
артикул Номенклатура РРЦ

        Duru

АР0002365 "Duru"унітаз консольный+сидіння для унітазу "Duru" софт-клоуз 3 380,00₴
АР0002476 "Duru"унітаз під.верти.+бачок до унітаз+зливна арматура "GEBERIT"+сидіння для унітазу "Duru" софт-клоуз 5 533,00₴
АР0002477 "Duru"унітаз під.гориз.+бачок до унітаз+зливна арматура "GEBERIT"+сидіння для унітазу "Duru" софт-клоуз 5 533,00₴
АР0001705 "Duru" біде напольне 2 402,00₴
ОР0002273 "Duru" біде консольне 2 194,00₴

        Noura

АР0002212 "Noura"унітаз БІДЕ напольний+бачок до ун+зливна арматура GEBER+сидіння для унітазу "Noura" софт-клоу 7 849,00₴
АР0002386 "Noura"унітаз БІДЕ пристінни+бачок до ун+зливна арматура GEBER+сидіння для унітазу "Noura" софт-клоу 9 075,00₴
АР0001896 "Noura"унітаз консольний+ультра тонке сидіння для унітазу "Noura" софт-клоуз, дюропласт 7 183,00₴
АР0002213 "Noura"унітаз напольний+бачок до унітаза+зливна арматура GEBER+сидіння для унітазу "Noura" софт-клоу 7 849,00₴
АР0002385 "Noura"унітаз пристінни+бачок до унітаза+зливна арматура GEBER+сидіння для унітазу "Noura" софт-клоу 9 075,00₴
АР0001680 біде напольне "Noura" 3 983,00₴

        City

АР0002764 "City"унітаз конс.безобідковий+ультра тонке сидіння для унітазу "Bella" софт-клоуз, дюропласт 7 298,00₴
ОР0002839 "City"унітаз конс.безобідковий+ультра тонке сидіння для унітазу "Bella" софт-клоуз, дюропласт чорний, матовий 11 421,00₴
АР0002765 "City"унітаз-біде конс.безобідковий+ультра тонке сидіння для унітазу "Bella" софт-клоуз, дюропласт 7 298,00₴
АР0001899 "City"унітаз консольний+ультра тонке сидіння для унітазу "Bella" софт-клоуз, дюропласт 6 591,00₴
АР0002387 "City"унітаз-біде консольний+ультра тонке сидіння для унітазу "Bella" софт-клоуз, дюропласт 6 591,00₴
ОР0002444 Cityунітаз-біде конс.безобід.з біде та ВЕНТЕЛЬ+тонке сидіння "Bella" софт-клоуз, дюропласт 8 880,00₴
АР0001504 біде консольне "City" 4 958,00₴
АР0001502 міжпісуарна перегородка "City" 1 658,00₴
АР0001477 пісуар "City" 3 076,00₴

        Hera

ОР0002925 "Hera"унітаз консольний безобідковий+сидіння"Ibiza"софт-клоуз 9 805,00₴
ОР0003594 "Hera"унітаз біде консольний безобідковий+сидіння"Ibiza"софт-клоуз 9 805,00₴
ОР0002927 "Hera"унітаз консольний безобідковий з функцією біде та вентилем ''Hera''+сидіння"Ibiza"софт-клоуз 11 244,00₴
ОР0003128 "Hera"унітаз консольний безобідковий+сидіння"Ibiza"софт-клоуз білий, матовий 18 623,00₴
ОР0003125 "Hera"унітаз консольний безобідковий+сидіння"Ibiza"софт-клоуз чорний, матовий 20 184,00₴

        Ibiza

АР0001900 "Ibiza"унітаз консольний+ультра тонке сидіння для унітазу "Ibiza" дюропласт, софт-клоуз 7 817,00₴
ОР0003126 "Ibiza"унітаз консольний безобідковий+сидіння"Ibiza"софт-клоуз білий, матовий 14 729,00₴
ОР0003127 "Ibiza"унітаз консольний безобідковий+сидіння"Ibiza"софт-клоуз чорний, матовий 15 877,00₴
ОР0003131 "Ibiza"унітаз консольний з біде та вентилем+сидіння"Ibiza"софт-клоуз 11 686,00₴

Умывальники

817 умивальник "Mini" 28*45 см 2 293,00₴
АР0001496 умивальник "Zero" 46 см 2 409,00₴
АР0001497 умивальник "One" 46 см (круг) 2 734,00₴
ОР0002949 умивальник "One" 46 см чорний, матовий (круг) 5 944,00₴
АР0001558 умивальник "One" 67 см (овал) 5 101,00₴
ОР0003056 умивальник "One" 67 см чорний, матовий (овал) 11 088,00₴
АР0001513 умивальник "One" 46*46 см (квадрат) 2 857,00₴
ОР0003057 умивальник "One" 46*46 см чорний, матовий (квадрат) 6 213,00₴
АР0002369 умивальник "Nova" 70 см 5 001,00₴
АР0002300 умивальник "Olive" 74 см 5 275,00₴
ОР0002865 умивальник "Olive" 74 см, чорний мат 11 376,00₴
АР0001557 умивальник під стільницю 48 см 1 457,00₴
АР0001556 умивальник під стільницю 55 см 1 632,00₴
АР0002371 чаша генуя "Pan" 1 501,00₴
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