
Corax CX0861
méret: 860x500x230 mm · 92 mm-es lefolyó · megfordítható 
kivágási méret: 840x480 mm · szekrény méret: 450 mm
a medence mélysége: 230 mm · a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk · A csaptelep illusztráció!
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Gránit-színminták:

94 - Homokbézs
Ultragranit

55 - Szahara
Ultragranit

95 - Ében fekete
Ultragranit

44 - Fekete
Ultrametal

Quarmix
Egykaros, álló csaptelep, elfordítható kifolyócsővel.

41.900 Ft57.900 Ft52.900 Ft 55.900 Ft

26.900 Ft16.900 Ft39.900 Ft28.900 Ft

Corax CX0862
méret: 860x500x230 mm · 92 mm-es lefolyó · megfordítható 
kivágási méret: 840x480 mm · szekrény méret: 900 mm
a medence mélysége: 230 mm · a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Corax CX0991
méret: 990x500x230 mm · 92 mm-es lefolyó · megfordítható 
kivágási méret: 970x480 mm · szekrény méret: 600 mm
a medencék mélysége: 230 mm és 160 mm  · a lefolyót és a szifont 
tartozékként szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Spazio SP0791
méret: 790x500x200 mm · 92 mm-es lefolyó · megfordítható 
kivágási méret: 770x480 mm · szekrény méret: 400 mm
a medence mélysége: 200 mm · a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Corax CX0981
méret: 980x510x210 mm · 92 mm-es lefolyó 
kivágási méret: a csatolt sablon alapján · szekrény méret: 500 mm
a medence mélysége: 210 mm · a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Spazio SP0792
méret: 790x500x200 mm · 92 mm-es lefolyó · megfordítható 
kivágási méret: 770x480 mm · szekrény méret: 800 mm
a medence mélysége: 200 mm · a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Spazio SP0991
méret: 990x500x200 mm · 92 mm-es lefolyó · megfordítható 
kivágási méret: 970x480 mm · szekrény méret: 600 mm
a medencék mélysége: 200 mm és 145 mm  · a lefolyót és a szifont 
tartozékként szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Atlantic PL5101
méret: 510x200 mm · 92 mm-es lefolyó · csaptelepfurattal
kivágási méret: 490 mm · szekrény méret: 450 mm
a medence mélysége: 220 mm · a lefolyót és a szifont tartozékként 
szállítjuk · A csaptelep illusztráció!

Quarmixext
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhany és kifolyó fejjel.

Tizek
Egykaros, álló csaptelep, hengeres, elfordítható kifolyócsővel.

Tizmixext
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhanyfejjel és dupla 
vízsugárral.

60.900 Ft
Ultragranit (94, 95)

63.900 Ft
Ultrametal (44)

63.900 Ft
Ultragranit (94, 95)

67.900 Ft
Ultrametal (44)

65.900 Ft
Ultragranit (94, 95)

69.900 Ft
Ultrametal (44)

62.900 Ft
Ultragranit (94, 95)

66.900 Ft
Ultrametal (44)

23 cm mély 23 cm mély 23 cm mély 21 cm mély

22 cm mély



                               ROME FLAT
méret: 800x500 mm · 115 mm-es lefolyó · szekrény méret: 400 mm
kivágási méret: 776X476 mm · 160 mm mély
                               ROVIGO FLAT
méret: 780x435 mm · 115 mm-es lefolyó · szekrény méret: 400 mm
kivágási méret: 756x411 mm · 145 mm mély

                               ROVIGO DUE
méret: 780x435 mm · 115 mm-es lefolyó · szekrény méret: 800 mm
kivágási méret: 756x411 mm · 145 mm mély

                                 Sparta 620 2B
méret: 620x500 mm · 60 mm-es lefolyó · 15 cm mély
kivágási méret: 600x480 mm · szekrény méret: 600 mm

                                 ET 33 SBSD
méret: 860x435 mm · 60 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 840x415 mm · szekrény méret: 450 mm
· 15 cm mély

                                 E 33/33
méret: 860x435 mm · 60 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 840x415 mm · szekrény méret: 900 mm
· 15 cm mély

                               RIGA FLAT
méret: 1200x500 mm · 115 mm-es lefolyó · szekrény méret: 800 mm
kivágási méret: 1176x476 mm · 160 mm mély

                               ECO 40800
Egykaros, álló csaptelep, kihúzható zuhanyfejjel · króm kivitel.

                               ECO 40600
Egykaros álló csaptelep, íves kifolyócsővel · króm kivitel.

                               DUETO
méret: 847x444 mm · 115 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 823x420 mm · szekrény méret: 900 mm
· 145 mm mély

                               SEVILLA FLAT
méret: 860x435 mm · 115 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 836x411 mm · szekrény méret: 400 mm
145 mm mély

                               SEMI-DUETO
méret: 910x480 mm · 115 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 886x456 mm · szekrény méret: 450 mm
· 145 mm mély

                               SEVILLA BB
méret: 860x435 mm · 115 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 836x411 mm · szekrény méret: 900 mm
· 140 cm mély

                                 CR 3
méret: 450 mm · 92 mm-es lefolyó · kivágási
méret: 426 mm · szekrény méret: 450 mm · 15 cm mély

                               PIO REDONDO
méret: 510 mm · 115 mm-es lefolyó · kivágási
méret: 490 mm · szekrény méret: 600 mm · csaptelepfurattal
· 175 mm mély

                               KRONOS
méret: 1026x500 mm · 115 mm-es lefolyó · kivágási
méret: sablon szerint · szekrény méret: 450 mm · csaptelepfurattal
· 155 mm mély

                               ECO 40900
Egykaros, álló csaptelep, egyenes kifolyócsővel · króm kivitel.

                               METAL POLISH
Mosogatótálca tisztító paszta, inox mosogatótálcákhoz.

                               SOAP DISPENSER
Mosószeradagoló

                                 Sparta 1000
méret:1000x500 mm · 92 mm-es lefolyó ·
kivágási méret: 980x480 mm · szekrény méret: 600 mm
15 cm mély

                                 ONSET 90x60
teletetős mosogatótálca · méret: 800x600 · 60 mm-es lefolyó · 
hajlítás: 3 oldal lefelé · 15 cm mély
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12.490 Ft

21.600 Ft

12.690 Ft18.290 Ft

15.990 Ft 23.990 Ft

14.000 Ft

13.500 Ft

17.590 Ft
900x600

                                 Classic 1B
- Beige és grafitszürke színben
méret: 435 mm · 92 mm-es lefolyó · kivágási méret: 410 mm 
szekrény méret: 400 mm · 20 cm mély

BG
SZ

36.900 Ft

14.800 Ft

15.100 Ft

17.200 Ft

16.200 Ft

13.500 Ft

28.600 Ft

11.600 Ft

14.600 Ft

Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!
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Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!

Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!

Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!

Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!

Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!

Mosogatótálca + csaptelep vásárlásakor!

Inox mosogatótálcák

16.600 Ft
ROME FLAT

12.500 Ft
ROVIGO FLAT

3.400 Ft
METAL POLISH

5.800 Ft
SOAP DISPENSER


