fekete fém

71 900 Ft
64 900 Ft

1

1 év garanciát vállalunk a fürdőszobai kiegészítőkre.

-10%
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Capri kiegészítők

Capri akasztó

Capri dupla akasztó

2,5 × 5 × 2,3 cm

8 × 6,3 × 3,8 cm

• krómozott fém

• krómozott fém

4 700 Ft
4 100 Ft

-13%

Capri pohártartó
8,2 × 10,6 × 9,3 cm

16,7 cm × 10,6 × 9,3 cm

• krómozott fém
• porcelán

8 800

Capri dupla
pohártartó
• krómozott fém
• porcelán

9 400 Ft

13 900 Ft

Capri WC-papír tartó

Capri törölközőtartó polc

• krómozott fém

• krómozott fém

15,8 × 14,7 × 9 cm

55 × 20 × 2,5 cm

41 900 Ft

9 600 Ft

37 900 Ft

Capri szappanadagoló

Capri üvegpolc

Capri üveg-fém polc

• krómozott fém
• porcelán

• krómozott fém
• üveg

• krómozott fém
• üveg

8,2 × 12,3 × 19 cm

50 × 13 × 2,5 cm

12 400 Ft

40 × 7 × 14,3 cm

11 900 Ft

Capri dupla törölközőtartó

Capri álló WC kefe

3 × 44,9 × 3,5 cm

11 × 11 × 35,3 cm

29 900 Ft
25 900 Ft

-13%

Capri tripla
törölközőtartó
4,2 × 36,5 × 7,4 cm

• krómozott fém

• krómozott fém
• porcelán

-10%

• krómozott fém

20 900 Ft

18 400 Ft

19 400 Ft
17 400 Ft

-10%

108

WC-K

ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJA

20 21

RIMLESS WC
perem nélküli kialakítás

SOFT-CLOSE

A perem nélküli – rimless – WC-k legfontosabb tulajdonsága,
hogy nincsenek rajtuk elérhetetlen zugok, könnyen tisztán tarthatók.
Precízen megtervezett forma – a speciális kialakítású WC-csésze
lehetővé teszi, hogy öblítéskor örvényszerűen körbeáramló víz a WC
teljes belső felületét tisztává varázsolja, kifröccsenés nélkül. A standard
öblítőperemes WC-kel ellentétben a rimless technológiájú WC-k
rejtett szerelésűek többet nem kell a rögzítő csavarokon leülepedett
koszt takarítania, nem kell törődnie a perem alatti lerakódásokkal.
Javasolt vizöblítési maximum teljesítmény 6-7 liter között, a standard
öblítőperemes WC-k átlagos hangterhelése 75-80 dB a rimless WC-k
átlagos hangterhelése 80-90 dB. Javasoljuk a kivitelezés folyamán
a szerelvénycsövek hangszigetelését elvégezni.

Lecsapódásgátlóval ellátott ülőke.
Manapság már alapelvárás egy WC ülőkétől, hogy külső segítség
nélkül, lecsapódás nélkül záródjon. Ebben a kérdésben mi sem
ismerünk kompromisszumot, ezért WC ülőkéink mindegyike
ezzel a technológiával készült.

QUICK RELEASE

SLIM SEAT

A Wellis WC ülőkék Quick Release, azaz könnyen eltávolítható
kivitelben készülnek. Ez a megoldás a könnyű telepítésen kívül
a takarítást is nagyban megkönnyíti, hiszen a zsanérok eltávolítása nélkül, egy gombnyomással leemelhető az ülőke, és
ugyanilyen könnyedén vissza is helyezhető.

WC ülőkéink mindegyike tökéletesen illeszkedik a hozzá tartozó
WC-hez. A Clement kollekció extra vékony Slim seat ülőkéje
elegáns megjelenést biztosít.

2 MENNYISÉGES ÖBLÍTÉS
4/6 l

REJTETT RÖGZÍTÉS

Monoblokkos WC-ink mindegyike 4-6 literes, két vízmennyiséges öblítéssel kerül forgalomba, így takarékoskodva az értékes
vízzel.

A szaniter felületén csak egyetlen apró rögzítési pont látható.
Ez az esztétikai szempontokon túl könnyű, higiénikusabb tisztítást tesz lehetővé.
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WC tartály
Corsica / Corsica black
falsík előtti tartály álló és fali WC-hez
48,3 × 10,8 × 100,3 cm

•
•
•
•
•

fehér vagy fekete színű biztonsági üveg előlap
szálcsiszolt alumínium keret
2 mennyiséges öblítés (4 és 6 liter)
lekerekített kialakítás
pneumatikus nyomógombok

A Corsica WC tartály az alábbi
Wellis WC modellekkel kompatibilis:
• Clement fali WC
• Clement black fali rimless WC
• Ditte fali WC
• Erin fali WC
• Bella fali WC
• Olivia fali rimmess WC
• Sophia fali rimless WC
(A kompatibilitást minden esetben ellenőrizze!)

fehér színű falsík előtti tartály
álló WC-hez
fehér színű falsík előtti tartály
fali WC-hez
fekete színű falsík előtti tartály
álló WC-hez
fekete színű falsík előtti tartály
fali WC-hez

106 900 Ft
115 900 Ft
106 900 Ft
115 900 Ft

Clarice
falsík mögötti WC tartály
50 × 9 × 113,8 cm
• keskeny rejtett tartály
• egy darabba öntött HDPE tartály
90 mm vastagsággal
• univerzális kerettel fali WC-hez
• mennyiség állítós kettős
öblítőszelep: 3/4.5; 3/6; 4 /7L
• mechanikus öblítő gombhoz

55 900 Ft

Angular nyomólap
Cl arice WC tartályhoz

• mechanikus öblítőgomb
• ABS-polírozott króm nyomógomb

7 400 Ft

Round nyomólap

Cl arice WC tartályhoz

Clarice WC tartály
angular nyomólappal

63 300 Ft

Clarice WC tartály
round nyomólappal

63 800 Ft

• mechanikus öblítőgomb
• ABS-polírozott króm nyomógomb

7 900 Ft

“S” WC bekötő

álló és monoblokkos WC-hez
• Átalakító modul Ditte és Clement álló és
monoblokkos WC-hez (alsó kifolyásúra)

5 300 Ft
5 év garanciát vállalunk a WC tartályokra.

5
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WC ülőke

Andreas
WC ülőke

Soft-close
technikával ellátott ülőke, amely megakadályozza, hogy a tető lecsukáskor
hangosan lecsapódjon, helyette lassan záródik a WC-re.

• Soft-close lecsapódásgátlóval
• Quick Release rögzítés

Quick Release
Az ülőke könnyed mozdulattal eltávolítható a WC-ről, így annak nehézkes
leszerelése nélkül válik tisztíthatóvá a WC felülete.

„A” modell
Kompatibilis a Clement modellekkel,
a Sophia monoblokkos és a Sophia
álló WC-kkel

17 900 Ft

Clement black

Ditte

• Soft-close lecsapódásgátlóval
• matt fekete
• Quick Release rögzítés

• Soft-close lecsapódásgátlóval
• Quick Release rögzítés

WC ülőke

15 900 Ft

Bella
WC ülőke

Erin

• Soft-close lecsapódásgátlóval
• Quick Release rögzítés

• Soft-close lecsapódásgátlóval
• Quick Release rögzítés

WC ülőke

10 900 Ft
1 év garanciát vállalunk a WC ülőkékre.

17 900 Ft

WC ülőke

17 900 Ft

1

„B” modell
Kompatibilis Sophia fali rimless
WC-kkel és az Olivia modellekkel

10 900 Ft
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Ditte

Ditte
fali rimless WC
34,5 × 50 × 34 cm
• porcelán
• mélyöblítésű
• rejtett rögzítés
opció: wc ülőke

58 900 Ft

Ditte
fali bidé
34,5 × 50 × 30 cm
• porcelán
• rejtett rögzítés
opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

52 900 Ft

Válasszon hozzá bidé csaptelepet (92-98. oldal).

→
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Clement
Clement
fali rimless WC

Clement
fali bidé

36 × 52 × 35 cm

36 × 51,5 × 34,5 cm

• porcelán
• mélyöblítésű
• rejtett rögzítés

• porcelán
• rejtett rögzítés
opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

opció: wc ülőke

58 900 Ft

-15%

49 900 Ft

Clement
black fali rimless WC
36 × 51,7 × 35,7 cm
• matt fekete porcelán
• mélyöblítésű
• rejtett rögzítés
opció: wc ülőke

76 900 Ft

59 900 Ft

Clement
black fali bidé
36 × 51,5 × 34,5 cm
• matt fekete porcelán
• rejtett rögzítés
opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

89 900 Ft

Clement
álló rimless WC

Clement
álló bidé

37 × 58 × 43 cm

36,5 × 58 × 43 cm

•
•
•
•

porcelán
mélyöblítésű
hátsó kifolyású
rejtett rögzítés

• porcelán
• rejtett rögzítés
opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

opció: alsó kifolyású
S bekötőcső, wc ülőke

63 900 Ft
1

10 év garanciát vállalunk a kerámiákra.

59 900 Ft
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Clement
monob lokkos rimless WC
38,5 × 67,5 × 86 cm
•
•
•
•
•
•

porcelán
mélyöblítésű
hátsó kifolyású
4/6 l öblítés
rejtett rögzítés
esztétikus alsó oldalsó
vízbekötés a WC-n
keresztül, jobb vagy bal
oldalról
opció: alsó kifolyású
S bekötőcső, WC ülőke

86 900 Ft

-15%

73 900 Ft

Olivia

Olivia
fali rimless WC

Olivia
fali bidé

36 × 48,5 × 36 cm

34,5 × 48,5 × 36,5 cm

• porcelán
• mélyöblítésű
• rejtett rögzítés
opció: wc ülőke

64 900 Ft

• porcelán
• rejtett rögzítés
opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

59 900 Ft
Válasszon hozzá bidé csaptelepet (92-98. oldal).

→
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Sophia
Sophia
monoblokkos rimless WC
38,5 × 66,5 × 85 cm
•
•
•
•
•
•

porcelán
mélyöblítésű
hátsó kifolyású
4/6 l öblítés
rejtett rögzítés
esztétikus alsó oldalsó
vízbekötés a WC-n
keresztül, jobb vagy bal
oldalról
opció: alsó kifolyású
S bekötőcső, WC ülőke

94 900 Ft

Sophia
álló rimless WC
36,5 × 57 × 41 cm
• porcelán
• mélyöblítésű

Sophia
fali rimless WC
36,5 × 49 × 37 cm
• porcelán
• mélyöblítésű
opció: wc ülőke

•
opció: alsó kifolyású
S bekötőcső, WC ülőke

69 900 Ft

69 900 Ft

Sophia
álló bidé

Sophia
fali bidé

36,5 × 57 × 41 cm

37 × 49,5 × 32,5 cm

• porcelán

• porcelán

opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

54 900 Ft
1

10 év garanciát vállalunk a kerámiákra.

opció: csaptelep,
klikk-klakk leeresztő

59 900 Ft

20 21

SZANITER KATALÓGUS

WC-K / PISZOÁROK

Erin

115

Bella
Erin
fali rimless WC

Bella
fali rimless WC

34,8 × 54,5 × 37,6 cm

36 × 51,7 × 35,7 cm

• porcelán
• mélyöblítésű
opció: wc ülőke

39 900 Ft
30 900 Ft

• porcelán
• mélyöblítésű
opció: wc ülőke

-23%

42 900 Ft

Evolo
Evolo
fali piszoár
35 × 29 × 68 cm +-2 cm
•
•
•
•

porcelán
felső vízbekötésű
hátsó kifolyású piszoár
csaptelep és fali
betökőcső nélkül,
rögzítőkészlettel,
tömítővel

45 900 Ft
37 900 Ft

-17%

→
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Lipari
Hogy mi is az az okos WC? Laikusként azt hihetnénk, hogy csak egy egyszerű toalett, beépített bidé funkcióval. Ez részben
igaz is, de a valóságban ennél sokkal többről van szó. Az okos WC teljes körű kényelmet biztosít a legkisebb helyiségben:
automatikusan felnyílik a fedele, ha a beépített szenzor mozgást érzékel. Előmelegítési funkciója folyamatosan kellemes
hőfokon tartja az ülőkét. A vízsugár erőssége és a víz hőfoka igény szerint állítható. Éjszaka diszkrét hangulatfény segíti az
álmosan kibotorkáló családtagokat a tájékozódásban. Mindezt víz-, és energiatakarékos módon teszi.

Lipari
fali rimless okos WC
39 × 59 × 35 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porcelán
bidé funkció
női intim mosó
gyermek mód
vízsugár pozíciójának állítása
vízsugár erősségének állítása
mozgatható tisztítófej
öntisztító masszázsfúvóka
egygombos automata funkció
meleg levegős szárítás

•
•
•
•
•
•
•

instant vízmelegítő
ülőke hőmérséklet szabályozás
automata öblítés (tartállyal együtt)
távirányító
éjjeli fény
energiatakarékos mód
Soft-close lassan és
zajmentesen záródó fedél
• hátsó kifolyású

639 900 Ft

mélyöblítésű

ülőke hőmérséklet szabályozás

falra szerelhető

perem nélküli kialakítás

Lipari
WC tartály fali okos WC-hez
50,6 × 16,5-20,0 × 114,4 cm
• automata öblítési funkció okos
WC-khez
• öblítõtartály 3/4,5 l
• előfalas vagy válaszfalba
szereléshez
• száraz burkoláshoz, kompletten
előszerelve

• 2 WC-tartócsavar - tartócsavarok
távolsága: 180/230 mm
• pneumatikus öblítőszelep
3 funkcióval: 2-mennyiségű, Start/
Stop, vagy nem megszakítható
öblítés

174 900 Ft
149 900 Ft

2

10 év a porcelánra, 2 év a gépészetre és 5 év garancia a WC tartályra.

-14%
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Garancia idők
Zuhanykabinok, walk-in zuhanyfalak* - 3 év; szakszerviz általi beüzemelés esetén 5 év
Kádparavánok - 3 év; szakszerviz általi beüzemelés esetén 5 év
Zuhanyfolyókák, padlóösszefolyók - 30 év
Zuhanytálcák - 3 év; szakszerviz általi beüzemelés esetén 5 év
Zuhanyoszlopok és zuhanypanelek* - 1 év; szakszerviz általi beüzemelés esetén 2 év
Akril kádtest* - 10 év
Hidromasszázs kád* - 10 év a kádtestre, 1 év a gépészetre; szakszerviz általi beüzemelés esetén 2 év a gépészetre
Szabadon álló kádak* - 10 év
Fürdőszobabútorok* - 1 év
Porcelán mosdók - 10 év
Csaptelepek* - 5 év
Fejzuhanyok - 1 év, szakszerviz általi beüzemelés esetén 2 év
Zuhany kiegészítők - 1 év
Aromaterápiás zuhanyfej - 1 év
WC tartályok - 5 év
WC ülőke - 1 év
Lefolyó, bekötőcső - 6 hónap
Porcelán WC-k, bidék, piszoár - 10 év
Okos WC-k - 10 év a porcelánra, 2 év a gépészetre
Fürdőszobai tükrös szekrények* - 1 év
Fürdőszobai kiegészítők - 1 év
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti fogyasztóval kötött szerződés esetén a fentiektől eltérően a jótállás időtartama: 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot
meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év, kivétel ha az alap vállalás
meghaladja a felsorolt jogszabályi kötelezettséget, abban az esetben a magasabb jótállási idő az érvényes

beüzemelési díjak
Wellis csapszett helyszíni felszerelés* - 19 900 Ft
Fürdőszobabútor - 46 900 Ft
Hidromasszázs kád - 66 900 Ft
Kád - 49 900 Ft
Kádparaván - 27 900 Ft
Okos WC - 69 900 Ft
Szabadonálló kád - 39 900 Ft
Vízlágyító berendezés - 39 900 Ft
Zuhanykabin - 52 900 Ft
Zuhanykabin tálcával - 70 900 Ft
Zuhanypanel, fejzuhany - 34 900 Ft
Zuhanytálca - 29 900 Ft
* Kádperemre szerelhető Wellis csaptelep helyének helyszínen történő előkészítését, felszerelését és bekötését! Kizárólag beüzemeléssel együtt rendelhető!

szállítási és rakodási díjak
Szállítás:
Csaptelepek, alkatrészek - 1 200 Ft
Fürdőszobabútorok - 7 500 Ft
Akril kádtest, hidromasszázs kád - 17 000 Ft
Zuhanypanel, Zuhanytálca, WC tartályok, WC-k - 7 500 Ft
Zuhanykabinok, walk-in zuhanyfalak - 15 000 Ft
Rakodás:
Szaniter termék rakodási díj (100 kg alatt) - 24 000 Ft
Szaniter termék rakodási díj (100 kg összsúly felett, kivétel a hidromasszázs kád) - 36 900 Ft

A szakszerűtlen helyszíni előkészítésből, beépítésből és telepítésből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garancia nem
érvényesíthető. Bővebb felvilágosításért tekintse meg a termékek bekötési rajzát és használati útmutatóját!
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A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett termék-specifikációknak.
A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékkínálatot is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában
érvényesek. Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógus bruttó (Áfa-s) Forint árakat tartalmaz. Árfolyamváltozás esetén áraink
az árfolyam emelkedés mértékével változhatnak, melyeket a megrendelés ütemezett részfizetései teljesítésekor automatikusan érvényesíthetünk!
A katalógusban feltüntetett árak visszavonásig vagy az újabb katalógus megjelenéséig érvényesek.
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