DIAMANT

EXCLUSIVE

Aktuálne ceny nájdete tu:

skrinka s keramickým umývadlom DI65ZZ atyp fólia dub Burlington 422,
zrkadlová skrinka s LED osvetlením DI21/P atyp fólia dub Burlington 422.

detail posuvných/vyberateľných
a rozmerovo nastaviteľných
organizérov v spodnej zásuvke

detail organizéra v hornej zásuvke,
možné len pri otváraní pomocou
úchytiek, nie pri Push otváraní

skrinka s keramickým umývadlom DI65ZZ L1L1, závesná skrinka vysoká DI16/P L1L1, zrkadlová skrinka DI21P L1L1

DIAMANT
Korpus i čelná plocha biely lak lesk alebo fólia dekór

• určenie pravá /P alebo ľavá /L je dané umiestnením pántov z čelného pohľadu na skrinku
• rozmery sú uvedené v poradí: šírka / výška / hĺbka
• rozmer umývadlových skriniek je uvedený bez výšky umývadla
• zásuvky sú vybavené mechanizmom Push Open
• dvierka sú vybavené systémom Push-Pull
• označenie ZZ v kóde výrobku – 2x zásuvka
• zrkadlá alebo zrkadlové skrinky, ktorých súčasťou nie je osvetlenie, nie sú konštrukčne pre
osvetlenie pripravené
• umývadlá sú dodávané bez vodovodných batérií
• výrobok je určený do kúpeľní, nie je však prispôsobený na dlhodobý priamy styk s vodou
• horná aj spodná zásuvka sú vybavené praktickými organizérmi

umývadlová skrinka DI 55 ZZ L1L1
s úchytkami Diamant C

DETAIL ÚCHYTIEK

DIAMANT A biela/chróm lesk
osová vzdialenosť 320 mm a 480 mm

DIAMANT C brúsený chróm/chróm
osová vzdialenosť 320 mm a 480 mm
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DIAMANT

Tovar expedovaný do 4 – 6 týždňov.

závesná skrinka
s keramickým umývadlom
vybavená mechanizmom Push

závesná skrinka nízka
vybavená mechanizmom Push

DI55 ZZ xxyy

51x45,8x44,5
Laufen Pro S 55x9,5x46,5
2x zásuvka

889,-

DI60 ZZ xxyy

56x45,8x44,5
Laufen Pro S 60x9,5x46,5
2x zásuvka

949,-

DI65 ZZ xxyy

61x45,8x44,5
Laufen Pro S 65x9,5x46,5
2x zásuvka

989,-

DI70 ZZ xxyy

66x45,8x44,5
Laufen Pro S 70x9,5x46,5
2x zásuvka

1 229,-

DI85 ZZ xxyy

81x45,8x44,5
Laufen Pro S 85x9,5x46,5
2x zásuvka

1 489,-

DI12/P xxyy

40x73x30, pravá
1 ks polica sklo

539,-

DI12/L xxyy

40x73x30, ľavá
1 ks polica sklo

539,-

zrkadlová skrinka so zabudovaným
osvetlením (4,8W; trafo 230V/12V/18W/IP67)
a vypínačom (na spodnej hrane skrinky)
DI21/P xxyy

60x76x17, pravá
2 ks polica sklo

649,-

DI21/L xxyy

60x76x17, ľavá
2 ks polica sklo

649,-

závesná skrinka
s keramickým dvojumývadlom
vybavená mechanizmom Push
DI120 4Z xxyy

116x54x44,5
Laufen Pro S 120x9,5x46,5
osová vzdialenosť 64 cm
4x zásuvka

2 249,-

zrkadlová skrinka
60x76x17
2 ks polica sklo

DI22 xxyy

469,-

závesná skrinka vysoká
vybavená mechanizmom Push
D
KLA OM

40x150x30, pravá
1 ks polica LTD v strede +
2 ks polica sklo

829,-

DI16/L xxyy

40x150x30, ľavá
1 ks polica LTD v strede +
2 ks polica sklo

829,-
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zrkadlová skrinka
s LED podsvietením
60x70x15,2
zrkadlová skrinka s podsvietenými
LED dvierkami, s tlmičom pre
tiché dovieranie, vrátane vypínača
zo spodnej strany, 2 ks polica sklo,
korpus biela fólia lesk MDF

539,-

Celkovú ponuku zrkadlových skriniek
nájdete v katalógu od strany 89.

Skrinky Diamant je možné objednať aj s úchytkou
podľa vlastného výberu. Zásuvky budú mať zatváranie
s mechanizmom tichého dovierania.
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DIAMANT A

biela/chróm lesk
osová vzdialenosť 320 mm
osová vzdialenosť 480 mm

35,39,-

DIAMANT C

brúsený chróm/chróm
osová vzdialenosť 320 mm
osová vzdialenosť 480 mm

35,39,-
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MOŽNOSTI FARIEB KORPUSU xx a ČELNEJ PLOCHY yy
L1

F6

F7

F8

F10

F11

F12

F13

lak biely lesk

fólia graﬁt mat

fólia orech
paciﬁk prírodný

fólia sonoma
tmavá

fólia avola
hnedá

fólia akácia

fólia orech
paciﬁk tabak

fólia magnólia
biela

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.

25

