meble łazienkowe

MEBLE DO
MAŁEJ ŁAZIENKI
small bathroom furniture

meble do samodzielnego montażu (DSM)
self-assembly furniture (DSM)

WYRÓŻNIKI KEY

KOLEKCJI

FEATURES

KOMPAKTOWE
WYMIARY
idealne do małej
łazienki

RÓŻNE OPCJE

KOLORYSTYCZNE
w kolekcji

METALOWE
UCHWYTY
trwałość
i elegancja

VENUS D50 | TORRENT 50
korpus i front: dekor biały laminat / body and front: decor white laminate

PERFECT

SIZE
perfect for small
bathrooms

VARIOUS COLOR

OPTIONS
in the collection

METAL

HANDLES
durability
and elegance

SZAFKI ŁAZIENKOWE

BATHROOM CABINETS

Wybierając małe zestawy łazienkowe w prosty sposób można wygospodarować
dodatkowe miejsce do przechowywania podręcznych akcesoriów.
Dzięki niewielkim wymiarom nie ograniczają przestrzeni.

KREDO D40

ALF D45

1D0S bez cokołu / withaut plinth

1D0S bez cokołu / withaut plinth

zestaw: szafka + umywalka Roberto 40 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Roberto 40 (ceramics)

zestaw: szafka + umywalka Tomaso 45 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Tomaso 45 (ceramics)

×

×

(cm)

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

38,2 × 80,5 × 19,6

×

174-D-04001+1528
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

drzwi uniwersalne / reversible door

×

(cm)

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

L (left) P (right)

43,2 × 80,5 × 24,6
106-D-04502+1569
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

drzwi uniwersalne / reversible door

L (left) P (right)

MINT D50

VENUS D50

2D0S nóżki / legs

2D0S bez cokołu / withaut plinth

zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics)

zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics)

×

×

(cm)

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

45 × 79,5 × 25,6

×

190-D-05011+1120
dąb monumentalny / biały laminat
monument oak / white laminate

×

(cm)

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

45 × 80,5 × 25,6
108-D-05006+1120
biały laminat / biały laminat
white laminate / white laminate

NICE D50
2D0S cokół / plinth
zestaw: szafka + umywalka Torrent 50 (ceramika)
set: cabinet + washbasin Torrent 50 (ceramics)
×

×

(cm)

indeks / index
kolor: korpus / front
colour: body / front

45 × 80,5 × 25,6
174-D-05002+1120
biały laminat / biały lakier
white laminate / white lacquer

By choosing small bathroom sets, you can easily arrange additional storage
space for your personal accessories. Thanks to their small dimensions they
do not restrict space.
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Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.

The catalogue is not an offer in the eyes of law.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych

The producer reserves the right to make assortment and

i konstrukcyjnych w produktach zawartych w katalogu.

construction changes at the products described in the catalogue.

Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów jest zabronione.

Any copying or reproduction of the projects is prohibited.

Kolorystyka na zdjęciach w katalogu może różnić się od rzeczywistej.

Colours in the catalogue may differ from the actual.

Produkty certyfikowane FSC® są
dostarczone na życzenia klienta
FSC® certified products are
delivered at customer’s request
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