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Арт. Опис EUR

SONAR раковина SaphirKeramik (410х380х900мм), з інтегрованим 
п'єдесталом, пристінна, монтується на підлозі, без отвору для змішувача 
та отвору переливу, з кришкою донного клапану з SaphirKeramik

H8113410001121 колір білий 1 244,88
H8113414001121 колір білий з покриттям LCC 1 333,02
H8113417571121 колір білий матовий 1 680,51

SONAR мініраковина SaphirKeramik (410х420х140мм), з кришкою донного 
клапану з SaphirKeramik

H8153410001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий 398,45
H8153410001091 без отвору для змішувача, колір білий 398,45
H8153414001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC 486,59
H8153414001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 486,59
H8153417571041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий матовий 537,81
H8153417571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 537,81

SONAR мініраковина SaphirKeramik (410х420х140мм), з кришкою донного 
клапану з SaphirKeramik, відшліфована нижня поверхня

H8163410001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий 443,17
H8163410001091 без отвору для змішувача, колір білий 443,17
H8163414001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC 531,31
H8163414001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 531,31
H8163417571041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий матовий 598,26
H8163417571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 598,26

SONAR раковина SaphirKeramik (600х420х145мм)

H8103420001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий 416,65
H8103420001081 3 отвори для змішувача, колір білий 416,65
H8103420001091 без отвору для змішувача, колір білий 416,65
H8103424001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC 504,79
H8103424001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 504,79
H8103424001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 504,79
H8103427571041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий матовий 562,51
H8103427571081 3 отвори для змішувача, колір білий матовий 562,51
H8103427571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 562,51

SONAR раковина SaphirKeramik (600х420х145мм), відшліфована нижня 
поверхня

H8163420001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий 466,70
H8163420001081 3 отвори для змішувача, колір білий 466,70
H8163420001091 без отвору для змішувача, колір білий 466,70
H8163424001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC 554,84
H8163424001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 554,84
H8163424001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 554,84
H8163427571041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий матовий 630,11
H8163427571081 3 отвори для змішувача, колір білий матовий 630,11
H8163427571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 630,11

Ціна
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Арт. Опис EUR

SONAR раковина SaphirKeramik (1000х420х145мм)

H8103470001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий 861,12
H8103470001071 2 отвори для змішувача, колір білий 861,12
H8103470001081 3 отвори для змішувача, колір білий 861,12
H8103470001091 без отвору для змішувача, колір білий 861,12
H8103474001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC 949,26
H8103474001071 2 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 949,26
H8103474001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 949,26
H8103474001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 949,26
H8103477571041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий матовий 1 162,46
H8103477571071 2 отвори для змішувача, колір білий матовий 1 162,46
H8103477571081 3 отвори для змішувача, колір білий матовий 1 162,46
H8103477571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 162,46

SONAR раковина SaphirKeramik (1000х420х145мм), відшліфована нижня 
поверхня

H8163470001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий 911,04
H8163470001081 3 отвори для змішувача, колір білий 911,04
H8163470001091 без отвору для змішувача, колір білий 911,04
H8163474001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC 999,18
H8163474001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 999,18
H8163474001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 999,18
H8163477571041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий матовий 1 229,93
H8163477571081 3 отвори для змішувача, колір білий матовий 1 229,93
H8163477571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 229,93

SONAR раковина-чаша SaphirKeramik (340х340х130мм), з кришкою 
донного клапану з SaphirKeramik, без отвору для змішувача, без отвору 
переливу

H8123400001121 колір білий 398,45
H8123404001121 колір білий з покриттям LCC 486,59
H8123407571121 колір білий матовий 537,81

SONAR раковина-чаша SaphirKeramik (340х340х130мм), текстурована 
зовнішня поверхня, з кришкою донного клапану з SaphirKeramik, без 
отвору для змішувача, без отвору переливу

H8123410001121 колір білий 597,48
H8123414001121 колір білий з покриттям LCC 685,62
H8123417571121 колір білий матовий 806,65

SONAR раковина-чаша SaphirKeramik (410х365х130мм), з кришкою 
донного клапану з SaphirKeramik, без отвору для змішувача, без отвору 
переливу

H8123420001121 колір білий 497,90
H8123424001121 колір білий з покриттям LCC 586,04
H8123427571121 колір білий матовий 672,23

SONAR раковина-чаша SaphirKeramik (410х365х130мм), текстурована 
зовнішня поверхня, з кришкою донного клапану з SaphirKeramik, без 
отвору для змішувача, без отвору переливу

H8123430001121 колір білий 746,98
H8123434001121 колір білий з покриттям LCC 835,12
H8123437571121 колір білий матовий 1 008,28

Ціна
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Арт. Опис EUR

SONAR подвійна раковина-чаша SaphirKeramik (1000х370х130мм), з 
кришкою донного клапану з SaphirKeramik, без отвору для змішувача, 
без отвору переливу

H8123480001121 колір білий 1 244,88
H8123484001121 колір білий з покриттям LCC 1 333,02
H8123487571121 колір білий матовий 1 680,51

SONAR подвійна раковина-чаша SaphirKeramik (1000х370х130мм), 
текстурована зовнішня поверхня, з кришкою донного клапану з 
SaphirKeramik, без отвору для змішувача, без отвору переливу

H8123490001121 колір білий 1 867,32
H8123494001121 колір білий з покриттям LCC 1 955,46
H8123497571121 колір білий матовий 2 520,83

H8943400000001 SONAR кріплення для монтажу на стіну раковин-чаш H812340, H812341, 
H812342, H812343, H812348, H812349

40,04

H8233410000001 колір білий 527,80
H8233414000001 колір білий з покриттям LCC 615,94
H8233417570001 колір білий матовий 712,53

H8933410000001 180,57

H8933417570001 243,75

H8233410000001 колір білий 527,80
H8233414000001 колір білий з покриттям LCC 615,94
H8233417570001 колір білий матовий 712,53

H8296600008821 колір білий 530,92

H8296607578821 колір білий матовий 716,69

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

H8296630008831 колір білий 530,92

H8296637578831 колір білий матовий 716,69

H8933410000001 180,57

H8933417570001 SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий матовий

243,75

SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий

SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий матовий

SONAR чаша унітазу Rimless (370x540мм), пристінна, монтується на 
підлозі, змив вертикальний, випуск горизонтальний або вертикальний 
(Vario) 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу

SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий

SONAR чаша унітазу Rimless (370x540мм), пристінна, монтується на 
підлозі, змив вертикальний, випуск горизонтальний або вертикальний 
(Vario) 

Замовляється окремо:

Ціна

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

H8203410000001 колір білий 527,80
H8203414000001 колір білий з покриттям LCC 615,94
H8203417570001 колір білий матовий 712,53

H8933410000001 SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий

180,57

H8933417570001 SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий матовий

243,75

H8933410000001 SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий

180,57

H8933417570001 SONAR сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, колір 
білий матовий

243,75

H8303410003021 колір білий 486,07
H8303414003021 колір білий з покриттям LCC 574,21
H8303417573021 колір білий матовий 656,24

SONAR шафка (600x390x240мм) для раковини H815341, підвісна, з  1 
дверцятами, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", 1 
внутрішня полиця, спеціальний сифон H8942400000001 замовляється 
окремо обов'язково!

дверні петлі ліворуч
H4054810340401 золото 616,59
H4054810340411 мідь 616,59
H4054810340421 тітан 616,59

дверні петлі праворуч
H4054820340401 золото 616,59
H4054820340411 мідь 616,59
H4054820340421 тітан 616,59

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (600x580x240мм) для раковини H810342, підвісна, з 2 
дверцятами, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", 1 
внутрішня полиця, спеціальний сифон H8942400000001 замовляється 
окремо обов'язково!

H4054830340401 золото 749,97
H4054830340411 мідь 749,97
H4054830340421 тітан 749,97

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (600x980x240мм) для раковини H81034, підвісна, з 2 
дверцятами, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", 1 
внутрішня полиця, спеціальний сифон H8942400000001 замовляється 
окремо обов'язково!

H4054840340401 золото 888,81
H4054840340411 мідь 888,81
H4054840340421 тітан 888,81

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR біде (370x545x430мм), підвісне, 1 отвір для змішувача по центру, 
без бокових отворів для підводу води 

Замовляється окремо:

Ціна

Замовляється окремо:

SONAR чаша підвісного унітазу Rimless (370x540мм), змив 
вертикальний

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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SONAR шафка (340x580x450мм) для раковин H812340, H812341, 
H812342, H812343, підвісна, з вирізом під раковину по центру, 1 висувна 
шухлядка, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний 
сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

H4054010340401 золото 958,23
H4054010340411 мідь 958,23
H4054010340421 тітан 958,23

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x580x450мм) для раковин H812340, H812341, 
H812342, H812343, керамічна столешня з імітацією чорного мармуру, 
підвісна, 1 висувна шухлядка, з механізмом повільного закриття та 
"Push&Pull", спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

з вирізом під раковину по центру
H4054010341401 золото 1 416,61
H4054010341411 мідь 1 416,61
H4054010341421 тітан 1 416,61

з вирізом під раковину і під змішувач по центру
H4054050341401 золото 1 416,61
H4054050341411 мідь 1 416,61
H4054050341421 тітан 1 416,61

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x780x450мм) для раковин H812340, H812341, 
H812342, H812343, з вирізом під раковину по центру, підвісна, 1 висувна 
шухлядка, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний 
сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

H4054110340401 золото 1 097,20
H4054110340411 мідь 1 097,20
H4054110340421 тітан 1 097,20

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x580x450мм) для раковин H812340, H812341, 
H812342, H812343, керамічна столешня з імітацією чорного мармуру, 
підвісна, 1 висувна шухлядка, з механізмом повільного закриття та 
"Push&Pull", спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

з вирізом під раковину по центру
H4054110341401 золото 1 583,27
H4054110341411 мідь 1 583,27
H4054110341421 тітан 1 583,27

з вирізом під раковину і під змішувач по центру
H4054150341401 золото 1 583,27
H4054150341411 мідь 1 583,27
H4054150341421 тітан 1 583,27

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна
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SONAR шафка (340x1180x450мм) для раковин H812340, H812341, 
H812342, H812343, підвісна, 1 висувна шухлядка, з механізмом 
повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон H8942400000001 
замовляється окремо обов'язково!

з вирізом під раковину по центру
H4054210340401 золото 1 333,28
H4054210340411 мідь 1 333,28
H4054210340421 тітан 1 333,28

з вирізом під раковину ліворуч
H4054220340401 золото 1 333,28
H4054220340411 мідь 1 333,28
H4054220340421 тітан 1 333,28

з вирізом під раковину праворуч
H4054230340401 золото 1 333,28
H4054230340411 мідь 1 333,28
H4054230340421 тітан 1 333,28

з вирізом під раковину ліворуч і праворуч
H4054240340401 золото 1 374,88
H4054240340411 мідь 1 374,88
H4054240340421 тітан 1 374,88

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x1180x450мм) для раковин H812340, H812341, 
H812342, H812343, керамічна столешня з імітацією чорного мармуру, 
підвісна, 1 висувна шухлядка, з механізмом повільного закриття та 
"Push&Pull", спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

з вирізом під раковину по центру
H4054210341401 золото 1 958,19
H4054210341411 мідь 1 958,19
H4054210341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину ліворуч
H4054220341401 золото 1 958,19
H4054220341411 мідь 1 958,19
H4054220341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину праворуч
H4054230341401 золото 1 958,19
H4054230341411 мідь 1 958,19
H4054230341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину ліворуч і праворуч
H4054240341401 золото 2 236,00
H4054240341411 мідь 2 236,00
H4054240341421 тітан 2 236,00

з вирізом під раковину і під змішувач по центру
H4054250341401 золото 1 958,19
H4054250341411 мідь 1 958,19
H4054250341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину і під змішувач ліворуч
H4054260341401 золото 1 958,19
H4054260341411 мідь 1 958,19
H4054260341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину і під змішувач праворуч
H4054270341401 золото 1 958,19
H4054270341411 мідь 1 958,19
H4054270341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину і під змішувач ліворуч і праворуч
H4054280341401 золото 2 236,00
H4054280341411 мідь 2 236,00
H4054280341421 тітан 2 236,00

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна

- 7 -



Арт. Опис EUR

SONAR шафка (340x580x450мм) для раковини H816341, підвісна, 1 
висувна шухлядка, спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково 
H8942400000001

H4054310340401 золото 958,23
H4054310340411 мідь 958,23
H4054310340421 тітан 958,23

керамічна столешня з імітацією чорного мармуру
H4054310341401 золото 1 416,61
H4054310341411 мідь 1 416,61
H4054310341421 тітан 1 416,61

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x780x450мм) для раковин H816341, H816342, Soft-
Close, підвісна, 1 висувна шухлядка, спеціальний сифон замовляється 
окремо обов'язково H8942400000001

H4054410340401 золото 1 097,20
H4054410340411 мідь 1 097,20
H4054410340421 тітан 1 097,20

керамічна столешня з імітацією чорного мармуру
H4054410341401 золото 1 583,27
H4054410341411 мідь 1 583,27
H4054410341421 тітан 1 583,27

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x1180x450мм) для раковин H816341, H816342,  Soft-
Close, підвісна, 1 висувна шухлядка, спеціальний сифон замовляється 
окремо обов'язково H8942400000001

з вирізом під раковину по центру
H4054510340401 золото 1 333,28
H4054510340411 мідь 1 333,28
H4054510340421 тітан 1 333,28

з вирізом під раковину ліворуч
H4054520340401 золото 1 333,28
H4054520340411 мідь 1 333,28
H4054520340421 тітан 1 333,28

з вирізом під раковину праворуч
H4054530340401 золото 1 333,28
H4054530340411 мідь 1 333,28
H4054530340421 тітан 1 333,28

з вирізом під раковину ліворуч і праворуч (тільки під раковину 
H816341)

H4054540340401 золото 1 374,88
H4054540340411 мідь 1 374,88
H4054540340421 тітан 1 374,88

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна
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Арт. Опис EUR

SONAR шафка (340x1180x450мм) для раковин H816341, H816342,  Soft-
Close, підвісна, керамічна столешня з імітацією чорного мармуру, 1 
висувна шухлядка, спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково 
H8942400000001

з вирізом під раковину по центру
H4054510341401 золото 1 958,19
H4054510341411 мідь 1 958,19
H4054510341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину ліворуч
H4054520341401 золото 1 958,19
H4054520341411 мідь 1 958,19
H4054520341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину праворуч
H4054530341401 золото 1 958,19
H4054530341411 мідь 1 958,19
H4054530341421 тітан 1 958,19

з вирізом під раковину ліворуч і праворуч (тільки під раковину 
H816341)

H4054540341401 золото 2 236,00
H4054540341411 мідь 2 236,00
H4054540341421 тітан 2 236,00

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x1180x450мм) для раковини H816347, Soft-Close, 
підвісна, виріз під раковину по центру, 1 висувна шухлядка, спеціальний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

H4054610340401 золото 1 333,28
H4054610340411 мідь 1 333,28
H4054610340421 тітан 1 333,28

керамічна столешня з імітацією чорного мармуру
H4054610341401 золото 1 958,19
H4054610341411 мідь 1 958,19
H4054610341421 тітан 1 958,19

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

SONAR шафка (340x1180x450мм) для раковин H812348, H812349, Soft-
Close, підвісна, виріз під раковину по центру, 1 висувна шухлядка, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

H4054710340401 золото 1 333,28
H4054710340411 мідь 1 333,28
H4054710340421 тітан 1 333,28

керамічна столешня з імітацією чорного мармуру
H4054710341401 золото 1 958,19
H4054710341411 мідь 1 958,19
H4054710341421 тітан 1 958,19

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна

- 9 -



Арт. Опис EUR

SONAR шафка висока (1600x330x330мм), Soft-Close, підвісна, з 1 
дверцятами, 4 внутрішні скляні полиці

дверні петлі ліворуч
H4054910340401 золото 1 374,88
H4054910340411 мідь 1 374,88
H4054910340421 тітан 1 374,88

дверні петлі праворуч
H4054920340401 золото 1 374,88
H4054920340411 мідь 1 374,88
H4054920340421 тітан 1 374,88

H2213420000001 SONAR ванна (1600х815х535мм), окремостояча, з інтегрованою панеллю 
з хвилястою поверхнею, штучний камінь Marbond, з донним клапаном 
"click-clack" та інтегрованою системою зливу/переливу, монтується на 
підлозі  (монтаж ванни потребує облаштування спеціального приямку в 
підлозі під сифон)

4 694,17

H2933400000001 SONAR полиця для ванни, пересувна, штучний камінь Marbond, діаметр 
270 мм

236,08

H2203470000001 SONAR ванна (1600х815х535мм), пристінна, з інтегрованою панеллю, 
Sentec solid surface / штучний камінь, з донним клапаном "click-clack" та 
інтегрованою системою зливу/переливу, монтується на підлозі  (монтаж 
ванни потребує облаштування спеціального приямку в підлозі під сифон)

3 709,68

H2923400870001 SONAR підставка під спину (400х90х640мм), світло-сірого кольору 288,99

Ціна
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic мініраковина (500x450мм)*, SaphirKeramik

H8158520001041 1 отвір для змішувача, колір білий 347,23
H8158524001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 435,37
H8158527571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 468,78
H8158520001091 без отвору для змішувача, колір білий 347,23
H8158524001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 435,37
H8158527571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 468,78

The New Classic мініраковина (500x450мм)*, відшліфована нижня поверхня, 
SaphirKeramik

 

H8168520001041 1 отвір для змішувача, колір білий 397,15
H8168524001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 485,29
H8168527571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 536,12
H8168520001091 без отвору для змішувача, колір білий 397,15
H8168524001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 485,29
H8168527571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 536,12

The New Classic раковина (600x480мм)*, SaphirKeramik  

H8138530001041 1 отвір для змішувача, колір білий 388,83
H8138534001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8138537571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 524,94
H8138530001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 388,83
H8138534001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8138537571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 524,94
H8138530001091 без отвору для змішувача, колір білий 388,83
H8138534001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8138537571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 524,94

The New Classic раковина (800x480мм)*, SaphirKeramik  

H8138550001041 1 отвір для змішувача, колір білий 763,88
H8138554001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 852,02
H8138557571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 1 031,29
H8138550001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 763,88
H8138554001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 852,02
H8138557571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 1 031,29
H8138550001091 без отвору для змішувача, колір білий 763,88
H8138554001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 852,02
H8138557571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 031,29

The New Classic раковина (800x480мм)*, SaphirKeramik  

H8138580001041 1 отвір для змішувача, колір білий 1 166,62
H8138584001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 254,76
H8138587571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 1 574,30
H8138580001071 2 отвори для змішувача, колір білий 1 166,62
H8138584001071 2 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 254,76
H8138587571071 2 отвори для змішувача, колір білий матовий 1 574,30
H8138580001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 1 166,62
H8138584001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 1 254,76
H8138587571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 1 574,30
H8138580001091 без отвору для змішувача, колір білий 1 166,62
H8138584001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 254,76
H8138587571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 574,30

The New Classic раковина-чаша (550x380мм), SaphirKeramik  

H8128530001091 без отвору для змішувача, колір білий 638,82
H8128534001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 726,96
H8128537571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 862,42
H8128520001121 без отвору для змішувача, без отвору переливу, колір білий 638,82
H8128524001121 без отвору для змішувача, без отвору переливу, колір білий з покриттям LCC 726,96
H8128527571121 без отвору для змішувача, без отвору переливу, колір білий матовий 862,42

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic чаша комбінованого унітазу Rimless (370х700мм) пристінна, 
монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск гориз./вертик, з комплектом 
кріплень. Бачок H828851/H828852 замовляється окремо

 

H8248580000001 колір білий 583,31
H8248584000001 колір білий з покриттям LCC 671,45
H8248587570001 колір білий матовий 787,41

 
H8288510008711 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води з тилу (по центру), з ізоляційною 

вставкою, колір білий
230,49

H8288517578711 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води з тилу (по центру), з ізоляційною 
вставкою, колір білий матовий

311,22

H8288520008721 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води з боку (правого чи лівого), з 
ізоляційною вставкою, колір білий

230,49

H8288527578721 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води з боку (правого чи лівого), з 
ізоляційною вставкою, колір білий матовий

311,22

H8918510000001 The New Classic сидіння з кришкою, колір білий, із системою повільного 
опускання

180,57

H8900920000001 коліно (70-220мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-300мм) 81,90

The New Classic чаша комбінованого унітазу Rimless (370х700мм) пристінна, 
монтується на підлозі, з боковими отворами для бачка з нижнім підводом води, 
змив вертикальний, випуск гориз./вертик, з комплектом кріплень. Бачок 
H828853/828855 замовляється окремо

 

H8248580002311 колір білий 583,31
H8248584002311 колір білий з покриттям LCC 671,45
H8248587572311 колір білий матовий 787,41

 
H8288530008731 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 

вставки, колір білий
230,49

H8288537578731 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 
вставки, колір білий матовий

311,22

H8288550008731 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки, колір білий

230,49

H8288557578731 The New Classic бачок (375х395мм), підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки, колір білий матовий

311,22

H8918510000001 The New Classic сидіння з кришкою, колір білий, із системою повільного 
опускання

180,57

H8900920000001 коліно (70-220мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-300мм) 81,90

The New Classic чаша комбінованого унітазу Rimless (370х530мм) пристінна, 
монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск гориз./вертик, з комплектом 
кріплень

 

H8238510000001 колір білий 499,98
H8238514000001 колір білий з покриттям LCC 588,12
H8238517570001 колір білий матовий 674,96

 

H8296600008821 колір білий 530,92
H8296607578821 колір білий матовий 716,69

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

H8296630008831 колір білий 530,92
H8296637578831 колір білий матовий 716,69
H8918510000001 The New Classic сидіння з кришкою, із системою повільного опускання, колір 

білий
180,57

H8900920000001 коліно (70мм) 81,90
H8990270000001 коліно (125мм) 15,99

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на підлозі, 
Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на підлозі, 
Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на підлозі, 
Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic чаша підвісного унітазу Rimless (370х530мм), змив 
вертикальний, монтажний набір в комплекті

 

H8208510000001 колір білий 486,07
H8208514000001 колір білий з покриттям LCC 574,21
H8208517570001 колір білий матовий 656,24

 
H8918510000001 The New Classic сидіння з кришкою, із системою повільного опускання, колір 

білий
180,57

The New Classic біде підвісне (370х530мм), з 1 отвором для змішувача по центру, 
монтажний набір в комплекті

 

H8308510003021 колір білий 444,47
H8308514003021 колір білий з покриттям LCC 532,61
H8308517573021 колір білий 600,08

The New Classic шафка (340х580х320мм) під раковину H813853, з 1  шухлядкою, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060310856281 почорнений дуб 847,21
H4060310856271 сірий матовий 916,63
H4060310856311 білий глянцевий 999,96

The New Classic шафка (670х580х320мм) під раковину H813853, з 2  шухлядками, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки H406074085XXX1 та 
спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060320856281 почорнений дуб 1 319,37
H4060320856271 сірий матовий 1 458,21
H4060320856311 білий глянцевий 1 597,18

The New Classic шафка (340х780х320мм) під раковину H813855, з 1  шухлядкою, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060410856281 почорнений дуб 944,45
H4060410856271 сірий матовий 999,96
H4060410856311 білий глянцевий 1 083,29

The New Classic шафка (670х780х320мм) під раковину H813855, з 2  шухлядками, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки H406074085XXX1 та 
спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060420856281 почорнений дуб 1 486,03
H4060420856271 сірий матовий 1 583,27
H4060420856311 білий глянцевий 1 736,02

The New Classic шафка (340х1180х320мм) під раковину H813858, з 1  шухлядкою, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

H4060510856281 почорнений дуб 1 097,20
H4060510856271 сірий матовий 1 138,80
H4060510856311 білий глянцевий 1 236,04

The New Classic шафка (670х1180х320мм) під раковину H813858, з 2  
шухлядками, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки 
H406074085XXX1 та спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

 

H4060520856281 почорнений дуб 1 736,02
H4060520856271 сірий матовий 1 805,44
H4060520856311 білий глянцевий 1 999,92

Замовляється окремо:
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic шафка (350х580х450мм) для раковини-чаші H812852/ H812853, з 
1 шухлядкою, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний 
сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060010856281 почорнений дуб 1 013,87
H4060010856271 сірий матовий 1 041,56
H4060010856311 білий глянцевий 1 166,62

The New Classic шафка (350х580х450мм) для раковини H816852, з 1 шухлядкою, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060030856281 почорнений дуб 1 013,87
H4060030856271 сірий матовий 1 041,56
H4060030856311 білий глянцевий 1 166,62

The New Classic шафка (600х580х450мм) для раковини-чаші H812852/ H812853, з 
2 шухлядками, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки 
H406074085XXX1 та спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

 

H4060020856281 почорнений дуб 1 513,85
H4060020856271 сірий матовий 1 597,18
H4060020856311 білий глянцевий 1 777,62

The New Classic шафка (350х580х450мм) для раковини H816852, з 2 шухлядками, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки H406074085XXX1 та 
спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060040856281 почорнений дуб 1 513,85
H4060040856271 сірий матовий 1 597,18
H4060040856311 білий глянцевий 1 777,62

The New Classic шафка (350х780х450мм) для раковини-чаші H812852/ H812853, з 
1 шухлядкою, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний 
сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060110856281 почорнений дуб 1 152,71
H4060110856271 сірий матовий 1 180,53
H4060110856311 білий глянцевий 1 333,28

The New Classic шафка (350х780х450мм) для раковини H816852, з 1 шухлядкою, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060130856281 почорнений дуб 1 152,71
H4060130856271 сірий матовий 1 180,53
H4060130856311 білий глянцевий 1 333,28

The New Classic шафка (600х780х450мм) для раковини-чаші H812852/ H812853, з 
2 шухлядками, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки 
H406074085XXX1 та спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

 

H4060120856281 почорнений дуб 1 708,20
H4060120856271 сірий матовий 1 763,84
H4060120856311 білий глянцевий 1 972,10

The New Classic шафка (350х780х450мм) для раковини H816852, з 2 шухлядками, 
з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки H406074085XXX1 та 
спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

H4060140856281 почорнений дуб 1 708,20
H4060140856271 сірий матовий 1 763,84
H4060140856311 білий глянцевий 1 972,10

- 14 -



THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic шафка (350х1180х450мм) для раковини-чаші H812852/ H812853, 
з 1 шухлядкою, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний 
сифон H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

з вирізом по центру
H4060210856281 почорнений дуб 1 388,79
H4060210856271 сірий матовий 1 416,61
H4060210856311 білий глянцевий 1 597,18

з вирізом ліворуч
H4060810856281 почорнений дуб 1 388,79
H4060810856271 сірий матовий 1 416,61
H4060810856311 білий глянцевий 1 597,18

з вирізом праворуч
H4060820856281 почорнений дуб 1 388,79
H4060820856271 сірий матовий 1 416,61
H4060820856311 білий глянцевий 1 597,18

The New Classic шафка (350х1180х450мм) для раковини H816852, з 1 
шухлядкою, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково!

 

з вирізом по центру
H4060230856281 почорнений дуб 1 388,79
H4060230856271 сірий матовий 1 416,61
H4060230856311 білий глянцевий 1 597,18

з вирізом ліворуч
H4060850856281 почорнений дуб 1 388,79
H4060850856271 сірий матовий 1 416,61
H4060850856311 білий глянцевий 1 597,18

з вирізом праворуч
H4060860856281 почорнений дуб 1 388,79
H4060860856271 сірий матовий 1 416,61
H4060860856311 білий глянцевий 1 597,18

The New Classic шафка (600х1180х450мм) для раковини-чаші H812852/ H812853, 
з 2 шухлядками, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки 
H406074085XXX1 та спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

 

з вирізом по центру
H4060220856281 почорнений дуб 2 041,52
H4060220856271 сірий матовий 2 069,34
H4060220856311 білий глянцевий 2 333,24

з вирізом ліворуч
H4060830856281 почорнений дуб 2 041,52
H4060830856271 сірий матовий 2 069,34
H4060830856311 білий глянцевий 2 333,24

з вирізом праворуч
H4060840856281 почорнений дуб 2 041,52
H4060840856271 сірий матовий 2 069,34
H4060840856311 білий глянцевий 2 333,24
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic шафка (600х1180х450мм) для раковини H816852, з 2 
шухлядками, з механізмом повільного закриття та "Push&Pull", ніжки 
H406074085XXX1 та спеціальний сифон H8942400000001 замовляється окремо 
обов'язково!

 

з вирізом по центру
H4060240856281 почорнений дуб 2 041,52
H4060240856271 сірий матовий 2 069,34
H4060240856311 білий глянцевий 2 333,24

з вирізом ліворуч
H4060870856281 почорнений дуб 2 041,52
H4060870856271 сірий матовий 2 069,34
H4060870856311 білий глянцевий 2 333,24

з вирізом праворуч
H4060880856281 почорнений дуб 2 041,52
H4060880856271 сірий матовий 2 069,34
H4060880856311 білий глянцевий 2 333,24

 

H8942400000001 спеціальний сифон 22,10

H4060740851701 комплект ніжок, 2 шт, колір білий матовий 194,48
H4060740856311 комплект ніжок, 2 шт, колір білий глянцевий 194,48

The New Classic шафка висока (1600х330x330мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття та "Push&Pull", 1 темно-сіра полиця по центру, 4 скляні 
полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4060620856281 почорнений дуб 1 430,52
H4060620856271 сірий матовий 1 458,21
H4060620856311 білий глянцевий 1 680,51

дверні петлі праворуч  
H4060610856281 почорнений дуб 1 430,52
H4060610856271 сірий матовий 1 458,21
H4060610856311 білий глянцевий 1 680,51

H4060710856291 The New Classic рама з тримачем рушника (820х580х320мм), для раковини 
H813853, колір горіх

1 999,92

 

H4060720856291 The New Classic рама з тримачем рушника (820х780х320мм), для раковини 
H813855, колір горіх

2 083,25

 

H4060730856291 The New Classic рама з тримачем рушника (820х1180х320мм), для раковини 
H813858, колір горіх

2 166,58

 

Замовляється окремо:
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

The New Classic полиця, SaphirKeramik, 420х160 мм  

H8778510000001 колір білий 169,39
H8778517570001 колір білий матовий 254,15

The New Classic мильниця, SaphirKeramik  

H8738560000001 колір білий 104,13
H8738567570001 колір білий матовий 156,39

The New Classic тримач зубних щіток, SaphirKeramik  

H8738540000001 колір білий 111,15
H8738547570001 колір білий матовий 166,66

The New Classic тримач туалетної щітки з туалетною щіткою, SaphirKeramik  

H8738520000001 колір білий 155,61
H8738527570001 колір білий матовий 233,35

The New Classic дзеркало з оправою із SaphirKeramik, з LED підсвіткою, 
достатньою для освітлення ванної кімнати, 700х500 мм

 

H4060700850001 колір білий 805,48
H4060700857571 колір білий матовий 958,23

H2208520000001 The New Classic ванна (1900х900x580мм), окремостояча, зі штучного каменю 
Sentec solid surface, біла, з інтегрованою панеллю, з інтегрованим переливом та 
ніжками, з донним клапаном "click-clack" і хромованою накладкою, монтаж не 
потребує спеціально облаштованого приямку

4 416,36

The New Classic змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 105 мм  

H3118510041111 з донним клапаном 555,23
H3118510041101 без донного клапану 501,41

The New Classic змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 130 мм  

H3118510041211 з донним клапаном 592,15
H3118510041201 без донного клапану 537,29

H3118580041201 The New Classic високий змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 
175 мм, без донного клапану

628,03

 
 

The New Classic змішувач для раковини, двовентельний, довжина виливу 130 мм  

H3128530041211 з донним клапаном 783,12
H3128530041201 без донного клапану 728,26

H3128560041201 The New Classic змішувач прихованого монтажу для раковини, двовентельний, 
довжина виливу 175 мм

619,58
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THE NEW CLASSIC Ціна

Арт. Опис EUR

H3118560041201 The New Classic змішувач прихованого монтажу на 2 отвори для раковини, 
одноважільний, довжина виливу 175 мм. Simibox 2-Point комплект для 
прихованого монтажу на 2 отвори H3769810002511 замовляється окремо 
обов'язково

446,42

H3769810002511 Simibox для змішувача прихованого монтажу на 2 отвори, важіль праворуч 251,68

 

H3799840002251 подовжувач L= 25мм 108,29

H3418510041111 The New Classic змішувач для біде, одноважільний, з донним клапаном 600,60

 

The New Classic змішувач для ванни, одноважільний, монтується на стіну  

H3218570041411 з аксесуарами 746,20
H3218570044001 без аксесуарів 640,64

 

The New Classic змішувач для душу, одноважільний, монтується на стіну  

H3318570041411 з аксесуарами 564,72

H3318570044001 без аксесуарів 459,16

H3318560040001 The New Classic змішувач прихованого монтажу для душу, одноважільний. 
Simibox Standard або Simibox Light замовляється окремо

310,31

 

The New Classic змішувач прихованого монтажу для ванни та душу, 
одноважільний. Simibox Standard або Simibox Light замовляється окремо

 

H3218560040001 з перемикачем 355,68
H3218560040001 з перемикачем та вакуумним вимикачем 355,68

H3789800001001 Simibox LIGHT монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, з запорними клапанами, монтажною глибиною 74-104 мм

129,35

H3789800001011 Simibox LIGHT монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, без запорних клапанів, монтажною глибиною 74-104 мм

114,53

 

H3799840040501 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача на 
15 мм

108,29

H3799840040601 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача на 
30 мм

155,61

H3718500040601 The New Classic вилив 180 мм, монтується на стіну 277,55

H3638500041511 The New Classic підключення для душового шланга, монтується на стіну 150,93

H3698500042011 The New Classic тримач ручного душу, монтується на стіну 150,93

H3638500041521 The New Classic підключення для душового шланга, з тримачем ручного душу, 
монтується на стіну

178,36

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

ILBAGNOALESSI One раковина (520x530х850мм), пристінна, з інтегрованим 
п'єдесталом, колір білий з покриттям LCC, засоби для монтажу в комплекті, з 
керамічною декоративною кришкою донного клапану

H8119714001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 1 433,51
H8119714001091 без отвору для змішувача, без переливу 1 455,35

Замовляється окремо:
H8949750000001 сифон 19,76

ILBAGNOALESSI One вільностояча раковина (530x530х900мм), колір білий з 
покриттям LCC, із сифоном та засобами для монтажу в комплекті, з 
керамічною декоративною кришкою донного клапану

H8119724001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 1 677,52
H8119724001091 без отвору для змішувача, без переливу 1 677,52

H8119734001091 ILBAGNOALESSI One раковина-чаша (450x450х400мм), з інтегрованим 
напівп'єдесталом, колір білий з покриттям LCC, засоби для монтажу в 
комплекті, без отвору для змішувача, без переливу, з керамічною 
декоративною кришкою донного клапану

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
H8940670000001 сифон D32, білий 24,96

ILBAGNOALESSI One раковина-чаша (520x520х175мм), колір білий з 
покриттям LCC, з керамічною декоративною кришкою донного клапану, 
засоби для монтажу в комплекті     

H8189714001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 885,17
H8189714001091 без отвору для змішувача, без переливу 908,57

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53

ILBAGNOALESSI One раковина-чаша (750x520х90мм), колір білий з 
покриттям LCC, з керамічною декоративною кришкою донного клапану, 
засоби для монтажу в комплекті                        

H8189724001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 1 149,59
H8189724001091 без отвору для змішувача, без переливу 1 149,59

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53

ILBAGNOALESSI One раковина з інтегрованою столешнею, монтується 
зверху (900x500х165мм), асиметрична, з інтегрованою керамічною полицею з 
правого боку, колір білий з покриттям LCC, з керамічною декоративною 
кришкою донного клапану

H8149754001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 906,36
H8149754001091 без отвору для змішувача, без переливу 906,36

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
H8998820000001 монтажний комплект 3,77

ILBAGNOALESSI One раковина з інтегрованою столешнею  (900x500х165мм), 
монтується зверху, асиметрична, з інтегрованою керамічною полицею 
ліворуч, колір білий з покриттям LCC, з керамічною декоративною кришкою 
донного клапану

H8149764001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 906,36
H8149764001091 без отвору для змішувача, без переливу 906,36

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
H8998820000001 монтажний комплект 3,77
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Ціна

Арт. Опис EUR

ILBAGNOALESSI One раковина з інтегрованою столешнею 
(1200x500х165мм), монтується зверху, асиметрична, з інтегрованою 
керамічною полицею праворуч, колір білий з покриттям LCC, з керамічною 
декоративною кришкою донного клапану

H8149734001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 1 179,10
H8149734001091 без отвору для змішувача, без переливу 1 179,10

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
H8998820000001 монтажний комплект (для монтажу потрібно два комплекти) 3,77

ILBAGNOALESSI One раковина з інтегрованою столешнею 
(1200x500х165мм), монтується зверху, асиметрична, з інтегрованою 
керамічною полицею ліворуч, колір білий з покриттям LCC, з керамічною 
декоративною кришкою донного клапану

H8149744001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 1 179,10
H8149744001091 без отвору для змішувача, без переливу 1 179,10

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
H8998820000001 монтажний комплект (для монтажу потрібно два комплекти) 3,77

ILBAGNOALESSI One раковина з інтегрованою столешнею 
(1600x500х165мм), монтується зверху, з інтегрованою керамічною полицею 
праворуч, колір білий з покриттям LCC, з керамічною декоративною кришкою 
донного клапану

H8149714001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом 1 521,13
H8149714001091 без отвору для змішувача, без переливу 1 521,13

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
H8998820000001 монтажний комплект (для монтажу потрібно два комплекти) 3,77

H8189734001121 ILBAGNOALESSI One раковина-чаша (800x420х145мм), з інтегрованою 
керамічною полицею ліворуч або праворуч, колір білий з покриттям LCC, з 
керамічною декоративною кришкою донного клапану, без отвору для 
змішувача, без отвору переливу

1 042,60

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32, хром 140,53
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H8229764000001 1 056,38

Замовляється окремо:

H8269714008801 1 099,54

H8929710000001 ILBAGNOALESSI One сидіння з кришкою, із системою повільного опускання, 
колір білий

283,40

H8900920000001 коліно (70-220мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

H8219714000001 1 084,59

Замовляється окремо:

H8929710000001 283,40

H8900920000001 коліно 70мм 81,90

H8990270000001 коліно 125мм 15,99

H8329714003041 869,44

Замовляється окремо:

H8949750000001 гнучкий сифон 19,76
H8939480000001 сифон D40, хром 94,90

H8209714000001 1 157,91

Замовляється окремо:

H8929710000001 283,40

H8929710000001 283,40

H8309714003041 857,09

Замовляється окремо:

H8939480000001 сифон D40, хром 94,90

ILBAGNOALESSI One чаша унітазу (390x585х415мм), монтується на підлозі, 
засоби для монтажу в комплекті, змив вертикальний, випуск гориз./вертик., 
колір білий з покриттям LCC

ILBAGNOALESSI One сидіння з кришкою, із системою повільного опускання, 
колір білий

ILBAGNOALESSI One чаша комбінованого унітазу (390x720х460мм), 
монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск гориз./вертик., засоби для 
монтажу в комплекті, колір білий з покриттям LCC. Бачок замовляється 
окремо 

ILBAGNOALESSI One бачок (370х160х485мм), з механізмом dual flush, підвід 
води знаходиться з тилу, колір білий з покриттям LCC                            

ILBAGNOALESSI One сидіння з кришкою, із системою повільного опускання

ILBAGNOALESSI One біде підвісне (390x585х355мм),  з 1 отвором для 
змішувача посередині, з прихованим переливом, з монтажним комплектом, з 
керамічною декоративною кришкою донного клапану, колір білий з покриттям 
LCC

ILBAGNOALESSI One сидіння з кришкою, із системою повільного опускання, 
колір білий

ILBAGNOALESSI One біде (390x585х415мм), монтується на підлозі, з 1 
отвором для змішувача посередині, з прихованим переливом, засоби для 
монтажу в комплекті, з керамічною декоративною кришкою донного клапану, 
колір білий з покриттям LCC

ILBAGNOALESSI One чаша підвісного унітазу Rimless (390x585х355мм), змив 
вертикальний, колір білий з покриттям LCC
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H8409754000001 625,56

Замовляється окремо:

H8900970000001 горизонтальний підвід 17,68
H8949730000001 зовнішня з'єднувальна трубка 29,25
H8941810000001 1-літровий сифон з горизонтальним випуском 25,22

H8409714004161 796,90

Замовляється окремо:
H8949710000001 ILBAGNOALESSI One кришка для уриналу, дюропластова, кріплення в 

комплекті
184,08

H8900970000001 горизонтальний підвід 17,68
H8949730000001 зовнішня з'єднувальна трубка 29,25
H8941810000001 1-літровий сифон з горизонтальним випуском 25,22

H8949710000001 ILBAGNOALESSI One кришка для уриналу, дюропластова, кріплення в 
комплекті

184,08

H8709700000001 ILBAGNOALESSI One тримач туалетного паперу (185x150x110мм), білий 177,32

H8709720000001 ILBAGNOALESSI One поличка з інтегрованим рушникотримачем 
(630x175x50мм), білий

191,75

H8709720000001 ILBAGNOALESSI One гачок (130x70x95мм), білий 191,75

ILBAGNOALESSI One уринал без сенсора (325x290мм), з отворами для 
кришки, без кришки, без мухи, без сифону, з настінним кріпленням, 
горизонтальний випуск, прихований підвід води, колір білий з покриттям LCC

ILBAGNOALESSI One уринал без сенсора (325x290х585мм), без отворів для 
кришки, без мухи, без сифону, з настінним кріпленням, горизонтальний 
випуск, прихований підвід води, колір білий з покриттям LCC
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ILBAGNOALESSI One шафка (800x500x332мм) під раковину H818971, з 
вирізом посередині, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного 
закриття, 2 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4240230976301 натуральний шпон волоський горіх 1 390,09
H4240230976311 білий глянцевий 1 534,91

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (800x500x330мм) під раковину H818972, з 
вирізом посередині, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного 
закриття, 2 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4240330976301 натуральний шпон волоський горіх 1 433,51
H4240330976311 білий глянцевий 1 578,33

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x332мм) під раковину H818971, з 
вирізом ліворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, 
4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4241210976301 натуральний шпон волоський горіх 2 258,88
H4241210976311 білий глянцевий 2 403,70

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x332мм) під раковину H818971, з 
вирізом праворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного 
закриття, 4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4241220976301 натуральний шпон волоський горіх 2 258,88
H4241220976311 білий глянцевий 2 403,70

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x330мм) під раковину H818972, з 
вирізом ліворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, 
4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4241310976301 натуральний шпон волоський горіх 2 258,88
H4241310976311 білий глянцевий 2 403,70

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
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ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x332мм) під раковину H818972, з 
вирізом праворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного 
закриття, 4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4241320976301 натуральний шпон волоський горіх 2 258,88
H4241320976311 білий глянцевий 2 403,70

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x330мм) під раковину H818973, з 
вирізом ліворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, 
3 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4241610976301 натуральний шпон волоський горіх 2 127,19
H4241610976311 білий глянцевий 2 263,30

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x330мм) під раковину H818973, з 
вирізом праворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного 
закриття, 3 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4241620976301 натуральний шпон волоський горіх 2 127,19
H4241620976311 білий глянцевий 2 263,30

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1600x500x330мм) під раковину H818973, з 
вирізом ліворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, 
4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо 

H4242610976301 натуральний шпон волоський горіх 2 508,87
H4242610976311 білий глянцевий 2 399,67

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1600x500x330мм) під раковину H818973, з 
вирізом праворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом повільного 
закриття, 4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо

H4242620976301 натуральний шпон волоський горіх 2 508,87
H4242620976311 білий глянцевий 2 399,67

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1600x500x332мм) під раковину H818971, з 
вирізом ліворуч та праворуч, з інтегрованими ручками, з механізмом 
повільного закриття, 4 висувні шухлядки, компактний сифон замовляється 
окремо

H4242240976301 натуральний шпон волоський горіх 2 809,17
H4242240976311 білий глянцевий 2 954,12

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
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ILBAGNOALESSI One шафка (1350x320x490мм) під раковину H814971,  2 
висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо   

H4243600976301 натуральний шпон волоський горіх 1 505,92
H4243600976311 білий глянцевий 1 650,74

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (995x320x485мм) під раковину H814974,    2 
висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо  

H4245000976301 натуральний шпон волоський горіх 1 281,80

H4245000976311 білий глянцевий 1 418,04

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (995x320x485мм) під раковину H814973,    2 
висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо  

H4245200976301 натуральний шпон волоський горіх 1 281,80

H4245200976311 білий глянцевий 1 418,04

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (730x320x475мм) під раковину H814976,    2 
висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо 

H4244500976301 натуральний шпон волоський горіх 1 145,56

H4244500976311 білий глянцевий 1 281,80

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (730x320x475мм) під раковину H814975,    2 
висувні шухлядки, компактний сифон замовляється окремо  

H4244700976301 натуральний шпон волоський горіх 1 145,56

H4244700976311 білий глянцевий 1 281,80

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x320мм) без столешні з широкими 
висувними шухлядками праворуч, 4 висувні шухлядки, механізм повільного 
закриття, компактний сифон замовляється окремо

H4241800976301 натуральний шпон волоський горіх 1 854,45

H4241800976311 білий глянцевий 1 745,12

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One шафка (1200x500x320мм) без столешні з широкими 
висувними шухлядками ліворуч, 4 висувні шухлядки, механізм повільного 
закриття, компактний сифон замовляється окремо 

H4241700976301 натуральний шпон волоський горіх 1 854,45

H4241700976311 білий глянцевий 1 745,12

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

ILBAGNOALESSI One органайзер для висувних шухлядок

H4924010976301 натуральний шпон волоський горіх, малий 80,60
H4924010976311 білий глянцевий, малий 80,60
H4924020976301 натуральний шпон волоський горіх, великий 95,42
H4924020976311 білий глянцевий, великий 95,42
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ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500х12мм) з вирізом ліворуч, для 2 
шафок з широкими висувними шухлядками ліворуч, для раковин-чаш 
H818971/H818972/H818973, H813971

H4246020976301 натуральний шпон волоський горіх 736,32

H4246020976311 білий глянцевий 1 390,74

ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500х12мм) з вирізом праворуч, для 2 
шафок з широкими висувними шухлядками ліворуч, для раковин-чаш 
H818971/H818972/H818973, H813971

H4246030976301 натуральний шпон волоський горіх 736,32

H4246030976311 білий глянцевий 1 390,74

ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500х12мм) з вирізом ліворуч і 
праворуч, для 2 шафок з широкими висувними шухлядками ліворуч, для 
раковин-чаш H818971/H818972/H818973, H813971

H4246040976301 натуральний шпон волоський горіх 790,79

H4246040976311 білий глянцевий 1 390,74

ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500х12мм) з вирізом ліворуч, для 2 
шафок з широкими висувними шухлядками праворуч, для раковин-чаш 
H818971/H818972/H818973, H813971

H4246120976301 натуральний шпон волоський горіх 736,32

H4246120976311 білий глянцевий 1 390,74

ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500мм) з вирізом праворуч, для 2 
шафок з широкими висувними шухлядками праворуч, для раковин-чаш 
H818971/H818972/H818973, H813971 

H4246130976301 натуральний шпон волоський горіх 736,32

H4246130976311 білий глянцевий 1 390,74

ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500мм) з вирізом ліворуч і праворуч, 
для 2 шафок з широкими висувними шухлядками, для раковин-чаш 
H818971/H818972/H818973, H813971 

H4246140976301 натуральний шпон волоський горіх 790,79

H4246140976311 білий глянцевий 1 390,74

ILBAGNOALESSI One столешня (2400x500мм) з вирізами бличже до центру, 
для однієї шафки з широкими висувними шухлядками праворуч H242180 та 
однієї шафки з широкими висувними шухлядками ліворуч H242170, для 
раковин-чаш H818971/H818972/H818973, H813971 

H4246240976301 натуральний шпон волоський горіх 790,79

H4246240976311 білий глянцевий 1 390,74
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ILBAGNOALESSI One шафка висока з дзеркалом з обох боків 
(1700x400x300мм)

натуральний шпон волоський горіх
H4580110976301 дверні петлі ліворуч, 4 скляні полиці 1 332,24
H4580210976301 дверні петлі праворуч, 4 скляні полиці 1 332,24
H4580120976301 дверні петлі ліворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці 1 737,58
H4580220976301 дверні петлі праворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці 1 737,58
H4580310976301 дверні петлі ліворуч, 4 скляні полиці з підсвіткою 1 998,23
H4580410976301 дверні петлі праворуч, 4 скляні полиці з підсвіткою 1 998,23
H4580320976301 дверні петлі ліворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці з підсвіткою 2 172,04
H4580420976301 дверні петлі праворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці з підсвіткою 2 172,04

білий глянцевий
H4580110976311 дверні петлі ліворуч, 4 скляні полиці 1 476,93
H4580210976311 дверні петлі праворуч, 4 скляні полиці 1 476,93
H4580120976311 дверні петлі ліворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці 1 882,40
H4580220976311 дверні петлі праворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці 1 882,40
H4580310976311 дверні петлі ліворуч, 4 скляні полиці з підсвіткою 2 142,92
H4580410976311 дверні петлі праворуч, 4 скляні полиці з підсвіткою 2 142,92
H4580320976311 дверні петлі ліворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці з підсвіткою 2 316,73
H4580420976311 дверні петлі праворуч, 2 внутрішні шухлядки, 2 скляні полиці з підсвіткою 2 316,73

H4484110972001 ILBAGNOALESSI One дзеркало (400x60x1000мм) з підсвіткою, 2х8Вт, 230V, з 
системою проти запотівання, з хромованою рамою

1 071,59

H4484210972001 ILBAGNOALESSI One дзеркало (800x60x400мм), з підсвіткою, 2х13Вт, 230V, з 
системою проти запотівання, з хромованою рамою

1 028,04

H4484310972001 ILBAGNOALESSI One дзеркало (1200x60x400мм), з підсвіткою, 2х28Вт, 230V, 
з системою проти запотівання, з хромованою рамою

1 144,00

H4484410972001 ILBAGNOALESSI One дзеркало (1600x60x400мм), з підсвіткою, 1х35Вт, 230V, 
з системою проти запотівання, з хромованою рамою

1 448,07
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H2459710000001 ILBAGNOALESSI One ванна (1780x820x460(610)мм), вбудована версія, Solid 
Surface/штучний камінь, біла, на ніжках, без панелі, зливний отвір по центру, 
з інтегрованим отвором переливу по довшій стороні, подовжувальна труба, 
злив-перелив та сифон входять в комплект

2 864,29

Опції гідромасажу:
H2459710006051 Електронне сенсорне керування, аеромасаж 4 910,62
H2459710006151 Електронне сенсорне керування, LED підсвітка 4 229,29
H2459710006251 Електронне сенсорне керування, аеромасаж, LED підсвітка 6 000,28

H2459720000001 ILBAGNOALESSI One ванна (1830x870x460(530)мм), вільностояча,  Solid 
Surface/штучний камінь, біла, з інтегрованою панеллю, з інтегрованим 
отвором переливу вздовж довшої сторони, зливний отвір по центру, з 
алюмінієвою рамою, з попередньо встановленою підйомною системою для 
подальшого облуговування, подовжувальна труба, злив-перелив та сифон 
входять в комплект (монтаж ванни потребує облаштування спеціального 
приямку в підлозі під сифон)

5 864,95

Опції гідромасажу:
H2459720006051 Електронне сенсорне керування, аеромасаж 7 636,07
H2459720006151 Електронне сенсорне керування, LED підсвітка 7 092,67
H2459720006251 Електронне сенсорне керування, аеромасаж, LED підсвітка 8 864,31

H2419700000001 ILBAGNOALESSI One ванна (2030x1020x460(575)мм), вільностояча, овальної 
форми, з санітарного акрилу, біла, зливний отвір по центру, з алюмінієвою 
рамою, з панеллю. Система зливу-переливу замовляється окремо.

7 053,67

Опції гідромасажу:
H2419700006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 9 988,55
H2419700006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 

дезінфенкції
10 550,41

H2439700000001 ILBAGNOALESSI One ванна (2030x1020x460(575)мм), вбудована версія, з 
санітарного акрилу, біла, зливний отвір по центру, з алюмінієвою рамою, без 
панелі. Система зливу-переливу замовляється окремо

2 867,02

Опції гідромасажу:
H2439700006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 6 889,22
H2439700006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 

дезінфенкції
7 451,34

H2944570000001 система злив/перелив, хром 134,42
Необхідно замовляти окремо для ванн без систем гідромасажу

H2944580000001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив, хром 428,74
Необхідно замовляти окремо для ванн без систем гідромасажу

H2944980040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив для систем 
гідромасажу, хром

243,49
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PALOMBA вільностояча раковина (400x525x900мм), із сифоном та кріпленнями 
в комплекті

H8118030001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом, колір білий 1 302,60
H8118034001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом, колір білий з покриттям 

LCC
1 390,74

H8118030001091 без отвору для змішувача, без отвору переливу, з декоративною хромованою 
кришкою донного клапану, колір білий

1 302,60

H8118034001091 без отвору для змішувача, без отвору переливу, з декоративною хромованою 
кришкою донного клапану, колір білий з покриттям LCC

1 390,74

Замовляється окремо:
H8981900000001 керамічна декоративна кришка донного клапану для раковини з одним 

отовором для змішувача, з прихованим переливом, колір білий
14,43

H8981840000001 керамічна декоративна кришка донного клапану для раковини без отвору для 
змішувача, без отвору переливу, колір білий

63,83

PALOMBA раковина (435x525x900мм), монтується на підлозі, з інтегрованим 
п'єдесталом, елементом кріплення до стіни та монтажним комплектом. Сифон 
замовляється окремо

H8118040001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом, колір білий 1 157,91
H8118044001041 один отвір для змішувача, з прихованим переливом,  колір білий з покриттям 

LCC
1 246,05

H8118040001091 без отвору для змішувача, без отвору переливу, з декоративною хромованою 
кришкою донного клапану, колір білий

1 157,91

H8118044001091 без отвору для змішувача, без отвору переливу, з декоративною хромованою 
кришкою донного клапану, колір білий з покриттям LCC

1 246,05

Замовляється окремо:
H8949750000001 сифон 19,76
H8981900000001 керамічна декоративна кришка донного клапану для раковини з одним 

отовором для змішувача, з прихованим переливом, колір білий
14,43

H8981840000001 керамічна декоративна кришка донного клапану для раковини без отвору для 
змішувача, без отвору переливу, колір білий

63,83

PALOMBA раковина-чаша (600x400х130мм), з монтажним комплектом. Сифон 
замовляється окремо

H8168030001041 один отвір для змішувача, колір білий 521,04
H8168034001041 один отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 609,18
H8168030001091 без отвору для змішувача, колір білий 521,04
H8168034001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 609,18

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32 140,53
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83

PALOMBA раковина-чаша (520x380х130мм), без отвору для змішувача, без 
отвору переливу, з монтажним комплектом. Сифон замовляється окремо

H8168020001121 колір білий 405,21
H8168024001121 колір білий з покриттям LCC 493,35

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32 140,53
H8954390000001 декоративна кришка донного клапану, хром 49,01
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83
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PALOMBA раковина-чаша (900x420х160мм), без отвору переливу, без отвору 
для змішувача, з монтажним комплектом

H8168010001121 колір білий 555,10
H8168014001121 колір колір білий з покриттям LCC 643,24

Замовляється окремо:
H8939470000001 сифон D32 140,53
H8954390000001 декоративна кришка донного клапану, хром 49,01
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83

PALOMBA раковина (800x500х40(160)мм)*, асиметрична, з інтегрованою 
столешнею, монтується зверху                       

H8148040001041 один отвір для змішувача, колір білий 561,08
H8148044001041 один отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 649,22
H8148040001091 без отвору для змішувача, колір білий 561,08
H8148044001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 649,22

Замовляється окремо:
H3818010040001 тримач рушника, хром, 760х25х95 мм 130,26
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83

PALOMBA раковина (1200x500мм)*, асиметрична, з інтегрованою столешнею, 
монтується зверху                                                                                                           

H8148060001041 один отвір для змішувача, колір білий 797,16
H8148064001041 один отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 885,30
H8148060001091 без отвору для змішувача, колір білий 797,16
H8148064001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 885,30

Замовляється окремо:
H3818020040001 тримач рушника, хром, 1160х25х95 мм 159,25
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83

PALOMBA раковина (1600x500мм)*, асиметрична, з інтегрованою столешнею, 
монтується зверху                                                                        

H8148080001041 один отвір для змішувача, колір білий 897,91
H8148084001041 один отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 986,05
H8148080001091 без отвору для змішувача, колір білий 897,91
H8148084001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 986,05

Замовляється окремо:
H3818030040001 тримач рушника, хром, 156025х95 мм 173,68
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83

PALOMBA раковина подвійна (1600x500мм)*, з інтегрованою столешнею, 
монтується зверху

H8148090001041 один отвір для змішувача, колір білий 1 072,24
H8148094001041 один отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 160,38
H8148090001091 без отвору для змішувача, колір білий 1 072,24
H8148094001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 160,38

Замовляється окремо:
H3818040040001 тримач рушника, хром, 1560х25х95 мм 173,68
H8981840000001 декоративна кришка донного клапану, колір білий 63,83

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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PALOMBA чаша унітазу (360х560мм) пристінна, монтується на підлозі, змив 
вертикальний, випуск гориз./вертик.

H8238060000001 колір білий 338,91
H8238064000001 колір білий з покриттям LCC 427,05

Замовляється окремо:

H8286600008821 колір білий 541,58

H8286607578821 колір білий матовий 730,99

H8286610008811 колір білий 541,58
H8286617578811 колір білий матовий 730,99

H8286630008831 колір білий 541,58

H8286637578831 колір білий матовий 730,99

H8286640008841 колір білий 541,58

H8286647578841 колір білий матовий 730,99

H8296600008821 колір білий 530,92

H8296607578821 колір білий матовий 716,69

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

H8296630008831 колір білий 530,92

H8296637578831 колір білий матовий 716,69

H8918020000001 PALOMBA сидіння з кришкою, з системою повільного опускання

H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90
H8900920000001 коліно (70-220мм) 81,90

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з правого боку знизу

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з лівого боку знизу
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H8668000000001 PALOMBA комплект: чаша підвісного унітазу Rimless (360х540мм), змив 
вертикальний, випуск горизонтальний, колір білий, та сидіння з кришкою, з 
системою повільного опускання

491,27

PALOMBA чаша підвісного унітазу Rimless (360х540мм), змив вертикальний, 
випуск горизонтальний, з монтажними кріпленнями в комплекті

H8208020000001 колір білий 374,92
H8208024000001 колір білий з покриттям LCC 463,06

Замовляється окремо:
H8918020000001 PALOMBA сидіння з кришкою, з системою повільного опускання 159,38

H8918020000001 PALOMBA сидіння з кришкою, з системою повільного опускання 159,38

PALOMBA біде (360х560мм) пристінне, монтується на підлозі, з 1 отвором для 
змішувача. Сифон замовляється окремо

H8328010003041 колір білий 338,91
H8328014003041 колір білий з покриттям LCC 427,05

Замовляється окремо:
H8949750000001 сифон 19,76

PALOMBA біде (360х540мм), підвісне, з 1 отвором для змішувача, монтажні 
кріплення в комплекті

H8308010003041 колір білий 397,67
H8308014003041 колір білий з покриттям LCC 485,81
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PALOMBA шафка (785x495x590мм) для раковини H814804, 2 висувні шухлядки 
з інтегрованою ручкою, компактний сифон замовляється окремо

H4072021802201 білий 923,26
H4072021802221 темно-вишневий 923,26
H4072021802231 темно-сірий 923,26

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон 22,10

PALOMBA шафка (1185x495x590мм) для раковини H814806, 4 висувні 
шухлядки з інтегрованою ручкою, компактний сифон замовляється окремо

H4073041802201 білий 1 559,61
H4073041802221 темно-вишневий 1 559,61
H4073041802231 темно-сірий 1 559,61

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон 22,10

PALOMBA шафка (1585x495x590мм) для раковини H814808, 4 висувні 
шухлядки з інтегрованою ручкою, компактний сифон замовляється окремо

H4074041802201 білий 1 697,93
H4074041802221 темно-вишневий 1 697,93
H4074041802231 темно-сірий 1 697,93

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон 22,10

PALOMBA шафка (1585x495x590мм) для раковини  H814809, 4 висувні 
шухлядки з інтегрованою ручкою, компактний сифон замовляється окремо

H4074541802201 білий 1 688,96
H4074541802221 темно-вишневий 1 688,96
H4074541802231 темно-сірий 1 688,96

Замовляється окремо:
H8942400000001 компактний сифон 22,10

PALOMBA шафка висока (1650x360x310мм) підвісна, з інтегрованою бічною 
ручкою, 4 скляні полички

дверні петлі ліворуч
H4067511802201 білий 890,50
H4067511802221 темно-вишневий 890,50
H4067511802231 темно-сірий 890,50

дверні петлі праворуч
H4067521802201 білий 890,50
H4067521802221 темно-вишневий 890,50
H4067521802231 темно-сірий 890,50

H4903011800001 PALOMBA органайзер для висувних шухлядок (120х295х64мм), скляний 44,46
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Арт. Опис EUR

PALOMBA шафка середня (825x275x250мм) підвісна, дверні петлі праворуч 
або ліворуч, з інтегрованою бічною ручкою, 2 скляні полички

H4067011802201 білий 553,28
H4067011802221 темно-вишневий 553,28
H4067011802231 темно-сірий 553,28

PALOMBA відкрита шафка (275x275x220мм), квадратна, підвісна

H4070011802201 білий 172,51
H4070011802231 темно-сірий 172,51
H4070011802241 темно-синій 172,51

Замовляється окремо:
H4071511802221 задня стінка темно-вишнева 12,09
H4071511802261 задня стінка помаранчева 13,91
H4071511802271 задня стінка рубіново-червона 13,91
H4071511802001 задня стінка дзеркальна 37,31

PALOMBA відкрита шафка (550x275x220мм), прямокутна, підвісна

H4071011802201 білий 240,76
H4071011802231 темно-сірий 240,76
H4071011802241 темно-синій 240,76

Замовляється окремо:
H4071521802221 задня стінка темно-вишнева 12,09
H4071521802261 задня стінка помаранчева 13,91
H4071521802271 задня стінка рубіново-червона 13,91
H4071521802001 задня стінка дзеркальна 37,31

PALOMBA відкрита шафка (275x550x220мм), прямокутна, підвісна, 1 скляна 
поличка

H4071021802201 білий 252,85
H4071021802231 темно-сірий 252,85
H4071021802241 темно-синій 252,85

Замовляється окремо:
H4071521802221 задня стінка темно-вишнева 12,09
H4071521802261 задня стінка помаранчева 13,91
H4071521802271 задня стінка рубіново-червона 13,91
H4071521802001 задня стінка дзеркальна 37,31

PALOMBA відкрита шафка (275x550x220мм), прямокутна, 1 скляна поличка, 
вільностояча, монтується на підлозі

H4071031802201 білий 277,03
H4071031802231 темно-сірий 277,03
H4071031802241 темно-синій 277,03

Замовляється окремо:
H4071521802221 задня стінка темно-вишнева 12,09
H4071521802261 задня стінка помаранчева 13,91
H4071521802271 задня стінка рубіново-червона 13,91
H4071521802001 задня стінка дзеркальна 37,31
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H2458020000001 6 365,71

Опції гідромасажу:
H2458020006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою 7 812,48

H2458020006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 8 535,93
H2458020006251 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем, з LED підсвіткою 9 693,45

H2318000000001 PALOMBA вільностояча ванна (1800x900x600мм), із санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з панеллю. Злив-перелив 
замовляється окремо

2 686,71

H2328000000001 PALOMBA ванна (1800x900x455мм), вбудована версія, з санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, без 
панелі. Злив-перелив замовляється окремо

1 027,26

Замовляється окремо:
H2961770000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 59,67
H2955510000001 шумоізоляційна стрічка 26,26

H2328010000001 PALOMBA ванна (1800x900x600мм), вбудована версія, з санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, без панелі.  Злив-перелив 
замовляється окремо

1 232,79

Замовляється окремо:
H2955510000001 шумоізоляційна стрічка 26,26
H2955370000001 комплект кріпленнь до стіни 56,68

H2428000000001 PALOMBA ванна (1800x800x455мм), асиметрична, вбудована версія, з 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем 
для ніжок, без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

1 154,53

Замовляється окремо:
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85
H2955510000001 шумоізоляційна стрічка 26,26

H2428010000001 PALOMBA ванна (1800x800x600мм), асиметрична, з санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив 
замовляється окремо       

1 357,20

H2438000000001 PALOMBA ванна (1800x800x455мм), асиметрична, вбудована версія, з 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем 
для ніжок, без панелі. Злив-перелив замовляється окремо                         

1 154,53

Замовляється окремо:
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85
H2955510000001 шумоізоляційна стрічка 26,26

H2438010000001 PALOMBA ванна (1800x800x600мм), асиметрична, з санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив 
замовляється окремо           

1 357,20

H2951100040001 система злив/перелив 78,52
Необхідно замовляти окремо для ванн без систем гідромасажу

H2951110040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив 245,44
Необхідно замовляти окремо для ванн без систем гідромасажу

H2951120040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив для систем 
гідромасажу

188,63

PALOMBA ванна (1800x890x900мм), вільностояча, Solid Surface/штучний 
камінь, з прихованим переливом, біла, з донним клапаном (монтаж ванни 
потребує облаштування спеціального приямку в підлозі під сифон)

- 35 -



Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN раковина (375x435x900мм), SaphirKeramik, вільностояча, 
прихований отвір зливу 

H8113310001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 485,77
H8113310001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 1 456,65
H8113310001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 456,65
H8113310008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 

без переливу
1 456,65

H8113314001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 573,91
H8113314001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 1 544,79
H8113314001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 544,79
H8113314008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, без переливу
1 544,79

H8113310201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 2 005,90
H8113310201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 1 966,51
H8113310201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 966,51
H8113310208151 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 

без переливу
1 966,51

H811331D011111 DO1   -   лінійний малюнок, сірий 2 127,45
H811331D011111 DO2   -   лінії чорні 2 127,45
H811331D011111 DO3   -   поєднання окремих кольорів: чорний і сірий 2 127,45

     DO1

                 DO2

KARTELL by LAUFEN раковина-чаша (420x420x120мм), SaphirKeramik, з 
декоративною керамічною кришкою донного клапану

H8123310001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 439,53
H8123314001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 527,67
H8123310201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 593,19
H8123317571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 593,19
H8123317591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 593,19

KARTELL by LAUFEN раковина (500x460х145мм)*, SaphirKeramik

H8103320001041 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині 408,59
H8103324001041 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині 496,73
H8103320201041 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині 612,82
H8103327571041 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 612,82
H8103327591041 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 612,82

H8103320001091 колір білий, без отвору для змішувача 408,59
H8103324001091 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача 496,73
H8103320201091 колір чорний, без отвору для змішувача 612,82
H8103327571091 колір білий матовий, без отвору для змішувача 612,82
H8103327591091 колір сірий матовий, без отвору для змішувача 612,82

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Також є можливість замовлення раковини з декором передньої панелі

                       DO3

Ціна
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KARTELL by LAUFEN раковина (500x460х120мм)*, SaphirKeramik, 
відшліфована нижня поверхня

H8163320001041 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині 461,11
H8163324001041 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині 549,25
H8163320201041 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині 691,60
H8163327571041 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 691,60
H8163327591041 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 691,60

H8163320001091 колір білий, без отвору для змішувача 461,11
H8163324001091 колір білий з покриттям LCC без отвору для змішувача 549,25
H8163320201091 колір чорний, без отвору для змішувача 691,60
H8163327571091 колір білий матовий, без отвору для змішувача 691,60
H8163327591091 колір сірий матовий, без отвору для змішувача 691,60

KARTELL by LAUFEN раковина (600x460х120мм)*, SaphirKeramik

H8103330001041 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині 452,27
H8103334001041 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині 540,41
H8103330201041 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині 678,47
H8103337571041 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 678,47
H8103337591041 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 678,47

H8103330001091 колір білий, без отвору для змішувача 452,27
H8103334001091 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача 540,41
H8103330201091 колір чорний, без отвору для змішувача 678,47
H8103337571091 колір білий матовий, без отвору для змішувача 678,47
H8103337591091 колір сірий матовий, без отвору для змішувача 678,47

KARTELL by LAUFEN раковина (600x460х120мм)*, SaphirKeramik, 
відшліфована нижня поверхня

H8163330001041 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині 504,79
H8163334001041 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині 592,93
H8163330201041 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині 757,25
H8163337571041 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 757,25
H8163337591041 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині 757,25

H8163330001091 колір білий, без отвору для змішувача 504,79
H8163334001091 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача 592,93
H8163330201091 колір чорний, без отвору для змішувача 757,25
H8163337571091 колір білий матовий, без отвору для змішувача 757,25
H8163337591091 колір сірий матовий, без отвору для змішувача 757,25

KARTELL by LAUFEN раковина-чаша (750x350х120мм), SaphirKeramik, 
прихований отвір зливу

H8123320001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 530,53
H8123320001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 530,53
H8123320001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 530,53

H8123324001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 618,67

H8123324001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 618,67
H8123324001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 618,67

H8123320201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 715,91
H8123320201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 715,91
H8123320201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 716,17

H8123327571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 715,91
H8123327571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 715,91
H8123327571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 715,91

H8123327591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 715,91
H8123327591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 715,91
H8123327591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 715,91

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Ціна
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KARTELL by LAUFEN мініраковина (460x460х120мм)*, SaphirKeramik, 
прихований отвір зливу

H8153310001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 363,74
H8153310001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 363,74
H8153310001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 363,74
H8153310008141 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
433,42

H8153310008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

383,11

H8153314001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 451,88
H8153314001121 колір білий з покриттям LCC без отвору для змішувача, без переливу 451,88
H8153314001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 451,88
H8153314008141 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, з прихованим переливом
521,56

H8153314008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 
важелю праворуч, без переливу

471,25

H8153310201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 491,01
H8153310201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 491,01
H8153310201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 491,01
H8153310208141 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
585,26

H8153310208151 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

517,14

H8153317571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 491,01
H8153317571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 491,01
H8153317571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 491,01
H8153317578141 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
585,26

H8153317578151 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

517,14

H8153317591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 491,01
H8153317591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 491,01
H8153317591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 491,01
H8153317598141 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
585,26

H8153317598151 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

517,14

H3853340040001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(395х440х790 мм), хром

455,52

H3853344500001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(395х440х790 мм), чорний матовий

386,36

Замовляється окремо:

Ціна
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Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN раковина (600x460120мм)*, з інтегрованою керамічною 
поличкою праворуч, SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8103340001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 455,00
H8103340001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 455,00
H8103340001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 455,00
H8103340008141 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
520,00

H8103340008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

479,05

H8103344001111 колір білий з покриттям LCC 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 543,14
H8103344001121 колір білий з покриттям LCC без отвору для змішувача, без переливу 543,14
H8103344001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 543,14
H8103344008141 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, з прихованим переливом
608,14

H8103344008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 
важелю праворуч, без переливу

567,19

H8103340201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 614,25
H8103340201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 614,25
H8103340201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 614,25
H8103340208141 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
702,13

H8103340208151 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

646,88

H8103347571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 614,25
H8103347571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 614,25
H8103347571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 614,25
H8103347578141 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
702,13

H8103347578151 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

646,88

H8103347591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 614,25
H8103347591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 614,25
H8103347591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 614,25
H8103347598141 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
702,13

H8103347598151 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

646,88

H3853350040001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(540х440х790 мм), хром

469,30

H3853354500001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(540х440х790 мм), чорний матовий

400,27

Замовляється окремо:

Ціна
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Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN раковина (600x460х120мм)*, з інтегрованою керамічною 
поличкою ліворуч, SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8103350001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 455,00
H8103350001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 455,00
H8103350001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 455,00
H8103350008141 колір білий, 1 отвір для зміщувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
520,13

H8103350008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

479,05

H8103354001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 543,14
H8103354001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 543,14
H8103354001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 543,14
H8103354008141 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, з прихованим переливом
608,27

H8103354008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 
важелю праворуч, без переливу

567,19

H8103350201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 614,25
H8103350201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 614,25
H8103350201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 614,25
H8103350208141 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
702,26

H8103350208151 колір чорний, 1 отвір для виливу посередині, 1 отвір для важелю праворуч, без 
переливу

646,88

H8103357571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 614,25
H8103357571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 614,25
H8103357571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 614,25
H8103357578141 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
702,26

H8103357578151 колір білий матовий, 1 отвір для зміщувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

646,88

H8103357591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 614,25
H8103357591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 614,25
H8103357591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 614,25
H8103357598141 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
702,26

H8103357598151 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

646,88

H3853350040001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(540х440х790 мм), хром

469,30

H3853354500001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(540х440х790 мм), чорний матовий

400,27

Ціна

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN раковина (900x460х120мм)*, з інтегрованою поличкою 
ліворуч, SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8103390001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 697,58
H8103390001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 697,58
H8103390001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 697,58
H8103390008141 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
751,01

H8103350008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

479,05

H8103394001111 колір білий з покриттям LCC 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 785,72
H8103394001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 785,72
H8103394001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 785,72
H8103394008141 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, з прихованим переливом
839,15

H8103354008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 
важелю праворуч, без переливу

567,19

H8103390201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без  переливу 941,72
H8103390201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без  переливу 941,72
H8103390201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 941,72
H8103390208141 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
1 084,07

H8103350208151 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

646,88

H8103397571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 941,72
H8103397571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 941,72
H8103397571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 941,72
H8103397578141 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
1 084,07

H8103357578151 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

646,88

H8103397591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 941,72
H8103397591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 941,72
H8103397591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 941,72
H8103397598141 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
1 084,07

H8103357598151 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

646,88

H3853360040001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(830х440х790 мм), хром

483,08

H3853364500001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(830х440х790 мм), чорний матовий

414,05

Ціна

Замовляється окремо:

- 41 -



Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN раковина (900x460х120мм)*, з інтегрованою керамічною 
поличкою праворуч, SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8103380001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 697,58
H8103380001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 697,58
H8103380001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 697,58
H8103380008141 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
787,93

H8103380008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

697,58

H8103384001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 785,72
H8103384001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 785,72
H8103384001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 785,72
H8103384008141 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, з прихованим переливом
876,07

H8103384008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 
важелю праворуч, без переливу

785,72

H8103380201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 941,72
H8103380201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 941,72
H8103380201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 047,15
H8103380208141 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливу
1 063,66

H8103380208151 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

941,72

H8103387571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 941,72
H8103387571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 941,72
H8103387571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 047,15
H8103387578141 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
1 063,79

H8103387578151 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

941,72

H8103387591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 941,72
H8103387591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 941,72
H8103387591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 047,15
H8103387598141 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
1 063,79

H8103387598151 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

941,72

H3853360040001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(830х440х790 мм), хром

483,08

H3853364500001 KARTELL by LAUFEN рама металева для раковини з тримачем рушника 
(830х440х790 мм), чорний матовий

414,05

Замовляється окремо:

Ціна
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Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN раковина (1195x460х120мм)*, з інтегрованою керамічною 
поличкою праворуч,  SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8133320001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 023,62
H8133320001121 колір білий, без отвору для змішувача, без переливу 1 023,62
H8133320001581 колір білий, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 023,62
H8133320008141 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
1 048,71

H8133320008151 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

1 023,62

H8133324001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 111,76
H8133324001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без переливу 1 111,76
H8133324001581 колір білий з покриттям LCC, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 111,76
H8133324008141 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 

важелю праворуч, з прихованим переливом
1 136,85

H8133324008151 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для 
важелю праворуч, без переливу

1 111,76

H8133320201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 382,03
H8133320201121 колір чорний, без отвору для змішувача, без переливу 1 382,03
H8133320201581 колір чорний, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 382,03
H8133320208141 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, з 

прихованим переливом
1 415,96

H8133320208151 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю праворуч, 
без переливу

1 382,03

H8133327571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 382,03
H8133327571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 1 382,03
H8133327571581 колір білий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 382,03
H8133327578141 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
1 415,96

H8133327578151 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

1 382,03

H8133327591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без переливу 1 382,03

H8133327591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без переливу 1 382,03

H8133327591581 колір сірий матовий, 3 отвори для змішувача, без переливу 1 382,03
H8133327598141 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 

праворуч, з прихованим переливом
1 415,96

H8133327598151 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, 1 отвір для важелю 
праворуч, без переливу

1 382,03

Ціна
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KARTELL by LAUFEN мініраковина (460х280х120 мм)*, монтується зверху, 
асиметрична, SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8153340001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 303,68
H8153340001121 колір білий, без отвору для змішувача, без отвору переливу 303,68

H8153344001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору 
переливу

391,82

H8153344001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без отвору переливу 391,82

H8153340201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 455,52

H8153340201121 колір білий чорний, без отвору для змішувача, без отвору переливу 455,52

H8153347571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 455,52
H8153347571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без отвору переливу 455,52

H8153347591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 455,52
H8153347591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без отвору переливу 455,52

KARTELL by LAUFEN мініраковина (460х280х120 мм)*, монтується зверху, 
асиметрична, SaphirKeramik, прихований отвір зливу

H8153350001111 колір білий, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 303,68
H8153350001121 колір білий, без отвору для змішувача, без отвору переливу 303,68

H8153354001111 колір білий з покриттям LCC, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору 
переливу

391,82

H8153354001121 колір білий з покриттям LCC, без отвору для змішувача, без отвору переливу 391,82

H8153350201111 колір чорний, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 455,52
H8153350201121 колір білий чорний, без отвору для змішувача, без отвору переливу 455,52

H8153357571111 колір білий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 455,52
H8153357571121 колір білий матовий, без отвору для змішувача, без отвору переливу 455,52

H8153357591111 колір сірий матовий, 1 отвір для змішувача посередині, без отвору переливу 455,52
H8153357591121 колір сірий матовий, без отвору для змішувача, без отвору переливу 455,52

Ціна

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

- 44 -



Арт. Опис EUR

H8203330000001 колір білий 486,07
H8203334000001 колір білий з покриттям LCC 574,21
H8203330200001 колір чорний 656,24
H8203337570001 колір білий матовий 656,24
H8203337590001 колір сірий матовий 656,24

H8913330000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий

164,06

H8913330200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір чорний

215,93

H8913337570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий матовий

215,93

H8913337590001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір сірий матовий

215,93

H8913320000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий 115,83
H8913320200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір чорний 156,39
H8913327570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий матовий 156,39
H8913327590001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір сірий матовий 156,39

H8203370000001 колір білий 432,90
H8203374000001 колір білий з покриттям LCC 521,04
H8203370200001 колір чорний 584,48
H8203377570001 колір білий матовий 584,48
H8203377590001 колір сірий матовий 584,48

H8913330000001 164,06

H8913330200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір чорний

215,93

H8913337570001 215,93

H8913337590001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір сірий матовий

215,93

H8913320000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий 115,83
H8913320200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір чорний 156,39
H8913327570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий матовий 156,39
H8913327590001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір сірий матовий 156,39

KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий

KARTELL by LAUFEN чаша підвісного унітазу Rimless (370x545мм), нова 
внутрішня форма чаші, змив вертикальний

Ціна

Замовляється окремо:

KARTELL by LAUFEN чаша підвісного унітазу Rimless Compact (370x490мм), 
змив вертикальний

Замовляється окремо:

KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий матовий
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H8233370000001 колір білий 451,36
H8233374000001 колір білий з покриттям LCC 539,50
H8233370200001 колір чорний 609,31
H8233377570001 колір білий матовий 609,31

H8286600008821 колір білий 541,58

H8286607578821 колір білий матовий 730,99

H8286610008811 колір білий 541,58
H8286617578811 колір білий матовий 730,99

H8286630008831 колір білий 541,58

H8286637578831 колір білий матовий 730,99

H8286640008841 колір білий 541,58

H8286647578841 колір білий матовий 730,99

H8296600008821 колір білий 530,92

H8296607578821 колір білий матовий 716,69

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

H8296630008831 колір білий 530,92

H8296637578831 колір білий матовий 716,69

H8913330000001 164,06

H8913330200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір чорний

215,93

H8913337570001 215,93

H8913320000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий 115,83
H8913320200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір чорний 156,39
H8913327570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий матовий 156,39

Ціна

KARTELL by LAUFEN чаша унітазу Rimless (370x560мм), пристінна, нова 
внутрішня форма чаші, монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск 
горизонтальний /вертикальний Vario 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з лівого боку знизу

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з правого боку знизу

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води прихований з тилу зверху ліворуч 

KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий матовий

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу

Замовляється окремо:
KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий
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H8243370000001 колір білий 488,15
H8243374000001 колір білий з покриттям LCC 576,29
H8243370200001 колір чорний 658,97
H8243377570001 колір білий матовий 658,97

H8243370002311 колір білий 488,15
H8243374002311 колір білий з покриттям LCC 576,29
H8243370202311 колір чорний 658,97
H8243377572311 колір білий матовий 658,97

KARTELL BY LAUFEN Бачок, хромована кнопка, dual flush

з ізоляційною вставкою, колір білий:
H8293310008711 підвід води з тилу по центру 199,16

H8293320008721 підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч) 199,16

з ізоляційною вставкою, колір чорний:
H8293310208711 підвід води з тилу по центру 298,87

H8293320208721 підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч) 298,87

з ізоляційною вставкою, колір білий матовий:
H8293317578711 підвід води з тилу по центру 298,87

H8293327578721 підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч) 298,87

без ізоляційної вставки, колір білий:
H8293310008741 підвід води з тилу по центру 189,28
H8293320008761 підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч) 189,28
H8293330008731 підвід води знизу ліворуч 189,28

без ізоляційної вставки, колір чорний:
H8293310208741 підвід води з тилу по центру 283,79
H8293320208761 підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч) 283,79
H8293330208731 підвід води знизу ліворуч 283,79

без ізоляційної вставки, колір білий матовий:
H8293317578741 підвід води з тилу по центру 283,79
H8293327578761 підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч) 283,79
H8293337578731 підвід води знизу ліворуч 283,79

H8913330000001 164,06

H8913330200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір чорний

215,93

H8913337570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий матовий

215,93

H8913320000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий 115,83

H8913320200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір чорний 156,39

H8913327570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий матовий 156,39

KARTELL BY LAUFEN чаша комбінованого унітазу Rimless (370х660мм), нова 
внутрішня форма чаші, пристінна, монтується на підлозі, з боковими отворами 
для бачка з нижнім підводом води, змив вертикальний, випуск гориз./вертик. 
Бачок H829333 замовляється окремо

KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий

Ціна

KARTELL BY LAUFEN чаша комбінованого унітазу Rimless (370х660мм), нова 
внутрішня форма чаші, монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск 
горизонтальний/ вертикальний. Бачок H829331, H829332 замовляється окремо
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H8303310003021 колір білий 400,01
H8303314003021 колір білий з покриттям LCC 488,15
H8303310203021 колір чорний 539,89
H8303317573021 колір білий матовий 539,89
H8303317593021 колір сірий матовий 540,02

KARTELL by LAUFEN біде (370x560мм), монтується на підлозі, 1 отвір для 
змішувача по центру

H8323310003021 колір білий 432,64
H8323314003021 колір білий з покриттям LCC 520,78
H8323310203021 колір чорний 584,35
H8323317573021 колір білий матовий 584,35

H8913310000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, 
колір білий

167,31

H8913310200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір чорний

225,94

H8913317570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір білий матовий

225,94

H8913337590001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, з механізмом повільного закриття, 
колір сірий матовий

215,93

H8913300000001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий 109,72
H8913300200001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір чорний 148,07
H8913307570001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір білий матовий 148,07
H8913327590001 KARTELL by LAUFEN сидіння з кришкою, колір сірий матовий 156,39

KARTELL by LAUFEN біде (370x545x430мм), підвісне, 1 отвір для змішувача по 
центру, без бокових отворів для підводу води 

Ціна
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H8603316401041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (500x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (500х500х725мм) з 2 шухлядами в білому 
кольорі

946,14

H8603316411041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (500x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (500х500х725мм)  з 2 шухлядами в кольорі 
світлий графіт матовий 

946,14

H8603316421041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (500x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (500х500х725мм)  з 2 шухлядами в кольорі 
графіт матовий 

946,14

H8603336401041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (600x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (600х500х725мм) з 2 шухлядами в білому 
кольорі

995,93

H8603336411041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (600x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (600х500х725мм) з 2 шухлядами в кольорі 
світлий графіт матовий 

995,93

H8603336421041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (600x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (600х500х725мм) з 2 шухлядами в кольорі 
графіт матовий 

995,93

H8603356401041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (800x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (800х500х725мм) з 2 шухлядами в білому 
кольорі

1 219,92

H8603356411041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (800x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (800х500х725мм) з 2 шухлядами в кольорі 
світлий графіт матовий 

1 219,92

H8603356421041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (800x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка (800х500х725мм) з 2 шухлядами в кольорі 
графіт матовий 

1 219,92

H8603376401041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (1000x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка  (1000х500х725мм) з 2 шухлядами в білому 
кольорі

1 337,05

H8603376411041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (1000x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка  (1000х500х725мм) з 2 шухлядами в кольорі 
світлий графіт матовий 

1 337,05

H8603376421041 KARTELL by LAUFEN комплект: раковина (1000x500мм) біла, з 1 отвором для 
змішувача посередині, і шафка  (1000х500х725мм) з 2 шухлядами в кольорі 
графіт матовий 

1 337,05

Ціна
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KARTELL by LAUFEN шафка (600x440x450мм) для раковини H815331, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4075080336401 білий матовий 796,64
H4075080336411 світлий графіт матовий 796,64
H4075080336421 графіт матовий 796,64

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (610x1200x270мм) для раковин H810332, 
H810335, H810339, H813332, H810334, H810338, H812332, H815331, що 
розміщаються зліва, Soft-Close, підвісна, система відкриття дверей "push and 
pull", спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

1 дверцята, петлі ліворуч, 2 дверцят, петлі знизу
H4082910336401 білий матовий 1 157,52
H4082910336411 світлий графіт матовий 1 157,52
H4082910336421 графіт матовий 1 157,52

1 дверцята, петлі праворуч, 2 дверцят, петлі знизу
H4082920336401 білий матовий 1 157,52
H4082920336411 матовий світлий графіт 1 157,52
H4082920336421 матовий графіт 1 157,52

H8942410000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 27,82
H4076600330001 ніжки, 2 шт, хром 157,69

KARTELL by LAUFEN шафка (600x480x450мм) для раковини H810332, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4075090336401 білий матовий 811,20
H4075090336411 світлий графіт матовий 811,20
H4075090336421 графіт матовий 811,20

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (600x580x450мм) для раковини H810333, 
H810338, H810339, H813332, 2 висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, 
система відкриття шухляд "push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

H4075690336401 білий матовий 846,30
H4075690336411 світлий графіт матовий 846,30
H4075690336421 графіт матовий 846,30

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (600x580x450мм) для раковини H810334, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4075580336401 білий матовий 846,30
H4075580336411 світлий графіт матовий 846,30
H4075580336421 графіт матовий 846,30

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

Замовляється окремо:

Ціна

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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KARTELL by LAUFEN шафка (600x580x450мм) для раковини H810335, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4075680336401 білий матовий 846,30
H4075680336411 світлий графіт матовий 846,30
H4075680336421 графіт матовий 846,30

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (600x880x450мм) для раковини H810339, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4076080336401 білий матовий 957,06
H4076080336411 світлий графіт матовий 957,06
H4076080336421 графіт матовий 957,06

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (600x880x450мм) для раковини H810338, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4076180336401 білий матовий 957,06
H4076180336411 світлий графіт матовий 957,06
H4076180336421 графіт матовий 957,06

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (600x1180x450мм) для раковини H813332, 2 
висувні шухлядки, 1 органайзер для аксесуарів, система відкриття шухляд 
"push and pull", Soft-Close, підвісна, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

H4076480336401 білий матовий 1 103,05
H4076480336411 світлий графіт матовий 1 103,05
H4076480336421 графіт матовий 1 103,05

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (600х440х270мм) для раковини H815334, підвісна, 
1 дверцята, петлі ліворуч, система відкриття дверей "push and pull", 1 
внутрішня скляна полиця, 1 зовнішня відкрита полиця з правого боку, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

H4075170336401 білий матовий 627,51
H4075170336411 світлий графіт матовий 627,51
H4075170336421 графіт матовий 627,51

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

Ціна

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN шафка (600х440х270мм) для раковини H815335, підвісна, 
1 дверцята, петлі праворуч, система відкриття дверей "push and pull", 1 
внутрішня скляна полиця, 1 зовнішня відкрита полиця з лівого боку, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

H4075180336401 білий матовий 627,64
H4075180336411 світлий графіт матовий 627,64
H4075180336421 графіт матовий 627,64

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка висока (1300х400x270мм), підвісна, система 
відкриття дверей "push and pull", 1 дверцята, 4 скляні полички

 

дверні петлі ліворуч  
H4082810336401 білий матовий 715,00
H4082810336411 світлий графіт матовий 715,00
H4082810336421 графіт матовий 715,00

дверні петлі праворуч  
H4082820336401 білий матовий 715,00
H4082820336411 світлий графіт матовий 715,00
H4082820336421 графіт матовий 715,00

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка висока (1650х350x335мм), підвісна, система 
відкриття дверей "push and pull", 1 дверцята, 4 скляні полички

 

дверні петлі ліворуч  
H4082870336401 білий матовий 784,94
H4082870336411 світлий графіт матовий 784,94
H4082870336421 графіт матовий 784,94

дверні петлі праворуч  
H4082880336401 білий матовий 784,94
H4082880336411 світлий графіт матовий 784,94
H4082880336421 графіт матовий 784,94

H4076200330041 ніжки 170 мм, 2 шт, хром 158,73

KARTELL by LAUFEN шафка (300x485x700мм) з дерев'яною поличкою   

1 дверцята, петлі ліворуч  
H4082710336401 білий матовий 510,64
H4082710336411 світлий графіт матовий 510,64
H4082710336421 графіт матовий 510,64

1 дверцята, петлі праворуч  
H4082720336401 білий матовий 510,64
H4082720336411 світлий графіт матовий 510,64
H4082720336421 графіт матовий 510,64

H4076600330001 ніжки 175 мм, 2 шт, хром 157,69

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна
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Арт. Опис EUR

KARTELL by LAUFEN Дзеркало (780x780мм), пластик  

H3863310810001 бурштиновий 287,30
H3863310820001 прозорий оранжевий 287,30
H3863310840001 прозорий 287,30
H3863310860001 сріблястий 759,72
H3863310870001 золотий 759,72
H3863310890001 мідний 771,16
H3863310900001 білий непрозорий 292,50
H3863310910001 чорний непрозорий 292,50
H3863310920001 смарагдовий зелений 292,50
H3863310930001 пудрово-рожевий 292,50

KARTELL by LAUFEN Дзеркало (780x780мм), прихована LED-підсвітка, пластик  

H3863330810001 бурштиновий 483,08
H3863330820001 прозорий оранжевий 483,08
H3863330840001 прозорий 483,08
H3863330920001 смарагдовий зелений 486,72
H3863330930001 пудрово-рожевий 486,72

KARTELL by LAUFEN стілець (330x280x465мм), пластик  

H3893300810001 бурштиновий 230,23
H3893300820001 прозорий помаранчевий 230,10
H3893300830001 синій 230,10
H3893300840001 прозорий 230,10
H3893300850001 димчасто-сірий 230,10
H3893300920001 смарагдовий зелений 273,78
H3893300930001 пудрово-рожевий 273,78

KARTELL by LAUFEN стелаж з поличками (750x260x530мм), пластик  

H3893310810001 бурштиновий 466,44
H3893310820001 прозорий помаранчевий 466,44
H3893310830001 синій 466,44
H3893310840001 прозорий 466,44
H3893310850001 димчасто-сірий 466,44
H3893310920001 смарагдовий зелений 575,12
H3893310930001 пудрово-рожевий 575,12

Ціна
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KARTELL by LAUFEN поличка для ванни (460x200x15мм), пластик  

H3853310840001 прозорий 111,67
H3853310850001 димчасто-сірий 135,20

KARTELL by LAUFEN поличка для ванни (750x250x15мм), пластик  

H3853320840001 прозорий 163,54
H3853320850001 димчасто-сірий 163,54

KARTELL by LAUFEN поличка (450x155x40мм), монтується на стіні, пластик  

H3853300810001 бурштиновий 84,89
H3853300820001 прозорий помаранчевий 84,89
H3853300830001 синій 99,32
H3853300840001 прозорий 84,89
H3853300850001 димчасто-сірий 84,89
H3853300860001 сріблястий 144,95
H3853300870001 золотий 144,95
H3853300890001 мідний 144,95
H3853300900001 білий непрозорий 106,47
H3853300910001 чорний непрозорий 106,47
H3853300920001 смарагдовий зелений 106,47
H3853300930001 пудрово-рожевий 106,47

KARTELL by LAUFEN тримач рушника (300x75x40мм), пластик  

H3813300810001 бурштиновий 70,33
H3813300820001 прозорий помаранчевий 70,33
H3813300830001 синіій 82,16
H3813300840001 прозорий 70,33
H3813300850001 димчасто-сірий 70,33
H3813300900001 білий непрозорий 88,27
H3813300910001 чорний непрозорий 88,27
H3813300920001 смарагдовий зелений 88,27
H3813300930001 пудрово-рожевий 88,27

KARTELL by LAUFEN тримач рушника (450x75x40мм), пластик  

H3813310810001 бурштиновий 78,52
H3813310820001 прозорий помаранчевий 78,52
H3813310830001 синій 93,60
H3813310840001 прозорий 78,52
H3813310850001 димчасто-сірий 78,52
H3813310900001 білий непрозорий 100,10
H3813310910001 чорний непрозорий 100,10
H3813310920001 смарагдовий зелений 100,10
H3813310930001 пудрово-рожевий 100,10

KARTELL by LAUFEN тримач рушника (600x75x40мм), пластик  

H3813320810001 бурштиновий 85,93
H3813320820001 прозорий помаранчевий 85,93
H3813320830001 синій 99,32
H3813320840001 прозорий 85,93
H3813320850001 димчасто-сірий 85,93
H3813320900001 білий непрозорий 106,47
H3813320910001 чорний непрозорий 106,47
H3813320920001 смарагдовий зелений 106,47
H3813320930001 пудрово-рожевий 106,47

Ціна
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H3893320840001
KARTELL by LAUFEN лампа (80x300мм), монтується на стіні, пластик/хром, 
прозорий

265,59

 

KARTELL by LAUFEN лампа (80x300мм), підвісна, пластик/хром  

H3893330840001 прозорий 307,45
H3893330860001 сріблястий 356,59
H3893330870001 золотий 356,59
H3893330890001 мідний 389,09

KARTELL by LAUFEN лампа (80x600мм), підвісна, пластик/хром  

H3893340840001 прозорий 356,59
H3893340860001 сріблястий 426,40
H3893340870001 золотий 426,40
H3893340890001 мідний 465,01

KARTELL by LAUFEN лампа (80x900мм), підвісна, пластик/хром  
H3893350840001 прозорий 405,60
H3893350860001 сріблястий 475,28
H3893350870001 золотий 475,28
H3893350890001 мідний 518,70

H3853330040001 KARTELL by LAUFEN мильниця (185x185х50мм), монтується на стіні, в 
комплекті 1 пластикова поличка-мильничка прозорого кольору

262,08

KARTELL by LAUFEN блюдце для мила (105x105x25мм), пластик  

H3833300840001 прозорий 27,69
H3823300920001 смарагдовий зелений 45,24
H3823300930001 пудрово-рожевий 45,24

KARTELL by LAUFEN стаканчик (70x70x120мм), пластик  

H3823300840001 прозорий 45,24
H3823300900001 білий непрозорий 45,24
H3823300910001 чорний непрозорий 45,24
H3823300920001 смарагдовий зелений 45,24
H3823300930001 пудрово-рожевий 45,24

H3843320040001 KARTELL by LAUFEN тримач туалетного паперу, в комплекті 1 пластикова 
поличка-мильничка прозорого кольору (185x185х80мм)

324,22

KARTELL by LAUFEN пластикова поличка-мильничка (185x185x15мм), для 
тримача туалетного паперу, змішувачів та мильниць

 

H3983350810011 бурштиновий 13,00
H3983350820011 прозорий помаранчевий 10,53
H3983350840011 прозорий 10,53
H3983350850011 димчасто-сірий 10,53

KARTELL by LAUFEN пластикова поличка (275x275x15мм), для тримача 
туалетного паперу, змішувачів та мильниць

 

H3983350810021 бурштиновий 22,62
H3983350820021 прозорий помаранчевий 15,08
H3983350840021 прозорий 15,08
H3983350850021 димчасто-сірий 15,08

Ціна
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H2263320000001 KARTELL by LAUFEN ванна (1750x760x520мм), вільностояча, Solid 
Surface/штучний камінь, з інтегрованою панеллю, із сифоном в комплекті, 
донний клапан з функцією "клік-клак" з хромованою кришкою

5 332,86

H2223320006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1760x760x540мм), вільностояча, з панеллю, Solid 
Surface/штучний камінь, спинка праворуч, з підсвіткою отвору переливу та 
місцем для змішувача з боку ніг, з сифоном з функцією "клік-клак", отвір зливу 
посередині, з кришкою донного клапану з Solid Surface, з системою підняття 
для монтажу, без системи масажу, з сенсорним керуванням підсвітки

7 272,07

H2233310006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1700x860x590мм), вбудована версія, для 
встановлення у правому куті, Solid Surface/штучний камінь, з підсвіткою отвору 
переливу з фронтального боку та з місцем для змішувача навпроти, з сифоном 
з функцією "клік-клак", отвір зливу посередині, з кришкою донного клапану з 
Solid Surface, з алюмінієвою рамою, без панелі, без системи масажу, з 
сенсорним керуванням підсвітки

5 454,15

H2233350006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1700x860x590мм), для встановлення у правому 
куті, з лівою L-панеллю, Solid Surface/штучний камінь, з підсвіткою отвору 
переливу з фронтального боку та з місцем для змішувача навпроти, з сифоном 
з функцією "клік-клак", отвір зливу посередині, з кришкою донного клапану з 
Solid Surface, з алюмінієвою рамою, без системи масажу, з сенсорним 
керуванням підсвітки

6 363,24

H2233320006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1700x860x540мм), вільностояча, з панеллю, Solid 
Surface/штучний камінь, спинка ліворуч, з підсвіткою отвору переливу з 
фронтального боку та місцем для змішувача з протилежного, з сифоном з 
функцією "клік-клак", отвір зливу посередині, з кришкою донного клапану з Solid 
Surface, з системою підняття для монтажу, без системи масажу, з сенсорним 
керуванням підсвітки

7 272,07

H2243310006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1700x860x590мм), вбудована версія, для 
встановлення у лівому куті, Solid Surface/штучний камінь, з підсвіткою отвору 
переливу з фронтального боку та з місцем для змішувача навпроти, з сифоном 
з функцією "клік-клак", отвір зливу посередині, з кришкою донного клапану з 
Solid Surface, з алюмінієвою рамою, без панелі, без системи масажу, з 
сенсорним керуванням підсвітки

5 454,15

H2243360006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1700x860x590мм) для встановлення у лівому куті, 
з правою L-панеллю, Solid Surface/штучний камінь, з підсвіткою отвору 
переливу з фронтального боку та з місцем для змішувача навпроти, з сифоном 
з функцією "клік-клак", отвір зливу посередині, з кришкою донного клапану з 
Solid Surface, з алюмінієвою рамою, без системи масажу, з сенсорним 
керуванням підсвітки

6 363,24

H2243320006161 KARTELL by LAUFEN ванна (1700x860x540мм), вільностояча, з панеллю, Solid 
Surface/штучний камінь, спинка праворуч, з підсвіткою отвору переливу з 
фронтального боку та місцем для змішувача з протилежного, з сифоном з 
функцією "клік-клак", отвір зливу посередині, з кришкою донного клапану з Solid 
Surface, з системою підняття для монтажу, без системи масажу, з сенсорним 
керуванням підсвітки

7 272,07

Ціна
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Арт. Опис EUR

H3113310041031 KARTELL BY LAUFEN змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 
115мм, з важелем донного клапану, без донного клапану

317,72

KARTELL BY LAUFEN змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 
115мм

H3113310041011 з донним клапаном, хром 343,20
H3113310901011 з донним клапаном, полірована нержавіюча сталь 495,04
H3113310041001 без донного клапану, хром 285,74
H3113310901001 без донного клапану, полірована нержавіюча сталь 428,48

KARTELL BY LAUFEN змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 
135мм

H3113310041211 з донним клапаном, хром 373,75
H3113310901211 з донним клапаном, полірована нержавіюча сталь 508,69
H3113310041201 без донного клапану, хром 314,47
H3113310901201 без донного клапану, полірована нержавіюча сталь 442,65

KARTELL BY LAUFEN високий змішувач для раковини, одноважільний, довжина 
виливу 125мм, без донного клапану

H3113380041201 хром 486,20
H3113380901201 полірована нержавіюча сталь 700,83

KARTELL BY LAUFEN змішувач для біде, одноважільний, з рухомим 
регулятором потоку, довжина виливу 110мм

H3413310041011 з донним клапаном, хром 381,42
H3413310901011 з донним клапаном, полірована нержавіюча сталь 548,86
H3413310041031 без донного клапану, хром 305,50
H3413310901031 без донного клапану, полірована нержавіюча сталь 484,51

KARTELL by LAUFEN змішувач для раковини "диск", одноважільний, довжина 
виливу 110мм, хром, в комплекті 1 накладна пластикова поличка-мильничка 
прозорого кольору

H3113310041111 з донним клапаном 651,56
H3113310041131 з важелем донного клапану, без донного клапану 604,50
H3113310041101 без донного клапану 581,49

H3113380041101 KARTELL by LAUFEN високий змішувач для раковини "диск", одноважільний, 
довжина виливу 110мм, без донного клапану, хром, в комплекті 1 накладна 
пластикова поличка-мильничка прозорого кольору

746,20

H3413310041111 KARTELL by LAUFEN змішувач для біде "диск", одноважільний, довжина виливу 
110мм, з донним клапаном, хром, в комплекті 1 накладна пластикова поличка-
мильничка прозорого кольору

670,02

Ціна
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Арт. Опис EUR

H3213310041211 KARTELL by LAUFEN змішувач "диск" для ванни, вільностоячий, 
одноважільний, з ручним душем TwinStick та гнучким шлангом 1250мм, хром, в 
комплекті 1 накладна пластикова поличка-мильничка прозорого кольору

1 594,71

H3709850000001 монтажний блок для вільностоячого змішувача 457,21

H3113370041201 KARTELL by LAUFEN змішувач прихованого монтажу для раковини або ванни 
"диск", одноважільний, з картриджем Joystick, довжина виливу 186 мм, хром, в 
комплекті 1 накладна пластикова поличка-мильничка прозорого кольору

570,83

H3769810001001 Simibox для змішувача прихованого монтажу 182,00

H3213390041411 KARTELL by LAUFEN змішувач для ванни та душу "диск", одноважільний, з 
картриджем Ecototal, довжина виливу 170 мм, з лійкою TwinStick та шлангом 
довжиною 1800 мм, монтується на стіну, хром, в комплекті 1 накладна 
пластикова поличка-мильничка прозорого кольору

769,47

H3769810001001 Simibox для змішувача прихованого монтажу 182,00

H3313390041411 KARTELL by LAUFEN змішувач прихованого монтажу для душу "диск", 
одноважільний, з картриджем Ecototal, з лійкою TwinStick та шлангом довжиною 
1800 мм, монтується на стіну, хром, в комплекті 1 накладна пластикова поличка-
мильничка прозорого кольору 

678,86

H3769810001001 Simibox для змішувача прихованого монтажу 182,00

H3113320042211 KARTELL BY LAUFEN високий змішувач для раковини, на 2 отвори, 
одноважільний, довжина поворотного виливу 166мм, з донним клапаном, хром

558,35

H3113320042231 KARTELL BY LAUFEN високий змішувач для раковини, на 2 отвори, 
одноважільний, довжина поворотного виливу 166мм, з важелем донного 
клапану, без донного клапану

584,35

KARTELL BY LAUFEN високий змішувач для раковини, на 2 отвори, 
одноважільний, довжина поворотного виливу 166мм, без донного клапану

H3113320042201 хром 524,29
H3113320902201 полірована нержавіюча сталь 755,69

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна
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KARTELL BY LAUFEN змішувач прихованого монтажу для раковини, на 2 
отвори, одноважільний, довжина виливу 175мм

H3113360041201 хром 265,33
H3113360901201 полірована нержавіюча сталь 400,01

H3769810002511 Simibox для змішувача прихованого монтажу на 2 отвори 251,68
H3799840002251 подовжувач L=25мм для Simibox 108,29

KARTELL by LAUFEN змішувач для раковини, вентильний, на 3 отвори, 
довжина виливу 166мм

H3123330042211 з донним клапаном, хром 746,20
H3123330042201 без донного клапану, хром 689,52
H3123330902201 без донного клапану, полірована нержавіюча сталь 1 010,10

KARTELL by LAUFEN змішувач прихованого монтажу для раковини або ванни, 
вентильний, довжина виливу 175мм

H3123360041201 хром 500,76
H3123360901201 полірована нержавіюча сталь 728,26

H3769820001001 монтажний комплект для змішувача прихованого монтажу на 3 отвори 441,09

H3223350042821 KARTELL by LAUFEN змішувач для ванни та душу, вентильний, монтується на 
ванну, на 5 отворів, довжина виливу 173мм, з ручним душем та гнучким 
шлангом, без накладної панелі

2 504,32

KARTELL by LAUFEN змішувач для душу, одноважільний, монтується на стіні

H3313370041411 з ручним душем, з гнучким шлангом 1,80м 529,88
H3313370044001 без ручного душу 452,27

KARTELL by LAUFEN змішувач прихованого монтажу для ванни та душу, 
одноважільний

H3213360040001 з перемикачем, хром 293,93
H3213360900001 з перемикачем, полірована нержавіюча сталь 428,48
H3213360040101 з перемикачем та вакуумним перемикачем, хром 340,99
H3213360900101 з перемикачем та вакуумним перемикачем, полірована нержавіюча сталь 473,98

H3799840040501 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 15 мм

108,29

H3799840040601 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 30 мм

155,61

KARTELL by LAUFEN змішувач прихованого монтажу для ванни або душу, 
одноважільний

H3313360040001 хром 264,81
H3313360900001 полірована нержавіюча сталь 385,32

H3799840040501 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 15 мм

108,29

H3799840040601 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 30 мм

155,61

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна
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H3789800000001 Simibox STANDARD, монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, з запорними клапанами, монтажною глибиною 102-132 мм

111,67

H3789800001001 Simibox LIGHT монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, з запорними клапанами, монтажною глибиною 74-104 мм

129,35

H3789800001011 Simibox LIGHT монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, без запорних клапанів, монтажною глибиною 74-104 мм

114,53

H3799800030001 комплект додаткових планок для кріплення 30,29
H3799800005001 фланець для кріплення 5,59

H3799800000501 подовжувач L=25мм 76,83
H3799800000601 подовжувач L=50мм 135,07
H3799840040501 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 

на 15 мм
108,29

H3799840040601 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 30 мм

155,61

H3769810001001 Simibox для змішувача прихованого монтажу 182,00

H3799800000501 подовжувач L=25мм Simibox 76,83

H3769810002511 Simibox для змішувача прихованого монтажу на 2 отвори, важіль праворуч 251,68

H3799840002251 подовжувач L=25мм для Simibox 108,29

KARTELL by LAUFEN вилив 175мм

H3713300040601 хром 179,40
H3713300900601 полірована нержавіюча сталь 262,86

Кольори накладних пластикових поличок-мильничок

Мильничка ø 185 мм

H3983350810011 бурштиновий 13,00
H3983350820011 прозорий помаранчевий 10,53
H3983350840011 прозорий 10,53
H3983350850011 димчасто-сірий 10,53

Мильничка ø 275 мм

H3983350810021 бурштиновий 22,62
H3983350820021 прозорий помаранчевий 15,08
H3983350840021 прозорий 15,08
H3983350850021 димчасто-сірий 15,08

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Ціна
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Арт. Опис EUR

LIVING Square мініраковина (500x380мм)*, монтується зверху, колір білий

H8154340001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 246,09
H8154340001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 246,09

Замовляється окремо:  
H3814310040001 LIVING Square тримач рушника (465х70х75мм), хром 107,12

LIVING Square мініраковина (500x380мм)*, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня, колір білий

 

H8154350001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 274,82
H8154350001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 274,82

LIVING Square раковина (650x480мм)*, монтується зверху, колір білий  

H8164310001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 287,17
H8164310001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 287,17
H8164310001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 287,17

Замовляється окремо:  

H3814320040001 LIVING Square тримач рушника (605х70х75мм), хром 115,57

LIVING Square раковина (650x480мм)*, монтується зверху, відшліфована нижня 
поверхня, колір білий

H8164320001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 359,19
H8164320001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 359,19
H8164320001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 359,19

LIVING Square раковина (900x480мм)**, монтується зверху, колір білий, підрізна 
до 650мм

 

H8164330001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 498,68
H8164330001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 498,68
H8164330001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 498,68

Замовляється окремо:  

H3814330040001 LIVING Square тримач рушника (855x70х75мм), хром 144,69

LIVING Square раковина (900x480мм)**, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня, колір білий

 

H8164340001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 623,09
H8164340001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 623,09
H8164340001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 623,09

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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LIVING Square раковина (750x480мм)*, монтується зверху, асиметрична, колір 
білий, з інтегрованою керамічною полицею праворуч

 

H8174380001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 344,76
H8174380001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 344,76
H8174380001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 344,76

Замовляється окремо:  

H3814360040001 LIVING Square тримач рушника (705х70х75мм), хром 129,87

LIVING Square раковина (750x480мм)*, монтується зверху, асиметрична, колір 
білий, з інтегрованою керамічною полицею ліворуч

 

H8174390001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 344,76
H8174390001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 344,76
H8174390001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 344,76

Замовляється окремо:  

H3814360040001 LIVING Square тримач рушника (705х70х75мм), хром 129,87

LIVING Square раковина (1300x480мм)**, монтується зверху, колір білий, 
підрізна до 650мм

 

H8164350001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 701,09
H8164350001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 701,09
H8164350001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 701,09

Замовляється окремо:  

H3814340040001 LIVING Square тримач рушника (1255x70х75мм), хром 187,98

LIVING Square раковина (1300x480мм)**, монтується зверху, колір білий  

H8164360001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 824,72
H8164360001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 824,72
H8164360001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 824,72

Замовляється окремо:  

H3814340040001 LIVING Square тримач рушника (1255х70х75мм), хром 187,98

LIVING Square раковина (1800x480мм)***, монтується зверху, колір білий, 
підрізна до 1000мм

H8164380001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 975,91
H8164380001071 2 отвори для змішувача 975,91
H8164380001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 975,78
H8164380001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 975,91

Замовляється окремо:  

H3814350040001 LIVING Square тримач рушника (1755х70х75мм), хром 231,53

*Потрібну кількість комплектів монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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LIVING поличка (Lx380мм), керамічна, колір білий, підрізна

900мм

H8704330000001 не підрізна 467,48

H8704330007101 підрізана праворуч 506,09

H8704330007111 підрізана ліворуч 506,09

H8704330007121 підрізана з обох боків 544,44
 

1200мм  
 

H8704340000001 не підрізна 549,90

H8704340007101 підрізана праворуч 588,51

H8704340007111 підрізана ліворуч 588,51

H8704340007121 підрізана з обох боків 626,86
 

1300мм  
 

H8704350000001 не підрізна 564,33

H8704350007101 підрізана праворуч 602,94

H8704350007111 підрізана ліворуч 602,94

H8704350007121 підрізана з обох боків 641,29
 

1500мм  
 

H8704360000001 не підрізна 577,33

H8704360007101 підрізана праворуч 615,94

H8704360007111 підрізана ліворуч 615,94

H8704360007121 підрізана з обох боків 654,29

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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Арт. Опис EUR

CASE шафка (490x375x455мм) для раковини LIVING Square H815434, з 
механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  
H4011410754631 білий матовий 537,68
H4011410754751 білий глянцевий 561,73
H4011410755191 дуб 537,68
H4011410755481 дуб антрацит 537,68
H4011410759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 677,43

2 висувні шухлядки  

H4011420754631 білий 664,43
H4011420754751 дуб 694,72
H4011420755191 дуб антрацит 664,43
H4011420755481 білий глянцевий 664,43
H4011420759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 781,17

Замовляється окремо:  
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (645x475x455мм) для раковини LIVING Square H816431, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  
H4012110754631 білий матовий 558,61
H4012110754751 білий глянцевий 592,28
H4012110755191 дуб 558,61
H4012110755481 дуб антрацит 558,61
H4012110759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 720,33

2 висувні шухлядки  

H4012120754631 білий матовий 679,25
H4012120754751 білий глянцевий 720,59
H4012120755191 дуб 679,25
H4012120755481 дуб антрацит 679,25
H4012120759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 845,65

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (895x475x455мм) для раковини LIVING Square H816433, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  
H4012610754631 білий матовий 694,46
H4012610754751 білий глянцевий 736,45
H4012610755191 дуб 694,46
H4012610755481 дуб антрацит 694,46
H4012610759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 880,10

2 висувні шухлядки  

H4012620754631 білий матовий 860,60
H4012620754751 білий глянцевий 912,47
H4012620755191 дуб 860,60

H4012620755481 дуб антрацит 860,60
H4012620759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 043,77

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20
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CASE шафка (745x475x455мм) для раковини LIVING Square H817438, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4014210754631 білий матовий 617,11
H4014210754751 білий глянцевий 640,51
H4014210755191 дуб 617,11
H4014210755481 дуб антрацит 617,11
H4014210759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 797,42

2 висувні шухлядки  

H4014220754631 білий 757,38
H4014220754751 дуб 787,02
H4014220755191 дуб антрацит 757,38
H4014220755481 білий глянцевий 757,38
H4014220759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 945,75

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (745x475x455мм) для раковини LIVING Square H817439, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

1 висувна шухлядка

H4014410754631 білий матовий 617,11
H4014410754751 білий глянцевий 640,51
H4014410755191 дуб 617,11
H4014410755481 дуб антрацит 617,11
H4014410759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 797,42

2 висувні шухлядки  

H4014420754631 білий 757,38
H4014420754751 дуб 787,02
H4014420755191 дуб антрацит 757,38
H4014420755481 білий глянцевий 757,38
H4014420759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 945,75

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (1295x460x475мм) для раковини LIVING Square H816435, 
H816436, 2 дверцят, 2 скляні полички, спеціальний сифон замовляється 
окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  
H4013110754631 білий матовий 954,98
H4013110754751 білий глянцевий 982,93
H4013110755191 дуб 954,98
H4013110755481 дуб антрацит 954,98
H4013110759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 036,10

2 висувні шухлядки  

H4013120754631 білий матовий 1 053,13
H4013120754751 білий глянцевий 1 116,83
H4013120755191 дуб 1 053,13
H4013120755481 дуб антрацит 1 053,13
H4013120759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 177,80

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20
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CASE шафка (1790x460x475мм) для раковини LIVING Square H816438, 2 
дверцят, 2 скляні полички, спеціальний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4013610754631 білий матовий 1 039,35
H4013610754751 білий глянцевий 1 102,14
H4013610755191 дуб 1 039,35
H4013610755481 дуб антрацит 1 039,35
H4013610759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 133,21

2 висувні шухлядки  

H4013620754631 білий матовий 1 157,39
H4013620754751 білий глянцевий 1 227,20
H4013620755191 дуб 1 157,39
H4013620755481 дуб антрацит 1 157,39
H4013620759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 311,83

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4830970950041 ніжки (2 шт.), висота 410 мм, анодований алюміній 70,20

CASE тримач рушника (270х60х15мм)  

H4909501040001 анодований алюміній глянцевий 84,76

H4909501050001 анодований алюміній 98,28

H4909501060001 анодований алюміній темно-коричневий 98,28

CASE тримач рушника (320х60х15мм)  

H4909511040001 анодований алюміній глянцевий 92,69

H4909511050001 анодований алюміній 106,34

H4909511060001 анодований алюміній темно-коричневий 106,34

CASE тримач рушника (400х60х15мм)  

H4909521040001 анодований алюміній глянцевий 103,61

H4909521050001 анодований алюміній 117,26

H4909521060001 анодований алюміній темно-коричневий 117,26
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LIVING City мініраковина (450x380мм)*, колір білий          

H8154320001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               222,69
H8154320001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 222,69

LIVING City мініраковина (450x380мм)*, відшліфована нижня поверхня, колір 
білий      

 

H8154330001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               260,91
H8154330001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 260,91

LIVING City раковина (500x460мм)*, монтується зверху, колір білий                        

H8174310001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               209,04
H8174310001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 209,04
H8174310001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 209,04

Замовляється окремо:  

H8954230040001 LIVING City тримач рушника (455х70х75мм) 128,44

LIVING City раковина (500x460мм)*, монтується зверху, відшліфована нижня 
поверхня, колір білий                                                                                  

H8174320001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               253,63
H8174320001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 253,63
H8174320001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 253,63

LIVING City раковина-чаша (450x380мм)*, глазурована з усіх боків, колір білий     

H8114300001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               300,82
H8114300001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 300,82

LIVING City раковина-чаша (500x425мм)*, глазурована з усіх боків, колір білий     

H8114310001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               289,90
H8114310001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 289,90
H8114310001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 289,90

LIVING City раковина-чаша (600x425мм)*, глазурована з усіх боків, колір білий   

H8114320001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               341,90
H8114320001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 341,90
H8114320001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 341,90

LIVING City раковина (600x460мм)*, монтується зверху, колір білий                     

 
H8174330001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               286,00
H8174330001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 286,00
H8174330001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 286,00

Замовляється окремо:  

H8954240040001 LIVING City тримач рушника (555х70х75мм) 156,39

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

new

new
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LIVING City раковина (600x460мм)*, монтується зверху, відшліфована нижня 
поверхня, колір білий                           

 
H8174340001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 336,70
H8174340001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 336,70
H8174340001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 336,70

LIVING City раковина (800x460мм)*, монтується зверху, колір білий                        

 
H8174360001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 415,35
H8174360001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 415,35
H8174360001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 415,35

Замовляється окремо:  

H8954250040001 LIVING City тримач рушника (755х70х75мм) 180,57

LIVING City раковина (800x460мм)*, монтується зверху, відшліфована нижня 
поверхня, колір білий                                           

 
H8174370001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 459,94
H8174370001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 459,94
H8174370001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 459,94

LIVING City раковина (1000x460мм)*, монтується зверху, колір білий                  

 
H8184370001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 515,84
H8184370001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 515,84
H8184370001071 2 отвори для змішувача 515,84
H8184370001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 515,84

Замовляється окремо:  

H8954260040001 LIVING City тримач рушника (955х70х75мм) 210,21

LIVING City раковина (1000x460мм)*, монтується зверху, відшліфована нижня 
поверхня, колір білий                  

 
H8184380001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 560,43
H8184380001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 560,43
H8184380001071 2 отвори для змішувача 560,43
H8184380001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 560,43

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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LIVING City раковина (400x335мм), вбудовується знизу, відшліфована 
поверхня, монтажні кріплення в комплекті, колір білий

 
H8124320001091 без отвору для змішувача 173,55
H8124320001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 200,20

LIVING City раковина (400x335мм), вбудовується знизу, монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий

 
H8124340001091 без отвору для змішувача 133,38
H8124340001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 160,03

LIVING City раковина (545x360мм), вбудовується знизу, відшліфована 
поверхня, монтажні кріплення в комплекті, колір білий

 
H8124310001091 без отвору для змішувача 237,38
H8124310001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 262,34

LIVING City раковина (545x360мм), вбудовується знизу, монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий

 
H8124300001091 без отвору для змішувача 229,45
H8124300001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 224,77

LIVING City раковина (450x455мм), вбудовується знизу, відшліфована 
поверхня, монтажні кріплення в комплекті, колір білий

 

H8134390001091 без отвору для змішувача 245,96
H8134390001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 273,13

LIVING City раковина (450x455мм), вбудовується знизу, монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий

 

H8134380001091 без отвору для змішувача 194,22
H8134380001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 221,78

LIVING City раковина напіввбудована (460x460мм), кругла, монтажні кріплення 
в комплекті, колір білий

 

H8134310001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 285,35
H8134310001091 без отвору для змішувача 285,35

 

LIVING City раковина напіввбудована (550x460мм), монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий

 

H8134320001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                                 311,09
H8134320001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 311,09
H8134320001091 без отвору для змішувача 311,09
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LIVING City раковина (1000x460мм)*, монтується зверху, з інтегрованою 
керамічною поличкою праворуч, колір білий  

H8184320001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               546,39
H8184320001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 546,39
H8184320001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 546,39
H8184320001351 1 отвір для змішувача, з отвором переливу, підрізна з одного боку до 700мм       585,00

Замовляється окремо:  

H8954240040001 LIVING City тримач рушника (555х70х75мм) 156,39
H8954260040001 LIVING City тримач рушника (955х70х75мм) 210,21

LIVING City раковина (1000x460мм)*, монтується зверху, з інтегрованою 
керамічною поличкою ліворуч, колір білий

 
H8184310001041 1 отвір для змішувача, з отвором переливу                                                               546,39
H8184310001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 546,39
H8184310001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 546,39
H8184310001351 1 отвір для змішувача, з отвором переливу, підрізна з одного боку до 700мм       585,00

Замовляється окремо:  

H8954240040001 LIVING City тримач рушника (555х70х75мм) 156,39
H8954260040001 LIVING City тримач рушника (955х70х75мм) 210,21

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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CASE шафка (440x375x455мм) для раковини LIVING City H815432, з 
інтегрованою ручкою зверху та алюмінієвою посередині, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4011110754631 білий матовий 507,39
H4011110754751 білий глянцевий 537,94
H4011110755191 дуб 507,39
H4011110755481 дуб антрацит 507,39
H4011110759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 625,30

2 висувні шухлядки  

H4011120754631 білий матовий 673,27
H4011120754751 білий глянцевий 713,96
H4011120755191 дуб 673,27
H4011120755481 дуб антрацит 673,27
H4011120759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 793,78

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830990950041 ніжки (2 шт.), висота 257 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (490x455x455мм) для раковини LIVING City H817431, з 
інтегрованою ручкою зверху та алюмінієвою посередині, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4011310754631 білий матовий 519,22
H4011310754751 білий глянцевий 550,68
H4011310755191 дуб 519,22
H4011310755481 дуб антрацит 519,22
H4011310759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 659,88

2 висувні шухлядки  
H4011320754631 білий матовий 694,46
H4011320754751 білий глянцевий 736,45
H4011320755191 дуб 694,46
H4011320755481 дуб антрацит 694,46
H4011320759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 828,23

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830990950041 ніжки (2 шт.), висота 257 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (595x455x455мм) для раковини LIVING City H817433, з 
інтегрованою ручкою зверху та алюмінієвою посередині, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4011810754631 білий матовий 540,54
H4011810754751 білий глянцевий 573,04
H4011810755191 дуб 540,54
H4011810755481 дуб антрацит 540,54
H4011810759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 690,17

2 висувні шухлядки  

H4011820754631 білий матовий 709,67
H4011820754751 білий глянцевий 752,31
H4011820755191 дуб 709,67
H4011820755481 дуб антрацит 709,67
H4011820759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 858,39

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830990950041 ніжки (2 шт.), висота 257 мм, анодований алюміній 70,20
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CASE шафка (790x455x455мм) для раковини LIVING City H817436, з 
інтегрованою ручкою зверху та алюмінієвою посередині, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4012410754631 білий матовий 588,90
H4012410754751 білий глянцевий 624,26
H4012410755191 дуб 588,90
H4012410755481 дуб антрацит 588,90
H4012410759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 759,33

2 висувні шухлядки  

H4012420754631 білий матовий 755,04
H4012420754751 білий глянцевий 800,41
H4012420755191 дуб 755,04
H4012420755481 дуб антрацит 755,04
H4012420759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 923,13

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830990950041 ніжки (2 шт.), висота 257 мм, анодований алюміній 70,20

CASE шафка (990x455x455мм) для раковин LIVING City H818437, H818431, 
H818432, з інтегрованою ручкою зверху та алюмінієвою посередині, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 висувна шухлядка  

H4012810754631 білий матовий 673,27

H4012810754751 білий глянцевий 713,96

H4012810755191 дуб 673,27

H4012810755481 дуб антрацит 673,27

H4012810759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 862,81

2 висувні шухлядки  

H4012820754631 білий матовий 839,41

H4012820754751 білий глянцевий 890,11

H4012820755191 дуб 839,41

H4012820755481 дуб антрацит 839,41

H4012820759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 026,74

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830990950041 ніжки (2 шт.), висота 257 мм, анодований алюміній 70,20

CASE тримач рушника (270х60х15мм)  

H4909501040001 анодований алюміній глянцевий 84,76

H4909501050001 анодований алюміній 98,28

H4909501060001 анодований алюміній темно-коричневий 98,28

CASE тримач рушника (320х60х15мм)  

H4909511040001 анодований алюміній глянцевий 92,69

H4909511050001 анодований алюміній 106,34

H4909511060001 анодований алюміній темно-коричневий 106,34

CASE тримач рушника (400х60х15мм)  

H4909521040001 анодований алюміній глянцевий 103,61

H4909521050001 анодований алюміній 117,26

H4909521060001 анодований алюміній темно-коричневий 117,26
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LIVING SaphirKeramik раковина-чаша (360x360х130мм), донний клапан завжди 
відкритий, з керамічною накладкою, без отвору для змішувача, без переливу, 
кріплення в комплекті                                                                                                      

 

H8114330001121 колір білий 450,45
H8114334001121 колір білий з покриттям LCC 538,59

LIVING SaphirKeramik раковина-чаша (600x340х110мм), донний клапан завжди 
відкритий, з керамічною накладкою, без отвору для змішувача, без переливу, 
кріплення в комплекті                                                                                                      

 

H8114340001121 колір білий 563,16
H8114344001121 колір білий з покриттям LCC 651,30

LIVING SaphirKeramik раковина-чаша (380x380х130мм), донний клапан завжди 
відкритий, з керамічною накладкою, без отвору для змішувача, без переливу, 
кріплення в комплекті                                                                                                      

 

H8114350001121 колір білий 381,81
H8114354001121 колір білий з покриттям LCC 469,95

LIVING SaphirKeramik
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LB3 раковина (650x490мм), вбудована версія, з прихованим переливом, колір 
білий

 

H8116820001041 1 отвір для змішувача 247,26
H8116820001081 3 отвори для змішувача 247,26

LB3 раковина (850x520мм)*, монтується зверху, з прихованим переливом, з 
хромованою декоративною кришкою донного клапану, підрізна до 700мм, колір 
білий

 

H8106860001041 1 отвір для змішувача 412,10
H8106860001081 3 отвори для змішувача 412,10

 

H8196800000001 п'єдестал (275х241х730мм) 174,85
H8196810000001 напівп'єдестал (275х315х340мм) 162,24

LB3 раковина (1250x520мм)*, монтується зверху, з прихованим переливом, з 
хромованою декоративною кришкою донного клапану, підрізна до 900мм, колір 
білий

 

H8106880001041 1 отвір для змішувача 549,51
H8106880001081 3 отвори для змішувача 549,51

 

 
H8196800000001 п'єдестал (275х241х730мм) 174,85
H8196810000001 напівп'єдестал (275х315х340мм) 162,24

Замовляється окремо:

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:
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H3816810040001 Lb3 тримач рушника, хром (300мм) 84,11

H3816820040001 Lb3 тримач рушника, хром (450мм) 98,15

H3816830040001 Lb3 тримач рушника, хром (600мм) 112,19

H3816840040001 Lb3 поличка для рушника, хром (640x280мм) 266,50

H3876810040001 Lb3 гачок для рушника (25х55мм), хром 25,22
 

H3856810040001 Lb3 поличка металева (160х100мм), хром 84,11
 

H3856820040001 Lb3 поличка скляна (220х100мм), хром 126,23
 

H3836810040001 Lb3 тримач туалетного паперу (160х100мм) з поличкою, хром 112,19

H3836820040001 Lb3 тримач туалетної щітки (375х80мм), зі щіткою, вільностоячий, хром 98,15

 

H3846800040001 Lb3 мильниця (110х100мм), з прозорого скла, підвісна, хромована 84,11
 

H3846810040001 Lb3 тримач для склянки (110х100мм), зі склянкою, підвісний, хром 98,15
 

H3846820040001 Lb3 тримач для склянки (110х100мм), зі склянкою, підвісний, хром 84,11
 

H3846830040001 Lb3 дозатор мила (110х100мм), з прозорого скла, підвісний, хром 126,23

 

H3846850040001 Lb3 комбінований тримач дозатора та склянки (входять у комплект), 
(220х100мм), з прозорого скла, підвісний, хром 

196,17

 

H3846860040001 Lb3 комбінований тримач мильниці та склянки (входять у комплект), 
(220х100мм), з прозорого скла, підвісний, хром 

182,13

 

H3846870040001 Lb3  комбінований тримач 2 склянок (входять у комплект), (220х100мм), з 
прозорого скла, підвісний, хром 

168,09
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INO мініраковина (450x410мм)*, SaphirKeramik  

H8153010001041 1 отвір для змішувача, колір білий 254,54
H8153014001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 342,68
H8153017571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 343,59
H8153010001091 без отвору для змішувача, колір білий 254,54
H8153014001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 342,68
H8153017571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 343,59

INO мініраковина (450x410мм)*,  відшліфована нижня поверхня, SaphirKeramik  

H8163000001041 1 отвір для змішувача, колір білий 302,25
H8163004001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 390,39
H8163007571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 408,20
H8163000001091 без отвору для змішувача, колір білий 302,25
H8163004001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 390,39
H8163007571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 408,20

INO раковина (560x450мм)*, SaphirKeramik  

H8103020001041 1 отвір для змішувача, колір білий 315,12
H8103024001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 403,26
H8103027571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 425,23
H8103020001091 без отвору для змішувача, колір білий 315,12
H8103024001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 403,26
H8103027571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 425,23

INO раковина (560x450мм)*, відшліфована нижня поверхня, SaphirKeramik  

H8163020001041 1 отвір для змішувача, колір білий 362,83
H8163024001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 450,97
H8163027571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 489,84
H8163020001091 без отвору для змішувача, колір білий 362,83
H8163024001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 450,97
H8163027571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 489,84

INO раковина (900x450мм)*, з інтегрованою керамічною полицею ліворуч, 
SaphirKeramik

 

H8133010001041 1 отвір для змішувача, колір білий 1 018,29
H8133014001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 106,43
H8133017571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 1 374,49
H8133010001091 без отвору для змішувача, колір білий 1 018,29
H8133014001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 106,43
H8133017571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 374,49

INO раковина (900x450мм)*, з інтегрованою керамічною полицею праворуч, 
SaphirKeramik

 

H8133020001041 1 отвір для змішувача, колір білий 1 018,29
H8133024001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 106,43
H8133027571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 1 374,49
H8133020001091 без отвору для змішувача, колір білий 1 018,29
H8133024001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 106,43
H8133027571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 374,49

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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INO раковина-чаша (350x360мм), SaphirKeramik  

H8123000001091 без отвору для змішувача, колір білий 477,49
H8123004001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 565,63
H8123007571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 644,67

 

INO раковина-чаша (500x360мм), SaphirKeramik  

H8123020001091 без отвору для змішувача, колір білий 636,35
H8123024001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8123027571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 859,17

INO раковина (350x365мм), монтується зверху, SaphirKeramik  

H8173010001091 без отвору для змішувача, колір білий 477,49
H8173014001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 565,63
H8173017571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 644,67

 

INO раковина (500x365мм), монтується зверху, SaphirKeramik  

H8173020001091 без отвору для змішувача, колір білий 636,35
H8173024001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8173027571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 859,17

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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INO шафка (605х280x310мм) під раковину H815301, 1 біла полиця, 1 дверцята 
з 5 мм алюмінію, що відчиняються ліворуч, з механізмом повільного закриття, 2 
алюмінієві полиці, інтегровані в дверцята, спеціальний сифон H8942400000001 
замовляється окремо обов'язково

 

H4253010301701 білий матовий з пудровим покриттям 1 145,69
H4253010301711 натуральний шпон темного горіху 2 254,59

 

INO шафка (605х280x310мм) під раковину H815301, 1 біла полиця, 1 дверцята 
з 5 мм алюмінію, що відчиняються праворуч, з механізмом повільного закриття, 
2 алюмінієві полиці, інтегровані в дверцята, спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково

 

H4253020301701 білий матовий з пудровим покриттям 1 145,69
H4253020301711 натуральний шпон темного горіху 2 254,59

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

INO шафка (605х320x350мм) під раковину H810302, 1 біла полиця, 1 дверцята 
з 5 мм алюмінію, що відчиняються ліворуч, з механізмом повільного закриття,  
2 алюмінієві полиці, інтегровані в дверцята, спеціальний сифон 
H8942400000001 замовляється окремо обов'язково 

 

H4253510301701 білий матовий з пудровим покриттям 1 233,05
H4253510301711 натуральний шпон темного горіху 2 423,07

 
INO шафка (605х320x350мм) під раковину H810302,  біла полиця, 1 дверцята з 
5 мм алюмінію, що відчиняються праворуч, з механізмом повільного закриття, 2 
алюмінієві полиці, інтегровані в дверцята, спеціальний сифон H8942400000001 
замовляється окремо обов'язково 

 

H4253520301701 білий матовий з пудровим покриттям 1 233,05
H4253520301711 натуральний шпон темного горіху 2 423,07

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

INO шафка (355х770x350мм) під раковину H813301/H813302, з 1 шухлядою з  5 
мм алюмінію, з функцією "push and pull", спеціальний сифон H8942400000001 
замовляється окремо обов'язково 

 

H4254010301701 білий матовий з пудровим покриттям 1 506,70
H4254010301711 натуральний шпон темного горіху 2 620,54

 

Замовляється окремо:  

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4954110301701 INO полиця для шухлядки (80х305x90мм) в кольорі білий матовий з пудровим 

покриттям
133,51
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BASE for INO шафка (520х280x300мм) під раковину H815301, з 1 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 1 скляна 
полиця, спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001 !

 

дверні петлі ліворуч  
H4030111102601 білий матовий 327,73
H4030111102611 білий глянцевий 369,46
H4030111102621 світлий в'яз 327,73
H4030111102631 темно-коричневий в'яз 327,73
H4030111102661 темно-сірий 327,73
H4030111109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 511,03

дверні петлі праворуч  
H4030121102601 білий матовий 327,73
H4030121102611 білий глянцевий 369,46
H4030121102621 світлий в'яз 327,73
H4030121102631 темно-коричневий в'яз 327,73
H4030121102661 темно-сірий 327,73
H4030121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 511,03

BASE for INO шафка (520х280x300мм) під раковину H815301, з 1 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, з ручкою з алюмінію чорного кольору, 1 
скляна полиця, спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001 !

 

дверні петлі ліворуч  
H4030131102601 білий матовий 327,73
H4030131102611 білий глянцевий 369,46
H4030131102621 світлий в'яз 327,73
H4030131102631 темно-коричневий в'яз 327,73
H4030131102661 темно-сірий 327,73
H4030131109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 511,03

дверні петлі праворуч  
H4030141102601 білий матовий 327,73
H4030141102611 білий глянцевий 369,46
H4030141102621 світлий в'яз 327,73
H4030141102631 темно-коричневий в'яз 327,73
H4030141102661 темно-сірий 327,73
H4030141109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 511,03

BASE for INO шафка (520х320x340мм) під раковину H810302, з 1 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 1 скляна 
полиця, спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001 !

 

дверні петлі ліворуч  
H4030211102601 білий матовий 374,92
H4030211102611 білий глянцевий 411,06
H4030211102621 світлий в'яз 374,92
H4030211102631 темно-коричневий в'яз 374,92
H4030211102661 темно-сірий 374,92
H4030211109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 555,49

дверні петлі праворуч  
H4030221102601 білий матовий 374,92
H4030221102611 білий глянцевий 411,06
H4030221102621 світлий в'яз 374,92
H4030221102631 темно-коричневий в'яз 374,92
H4030221102661 темно-сірий 374,92
H4030221109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 555,49
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BASE for INO шафка (520х320x340мм) під раковину H810302, з 1 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, з ручкою з алюмінію чорного кольору, 1 
скляна полиця, спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001 !

 

дверні петлі ліворуч  
H4030231102601 білий матовий 374,92
H4030231102611 білий глянцевий 411,06
H4030231102621 світлий в'яз 374,92
H4030231102631 темно-коричневий в'яз 374,92
H4030231102661 темно-сірий 374,92
H4030231109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 555,49

дверні петлі праворуч  
H4030241102601 білий матовий 374,92
H4030241102611 білий глянцевий 411,06
H4030241102621 світлий в'яз 374,92
H4030241102631 темно-коричневий в'яз 374,92
H4030241102661 темно-сірий 374,92
H4030241109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 555,49

BASE for INO шафка (370х770x350мм) під раковини H813301/H813302, з 1 
шухлядкою, з механізмом повільного закриття, з ручкою з анодованого 
алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4030011102601 білий матовий 555,49
H4030011102611 білий глянцевий 597,22
H4030011102621 світлий в'яз 555,49
H4030011102631 темно-коричневий в'яз 555,49
H4030011102661 темно-сірий 555,49
H4030011109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 819,39

BASE for INO шафка (370х770x350мм) під раковини H813301/H813302, з 1 
шухлядкою, з механізмом повільного закриття, з ручкою з алюмінію чорного 
кольору, спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4030031102601 білий матовий 555,49
H4030031102611 білий глянцевий 597,22
H4030031102621 світлий в'яз 555,49
H4030031102631 темно-коричневий в'яз 555,49
H4030031102661 темно-сірий 555,49
H4030031109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 819,39

BASE for INO шафка (780х770x350мм) під раковини H813301/H813302, 
встановлюється на підлозі, з 2 шухлядками, з механізмом повільного закриття, 
з ручкою з анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942400000001 !

 

H4030021102601 білий матовий 749,97
H4030021102611 білий глянцевий 819,39
H4030021102621 світлий в'яз 749,97
H4030021102631 темно-коричневий в'яз 749,97
H4030021102661 темно-сірий 749,97
H4030021109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 083,29

BASE for INO шафка (780х770x350мм) під раковини H813301/H813302, 
встановлюється на підлозі, з 2 шухлядками, з механізмом повільного закриття, 
з ручкою з алюмінію чорного кольору, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942400000001 !

 

H4030041102601 білий матовий 749,97
H4030041102611 білий глянцевий 819,39
H4030041102621 світлий в'яз 749,97
H4030041102631 темно-коричневий в'яз 749,97
H4030041102661 темно-сірий 749,97
H4030041109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 083,29
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H8942400000001 спеціальний сифон 22,10

H4029901100001 комплект ніжок, 2 шт, 264 мм висотою, анодований алюміній 119,21
H4909511040001 тримач рушника, 320 мм, анодований алюміній 92,69
H4909511050001 тримач рушника, 320 мм, світлий алюміній 106,34
H4909511060001 тримач рушника, 320 мм, темно-коричневий алюміній 106,34

BASE for INO шафка висока (1650х350x330мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 4 скляні полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4030311102601 білий матовий 569,40
H4030311102611 білий глянцевий 680,55
H4030311102621 світлий в'яз 569,40
H4030311102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030311102631 темно-сірий 569,40
H4030311109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

дверні петлі праворуч  
H4030321102601 білий матовий 569,40
H4030321102611 білий глянцевий 680,55
H4030321102621 світлий в'яз 569,40
H4030321102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030321102661 темно-сірий 569,40
H4030321109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

BASE for INO шафка висока (1650х350x330мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручкою з алюмінію чорного кольору, 4 скляні полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4030331102601 білий матовий 569,40
H4030331102611 білий глянцевий 680,55
H4030331102621 світлий в'яз 569,40
H4030331102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030331102661 темно-сірий 569,40
H4030331109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

дверні петлі праворуч  
H4030341102601 білий матовий 569,40
H4030341102611 білий глянцевий 680,55
H4030341102621 світлий в'яз 569,40
H4030341102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030341102661 темно-сірий 569,40
H4030341109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

INO шафка висока (1800х340(360)x305мм), 5 білих полиць, з 1 дверцятами з   5 
мм алюмінію, що відчиняються ліворуч, 5 алюмінієвих полиць, інтегрованих в 
дверцята

 

H4254510301701 білий матовий з пудровим покриттям 2 459,73
H4254510301711 натуральний шпон темного горіху 3 634,02

 
INO шафка висока (1800х340(360)x305мм), 5 білих полиць, з 1 дверцятами з   5 
мм алюмінію, що відчиняються праворуч, 5 алюмінієвих полиць, інтегрованих в 
дверцята

 

H4254520301701 білий матовий з пудровим покриттям 2 459,73
H4254520301711 натуральний шпон темного горіху 3 634,02

Замовляється окремо:
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H2303020000001 INO ванна (1800х800x520мм), вільностояча, виготовлена з твердого матеріалу 
Sentec, з інтегрованим підголівником, з інтегрованим переливом, з донним 
клапаном із функцією "клік-клак" з хромованою кришкою, монтаж потребує 
спеціально облаштованого приямку

4 455,62

H2313020000001 INO ванна  (1700х750x520мм), вільностояча, виготовлена з твердого матеріалу 
Sentec, з інтегрованим переливом, з донним клапаном із функцією "клік-клак" з 
хромованою кришкою, монтаж потребує спеціально облаштованого приямку

4 136,99
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VAL мініраковина (340x220мм)*, SaphirKeramik

H8152800001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 236,08
H8152804001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий з покриттям LCC 324,22
H8152807571061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 318,76

VAL мініраковина (550x315мм)*, з інтегрованою полицею праворуч, 
SaphirKeramik

H8152830001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий 388,83
H8152834001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8152837571051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий матовий 524,94
H8152830001091 без отвору для змішувача, колір білий 388,83
H8152834001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8152837571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 524,94
H8152830008111 1 отвір для змішувача ліворуч, підрізна до 430 мм, колір білий 427,44
H8152834008111 1 отвір для змішувача ліворуч, підрізна до 430 мм, колір білий з покриттям LCC 515,58

H8152837578111 1 отвір для змішувача ліворуч, підрізна до 430 мм, колір білий матовий 563,55
H8152830008131 без отвору для змішувача, підрізна до 430 мм, колір білий 427,44
H8152834008131 без отвору для змішувача, підрізна до 430 мм, колір білий з покриттям LCC 515,58
H8152837578131 без отвору для змішувача, підрізна до 430 мм, колір білий матовий 563,55

 

H3812810040001 тримач рушника, 280х175х115 мм 77,74

VAL мініраковина (550x315мм)*, з інтегрованою полицею ліворуч, SaphirKeramik

H8152840001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 388,83
H8152844001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8152847571061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 524,94
H8152840001091 без отвору для змішувача, колір білий 388,83
H8152844001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 476,97
H8152847571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 524,94
H8152840008121 1 отвір для змішувача праворуч, підрізна до 430 мм, колір білий 427,44
H8152844008121 1 отвір для змішувача праворуч, підрізна до 430 мм, колір білий з покриттям 

LCC
515,58

H8152847578121 1 отвір для змішувача праворуч, підрізна до 430 мм, колір білий матовий 563,55
H8152840008131 без отвору для змішувача, підрізна до 430 мм, колір білий 427,44
H8152844008131 без отвору для змішувача, підрізна до 430 мм, колір білий з покриттям LCC 515,58
H8152847578131 без отвору для змішувача, підрізна до 430 мм, колір білий матовий 563,55

 

H3812800040001 тримач рушника, 280х175х115 мм 77,74

VAL раковина (530x400мм)*, SaphirKeramik, з функціональною декоративною 
поверхнею

H8152880001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 499,98
H8152884001061 1 отвір для змішувача правопуч, колір білий з покриттям LCC 588,12
H8152887571061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 674,96
H8152880001091 без отвору для змішувача, колір білий 499,98
H8152884001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 588,12
H8152887571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 674,96

 
H3812850040001 тримач рушника, 265х270х115 мм 91,65

VAL раковина (530x400мм)*, відшліфована нижня поверхня, SaphirKeramik, з 
функціональною декоративною поверхнею

H8162880001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 550,03
H8162884001061 1 отвір для змішувача правопуч, колір білий з покриттям LCC 638,17
H8162887571061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 742,56
H8162880001091 без отвору для змішувача, колір білий 550,03
H8162884001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 638,17
H8162887571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 742,56

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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VAL раковина Compact (600x315мм)*, SaphirKeramik, з функціональною 
декоративною поверхнею

H8152850001041 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 416,65
H8152854001041 1 отвір для змішувача правопуч, колір білий з покриттям LCC 504,79
H8152857571041 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 562,51
H8152850001091 без отвору для змішувача, колір білий 416,65
H8152854001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 504,79
H8152857571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 562,51

 
H3812820040001 тримач рушника, 155х235х155 мм 83,33

VAL раковина Compact (600x315мм)*, відшліфована нижня поверхня, 
SaphirKeramik, з функціональною декоративною поверхнею

H8172850001041 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 466,70
H8172854001041 1 отвір для змішувача правопуч, колір білий з покриттям LCC 554,84
H8172857571041 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 630,11
H8172850001091 без отвору для змішувача, колір білий 466,70
H8172854001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 554,84
H8172857571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 630,11

VAL мініраковина (450x420мм)*, SaphirKeramik

H8152810001041 1 отвір для змішувача, колір білий 233,87
H8152814001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 322,01
H8152817571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 315,77
H8152810001091 без отвору для змішувача, колір білий 233,87
H8152814001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 322,01
H8152817571091 без отвору для змішувача, колір білий матоий 315,77

VAL мініраковина (450x420мм)*, відшліфована нижня поверхня, SaphirKeramik  

H8162800001041 1 отвір для змішувача, колір білий 265,07
H8162804001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 353,21
H8162807571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 356,59
H8162800001091 без отвору для змішувача, колір білий 265,07
H8162804001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 353,21
H8162807571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 356,59

VAL раковина (550x420мм)*, SaphirKeramik  

H8102820001041 1 отвір для змішувача, колір білий 265,07
H8102824001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 353,21
H8102827571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 357,89
H8102820001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 265,07
H8102824001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 353,21

H8102827571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 357,89
H8102820001091 без отвору для змішувача, колір білий 265,07

H8102824001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 353,21

H8102827571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 357,89

VAL раковина (550x420мм)*, відшліфована нижня поверхня, SaphirKeramik

H8162820001041 1 отвір для змішувача, колір білий 311,87
H8162824001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 400,01
H8162827571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 420,03
H8162820001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 311,87
H8162824001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 400,01
H8162827571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 420,03
H8162820001091 без отвору для змішувача, колір білий 311,87

H8162824001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 400,01

H8162827571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 420,03

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:
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VAL раковина (600x420мм)*, SaphirKeramik  

H8102830001041 1 отвір для змішувача, колір білий 280,80
H8102834001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 368,94
H8102837571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 379,08
H8102830001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 280,80
H8102834001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 368,94
H8102837571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 379,08
H8102830001091 без отвору для змішувача, колір білий 280,80

H8102834001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 368,94

H8102837571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 379,08

VAL раковина (600x420мм)*, відшліфована нижня поверхня, SaphirKeramik  

H8162830001041 1 отвір для змішувача, колір білий 327,47
H8162834001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 415,61
H8162837571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 440,70
H8162830001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 327,47
H8162834001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 415,61
H8162837571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 440,70
H8162830001091 без отвору для змішувача, колір білий 327,47

H8162834001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 415,61

H8162837571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 440,70

VAL раковина (650x420мм)*, SaphirKeramik

H8102840001041 1 отвір для змішувача, колір білий 311,87
H8102844001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 400,01
H8102847571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 421,07
H8102840001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 311,87
H8102844001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 400,01
H8102847571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 421,07
H8102840001091 без отвору для змішувача, колір білий 311,87
H8102844001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 400,01
H8102847571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 421,07

VAL раковина (650x420мм)*, SaphirKeramik, відшліфована нижня поверхня  

H8162840001041 1 отвір для змішувача, колір білий 358,80
H8162844001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 446,94
H8162847571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 482,82
H8162840001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 358,80
H8162844001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 446,94
H8162847571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 482,82
H8162840001091 без отвору для змішувача, колір білий 358,80
H8162844001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 446,94
H8162847571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 482,82

VAL раковина (750x420мм)*, SaphirKeramik  

H8102850001041 1 отвір для змішувача, колір білий 499,07
H8102854001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 587,21
H8102857571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 673,79
H8102850001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 499,07
H8102854001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 587,21
H8102857571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 673,79
H8102850001091 без отвору для змішувача, колір білий 499,07
H8102854001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 587,21
H8102857571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 673,79

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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Ціна

Арт. Опис EUR

VAL раковина (750x420мм)*, SaphirKeramik, відшліфована нижня поверхня  

H8162850001041 1 отвір для змішувача, колір білий 545,87
H8162854001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 634,01
H8162857571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 734,63
H8162850001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 545,87
H8162854001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 634,01
H8162857571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 734,63
H8162850001091 без отвору для змішувача, колір білий 545,87
H8162854001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 634,01
H8162857571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 734,63

VAL раковина (950x420мм)*, SaphirKeramik  

H8102870001041 1 отвір для змішувача, колір білий 592,67
H8102874001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 680,81
H8102877571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 800,15
H8102870001071 2 отвори для змішувача, колір білий 592,67
H8102874001071 2 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 680,81
H8102877571071 2 отвори для змішувача, колір білий матовий 800,15
H8102870001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 592,67
H8102874001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 680,81
H8102877571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 800,15
H8102870001091 без отвору для змішувача, колір білий 592,67
H8102874001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 680,81
H8102877571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 800,15

VAL раковина (950x420мм)*, SaphirKeramik, відшліфована нижня поверхня  

H8162870001041 1 отвір для змішувача, колір білий 639,60
H8162874001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 727,74
H8162877571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 860,86
H8162870001071 2 отвори для змішувача, колір білий 639,60
H8162874001071 2 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 727,74
H8162877571071 2 отвори для змішувача, колір білий матовий 860,86
H8162870001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий 639,60
H8162874001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий з покриттям LCC 727,74
H8162877571081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу, колір білий матовий 860,86
H8162870001091 без отвору для змішувача, колір білий 639,60
H8162874001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 727,74
H8162877571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 860,86

VAL раковина подвійна (12000x420мм)*, SaphirKeramik, з функціональною 
декоративною поверхнею

 

H8142820001041 1 отвір для змішувача, колір білий 1 108,25
H8142824001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 196,39
H8142827571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 1 496,17
H8142820001091 без отвору для змішувача, колір білий 1 108,25

H8142824001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 196,39

H8142827571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 496,17

H8142820001081 3 отвори для змішувача, без переливу, колір білий 1 108,25
H8142824001081 3 отвори для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 1 196,39
H8142827571081 3 отвори для змішувача, без переливу, колір білий матовий 1 496,17

 
H3812830040001 тримач рушника, лівий, 255х345х135 мм 105,56
H3812840040001 тримач рушника, правий, 255х345х135 мм 105,56

VAL раковина подвійна (12000x420мм)*, SaphirKeramik  

H8102890001041 1 отвір для змішувача, колір білий 1 012,83
H8102894001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 100,97
H8102897571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 1 367,34
H8102890001071 2 отвори для змішувача, колір білий 1 012,83
H8102894001071 2 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 100,97
H8102897571071 2 отвори для змішувача, колір білий матовий 1 367,34
H8102890001091 без отвору для змішувача, колір білий 1 012,83

H8102894001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 1 100,97

H8102897571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 367,34

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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Ціна

Арт. Опис EUR

VAL раковина міні (400x425мм)*, SaphirKeramik  
H8112810001041 1 отвір для змішувача, колір білий 252,07
H8112814001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 340,21
H8112817571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 340,34
H8112810001091 без отвору для змішувача, колір білий 252,07
H8112814001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 340,21
H8112817571091 без отвору для змішувача, колір білий 340,34

VAL раковина міні (400x425мм)*, SaphirKeramik, відшліфована нижня поверхня  

H8132810001041 1 отвір для змішувача, колір білий 281,19
H8132814001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 369,33
H8132817571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 374,40
H8132810001091 без отвору для змішувача, колір білий 281,19
H8132814001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 369,33
H8132817571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 374,40

VAL раковина-чаша (500x400мм), SaphirKeramik, з функціональною 
декоративною поверхнею

 

H8122810001041 1 отвір для змішувача, колір білий 700,18
H8122814001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 788,32
H8122817571041 1 отвір для змішувача, колір білий матовий 945,23
H8122810001091 без отвору для змішувача, колір білий 700,18
H8122814001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 788,32
H8122817571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 945,23

VAL раковина-чаша (550x360мм), SaphirKeramik, з острівцем - функціональною 
декоративною поверхнею

 

H8122820001091 без отвору для змішувача, колір білий 763,75
H8122824001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 851,89
H8122827571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 1 031,03

VAL раковина (550x360мм), монтується зверху, SaphirKeramik, з інтегрованою 
функціональною декоративною поверхнею

 

H8172810001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий 636,35
H8172814001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8172817571051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий матовий 859,17
H8172810001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 636,35
H8172814001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8172817571061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 859,17
H8172810001091 без отвору для змішувача, колір білий 636,35
H8172814001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8172817571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 859,17

VAL декоративно-функціональна ємність для зберігання, SaphirKeramik, кругла, 
діаметром 325 мм

 

H8702810000001 колір білий 158,99
H8702817570001 колір білий матовий 213,98

VAL декоративно-функціональна ємність для зберігання, SaphirKeramik, 
прямокутна (360х280мм)

 

H8702820000001 колір білий 158,99
H8702827570001 колір білий матовий 213,98

VAL тримач туалетного паперу, SaphirKeramik, правосторонній, 170х135х115 мм  

H8722800000001 колір білий 152,75
H8722807570001 колір білий матовий 229,19

VAL тримач туалетного паперу, SaphirKeramik, лівосторонній, 170х135х115 мм  

H8722810000001 колір білий 152,75
H8722817570001 колір білий матовий 229,19

VAL тримач туалетної щітки, керамічний, із туалетною щіткою, 90х105х150 мм  

H8722820000001 колір білий 63,83
H8722827570001 колір білий матовий 95,81

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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Ціна

Арт. Опис EUR

VAL чаша комбінованого унітазу Rimless (390х660мм) пристінна, монтується на 
підлозі, без бокових отворів для підводу води, змив вертикальний, випуск 
гориз./вертик, з комплектом кріпленнь. Бачок H829281/H829282 замовляється 
окремо

 

H8242810000001 колір білий 463,84
H8242814000001 колір білий з покриттям LCC 551,98
H8242817570001 колір білий матовий 626,21

 
H8292810008711 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води з тилу (по центру), з ізоляційною 

вставкою, колір білий
172,12

H8292817578711 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води з тилу (по центру), з ізоляційною 
вставкою, колір білий матовий

232,31

H8292810008741 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води з тилу (по центру), без ізоляційної 
вставки, колір білий

172,12

H8292827578721 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води з боку (правого чи лівого), з 
ізоляційною вставкою, колір білий матовий

232,31

H8292820008721 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води з боку (правого чи лівого), з 
ізоляційною вставкою, колір білий

172,12

H8292820008761 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води з боку (правого чи лівого), без 
ізоляційної вставки, колір білий

172,12

H8942810000001 VAL сидіння з кришкою, із системою вільного опускання, колір білий 168,87
H8942817570001 VAL сидіння з кришкою, із системою вільного опускання, колір білий матовий 228,02

H8900920000001 коліно (70-220мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-300мм) 81,90

VAL чаша комбінованого унітазу Rimless (390х660мм) пристінна, монтується на 
підлозі, з боковими отворами для бачка з нижнім підводом води, змив 
вертикальний, випуск гориз./вертик., з комплектом кріпленнь. Бачок 
H829283/H829285 замовляється окремо

 

H8242810002311 колір білий 463,84
H8242814002311 колір білий з покриттям LCC 551,98
H8242817572311 колір білий матовий 626,21

 
H8292830008731 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної вставки, 

колір білий
172,12

H8292837578731 VAL бачок (345х165х435мм), підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної вставки, 
колір білий матовий

232,31

H8292850008731 VAL бачок (345х165х435мм), колір білий, підвід води знизу праворуч, без 
ізоляційної вставки, колір білий

165,49

H8942810000001 VAL сидіння з кришкою, із системою вільного опускання, колір білий 168,87
H8942817570001 VAL сидіння з кришкою, із системою вільного опускання, колір білий матовий 228,02

H8900920000001 коліно (70-220мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-300мм) 81,90

VAL чаша підвісного унітазу Rimless (390х530мм), змив вертикальний, 
монтажний набір в комплекті

 

H8202810000001 колір білий 402,74
H8202814000001 колір білий з покриттям LCC 490,88
H8202817570001 колір білий матовий 560,04

 
H8942810000001 VAL сидіння з кришкою, із системою вільного опускання, колір білий 168,87
H8942817570001 VAL сидіння з кришкою, із системою вільного опускання, колір білий матовий 228,02

VAL  біде підвісне (390х530мм), з 1 отвором для змішувача посередині, без 
бокових отворів для підводу води, монтажний набір в комплекті

 

H8302810003021 колір білий 402,74
H8302814003021 колір білий з покриттям LCC 490,88
H8302817573021 колір білий 543,66

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

SPACE for VAL шафка (520х435x385(410)мм) під раковину H815281, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4101021601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 851,50
H4101021601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 851,50
H4101021601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 851,50
H4101021609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 990,86

SPACE for VAL шафка (520х535x385(410)мм) під раковину H810282, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4101221601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 884,39
H4101221601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 884,39
H4101221601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 884,39
H4101221609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 035,84

SPACE for VAL шафка (520х585x385(410)мм) під раковину H810283, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4101421601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 909,09
H4101421601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 909,09
H4101421601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 909,09
H4101421609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 063,14

SPACE for VAL шафка (520х635x385(410)мм) під раковину H810284, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4101621601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 937,56
H4101621601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 937,56
H4101621601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 937,56
H4101621609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 095,77

SPACE for VAL шафка (520х735x385(410)мм) під раковину H810285, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

H4101821601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 1 007,24
H4101821601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 1 007,24
H4101821601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 1 007,24
H4101821609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 185,86

SPACE for VAL шафка (520х935x385(410)мм) під раковину H810287, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4102021601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 1 075,36
H4102021601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 1 075,36
H4102021601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 1 075,36
H4102021609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 272,05

SPACE for VAL шафка (1185х520x410мм) під раковину H810289, з  2 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 !

 

H4102221601001 білий матовий з ручкою зі світлого алюмінію 1 227,33
H4102221601011 світлий горіх з ручкою зі світлого алюмінію 1 227,33
H4102221601031 темний в'яз з ручкою із темно-коричневого алюмінію 1 227,33
H4102221609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 459,12
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Ціна

Арт. Опис EUR

 

H8942400000001 спеціальний сифон 22,10

H4954011606311 SPACE for VAL органайзер (200х274x45мм) до шухлядки, малий, колір матовий 
білий лакований

81,51

 
H4954051606311 SPACE for VAL органайзер (320х274x45мм) до шухлядки, великий, колір 

матовий білий лакований
98,02

H4909511040001 тримач рушника, 320 мм, анодований алюміній 92,69
H4909511050001 тримач рушника, 320 мм, світлий алюміній 106,34
H4909511060001 тримач рушника, 320 мм, темно-коричневий алюміній 106,34

H4112201601051 комплект ніжок, 2 шт, 275 мм висотою, світлий алюміній 114,14
H4112201601061 комплект ніжок, 2 шт, 275 мм висотою, темно-коричневий алюміній 114,14

BASE for VAL комплект: мініраковина H815280 білого кольору, з отвором для 
змішувача праворуч, та шафка (640х340x220мм) під раковину H815280, з 1 
дверцятами, з механізмом повільного закриття, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942410000001 !

 

H8622802601061 білий матовий 597,22
H8622802611061 білий глянцевий 638,82
H8622802621061 світлий в'яз 597,22
H8622802631061 темно-коричневий в'яз 597,22
H862280M011061 пудровий 779,22
H862280M361061 темно-сірий 779,22
H8622809991061 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 763,88

BASE for VAL шафка (530х435x390мм) під раковину H815281, з 2 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під сифон, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4021321102601 білий матовий 454,22
H4021321102611 білий глянцевий 482,56
H4021321102621 світлий в'яз 482,56
H4021321102631 темно-коричневий в'яз 482,56
H402132110M011 пудровий 609,70
H402132110M361 темно-сірий 609,70
H4021321109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 681,33

BASE for VAL шафка (530х530x390мм) під раковину H810282, з 2 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під сифон, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4021921102601 білий матовий 468,39
H4021921102611 білий глянцевий 496,73
H4021921102621 світлий в'яз 496,73
H4021921102631 темно-коричневий в'яз 496,73
H402192110M011 пудровий 634,66
H402192110M361 темно-сірий 634,66
H4021921109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 709,54

BASE for VAL шафка (520х585x220мм) під раковину H815280, з 2 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, ручка з анодованого алюмінію, спеціальний 
сифон замовляється окремо H8942410000001 ! 

 

H4025521102601 білий матовий 555,49
H4025521102611 білий глянцевий 597,22
H4025521102621 світлий в'яз 555,49
H4025521102631 темно-коричневий в'яз 555,49
H402552110M011 пудровий 694,20
H402552110M361 темно-сірий 694,20
H4025521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 680,55

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

BASE for VAL шафка (530х585x390мм) під раковину H810283, з 2 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під сифон, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 ! 

 

H4022521102601 білий матовий 482,56
H4022521102611 білий глянцевий 525,07
H4022521102621 світлий в'яз 525,07
H4022521102631 темно-коричневий в'яз 525,07
H402252110M011 пудровий 686,14
H402252110M361 темно-сірий 686,14
H4022521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 766,35

BASE for VAL шафка (530х635x390мм) під раковину H810284, з 2 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під сифон, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4023121102601 білий матовий 510,90
H4023121102611 білий глянцевий 553,41
H4023121102621 світлий в'яз 553,41
H4023121102631 темно-коричневий в'яз 553,41
H402312110M011 пудровий 697,19
H402312110M361 темно-сірий 697,19
H4023121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 780,52

BASE for VAL шафка (530х735x390мм) під раковину H810285, з 2 (двома) 
шухлядами, з механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під 
сифон, ручки з анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4023521102601 білий матовий 539,24
H4023521102611 білий глянцевий 581,88
H4023521102621 світлий в'яз 581,88
H4023521102631 темно-коричневий в'яз 581,88
H402352110M011 пудровий 748,54
H402352110M361 темно-сірий 748,54
H4023521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 837,33

BASE for VAL шафка (530х930x390мм) під раковину H810287, з 2 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під сифон, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4024121102601 білий матовий 581,88
H4024121102611 білий глянцевий 624,39
H4024121102621 світлий в'яз 624,39
H4024121102631 темно-коричневий в'яз 624,39
H402412110M011 пудровий 798,59
H402412110M361 темно-сірий 798,59
H4024121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 894,01

BASE for VAL шафка (520х1180x290мм) під раковину H814282, з 4 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, з 2 внутрішніми органайзерами, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4025341102601 білий матовий 861,12
H4025341102611 білий глянцевий 916,63
H4025341102621 світлий в'яз 888,81
H4025341102631 темно-коричневий в'яз 888,81
H402534110M011 пудровий 1 083,29
H402534110M361 темно-сірий 1 083,29
H4025341109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 249,95
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BASE for VAL шафка (530х1180x390мм) під раковину H810289, з 2 шухлядами, з 
механізмом повільного закриття, верхня шухляда з вирізом під сифон, ручки з 
анодованого алюмінію, спеціальний сифон замовляється окремо 
H8942410000001 !

 

H4024721102601 білий матовий 652,73
H4024721102611 білий глянцевий 695,50
H4024721102621 світлий в'яз 695,50
H4024721102631 темно-коричневий в'яз 695,50
H402472110M011 темно-коричневий в'яз 874,90
H402472110M361 темно-коричневий в'яз 874,90
H4024721109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 979,29

 
H8942410000001 спеціальний сифон 27,82

H4029901100001 комплект ніжок, 2 шт, 264 мм висотою, анодований алюміній 119,21
H4909511040001 тримач рушника, 320 мм, анодований алюміній 92,69
H4909511050001 тримач рушника, 320 мм, світлий алюміній 106,34
H4909511060001 тримач рушника, 320 мм, темно-коричневий алюміній 106,34

BASE шафка середня (700х350x185мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 2 скляні полиці, бокові 
панелі заокруглені

 

дверні петлі ліворуч  
H4026011102601 білий матовий 269,62
H4026011102611 білий глянцевий 297,96
H4026011102621 світлий в'яз 297,96
H4026011102631 темно-коричневий в'яз 297,96
H4026011109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 439,92

дверні петлі праворуч  
H4026021102601 білий матовий 269,62
H4026021102611 білий глянцевий 297,96
H4026021102621 світлий в'яз 297,96
H4026021102631 темно-коричневий в'яз 297,96
H4026021109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 439,92

BASE шафка середня (700х350x185мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з системою "pull and push", 2 скляні полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4026111102601 білий матовий 283,79
H4026111102611 білий глянцевий 312,26
H4026111102621 світлий в'яз 312,26
H4026111102631 темно-коричневий в'яз 312,26
H4026111109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 468,39

дверні петлі праворуч  
H4026121102601 білий матовий 283,79
H4026121102611 білий глянцевий 312,26
H4026121102621 світлий в'яз 312,26
H4026121102631 темно-коричневий в'яз 312,26
H4026121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 468,39

BASE шафка висока (1650х350x185мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 4 скляні полиці, бокові 
панелі заокруглені

 

дверні петлі ліворуч  
H4026411102601 білий матовий 397,28
H4026411102611 білий глянцевий 439,92
H4026411102621 світлий в'яз 439,92
H4026411102631 темно-коричневий в'яз 439,92
H4026411109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 766,35

дверні петлі праворуч  
H4026421102601 білий матовий 397,28
H4026421102611 білий глянцевий 439,92
H4026421102621 світлий в'яз 439,92
H4026421102631 темно-коричневий в'яз 439,92
H4026421109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 766,35

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

BASE шафка висока (1650х350x185мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з системою "pull and push", 4 скляні полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4026511102601 білий матовий 411,58
H4026511102611 білий глянцевий 454,22
H4026511102621 світлий в'яз 454,22
H4026511102631 темно-коричневий в'яз 454,22
H4026511109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 794,82

дверні петлі праворуч  
H4026521102601 білий матовий 411,58
H4026521102611 білий глянцевий 454,22
H4026521102621 світлий в'яз 454,22
H4026521102631 темно-коричневий в'яз 454,22
H4026521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 794,82

BASE шафка висока (1650х350x335мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 4 скляні полиці, бокові 
панелі заокруглені

 

дверні петлі ліворуч  
H4026711102601 білий матовий 454,22
H4026711102611 білий глянцевий 525,07
H4026711102621 світлий в'яз 525,07
H4026711102631 темно-коричневий в'яз 525,07
H4026711109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 993,33

дверні петлі праворуч  
H4026721102601 білий матовий 454,22
H4026721102611 білий глянцевий 525,07
H4026721102621 світлий в'яз 525,07
H4026721102631 темно-коричневий в'яз 525,07
H4026721109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 993,33

BASE шафка висока (1650х350x335мм), з 1 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з системою "pull and push", 4 скляні полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4026811102601 білий матовий 468,39
H4026811102611 білий глянцевий 539,24
H4026811102621 світлий в'яз 539,24
H4026811102631 темно-коричневий в'яз 539,24
H4026811109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 021,67

дверні петлі праворуч  
H4026821102601 білий матовий 468,39
H4026821102611 білий глянцевий 539,24
H4026821102621 світлий в'яз 539,24
H4026821102631 темно-коричневий в'яз 539,24
H4026821109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 021,67

BASE шафка висока (1650х350x335мм), з 2 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручками з анодованого алюмінію, 4 скляні полиці, бокові 
панелі заокруглені, 1 відкрита полиця

 

дверні петлі ліворуч  
H4026911102601 білий матовий 567,84
H4026911102611 білий глянцевий 638,56
H4026911102621 світлий в'яз 638,56
H4026911102631 темно-коричневий в'яз 638,56
H4026911109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 135,29

дверні петлі праворуч  
H4026921102601 білий матовий 567,84
H4026921102611 білий глянцевий 638,56
H4026921102621 світлий в'яз 638,56
H4026921102631 темно-коричневий в'яз 638,56
H4026921109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 135,29
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BASE шафка висока (1650х350x335мм), з 2 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з системою "pull and push", 4 скляні полиці, 1 відкрита 
полиця

 

дверні петлі ліворуч  
H4027011102601 білий матовий 581,88
H4027011102611 білий глянцевий 652,73
H4027011102621 світлий в'яз 652,73
H4027011102631 темно-коричневий в'яз 652,73
H4027011109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 149,33

дверні петлі праворуч  
H4027021102601 білий матовий 581,88
H4027021102611 білий глянцевий 652,73
H4027021102621 світлий в'яз 652,73
H4027021102631 темно-коричневий в'яз 652,73
H4027021109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 149,33

BASE шафка висока (1650х350x335мм), з 2 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з ручками з анодованого алюмінію, 4 скляні полиці, бокові 
панелі заокруглені, з 1 шухлядою з системою "pull and push" 

 

дверні петлі ліворуч  
H4027111102601 білий матовий 681,33
H4027111102611 білий глянцевий 752,05
H4027111102621 світлий в'яз 752,05
H4027111102631 темно-коричневий в'яз 752,05
H4027111109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 220,44

дверні петлі праворуч  
H4027121102601 білий матовий 681,33
H4027121102611 білий глянцевий 752,05
H4027121102621 світлий в'яз 752,05
H4027121102631 темно-коричневий в'яз 752,05
H4027121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 220,44

BASE шафка висока (1650х350x335мм), з 2 дверцятами, з механізмом 
повільного закриття, з системою "pull and push", 4 скляні полиці, з 1 шухлядою з 
системою "pull and push"

 

дверні петлі ліворуч  
H4027211102601 білий матовий 695,50
H4027211102611 білий глянцевий 766,35
H4027211102621 світлий в'яз 766,35
H4027211102631 темно-коричневий в'яз 766,35
H4027211109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 234,61

дверні петлі праворуч  
H4027221102601 білий матовий 695,50
H4027221102611 білий глянцевий 766,35
H4027221102621 світлий в'яз 766,35
H4027221102631 темно-коричневий в'яз 766,35
H4027221109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 234,61

 

H4930201100001 BASE кошик для білизни (445х270х270мм) для шафки високої 90,87

H4029901100001 комплект ніжок, 2 шт, 264 мм висотою, анодований алюміній 119,21

H4029911100001 комплект ніжок, 2 шт, 283 мм висотою, анодований алюміній 119,21
H4029921100001 комплект ніжок, 2 шт, 293 мм висотою, анодований алюміній 119,21

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

BASE шафка дзеркальна (600х185x700мм), з горизонтальною LED підсвіткою, 
розеткою та вимикачем, 2 скляні полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4027511102601 білий матовий 510,90
H4027511102611 білий глянцевий 539,24
H4027511102621 світлий в'яз 539,24
H4027511102631 темно-коричневий в'яз 539,24
H4027511109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 652,73

дверні петлі праворуч  
H4027521102601 білий матовий 510,90
H4027521102611 білий глянцевий 539,24
H4027521102621 світлий в'яз 539,24
H4027521102631 темно-коричневий в'яз 539,24
H4027521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 652,73

BASE шафка дзеркальна (800х185x700мм), з горизонтальною LED підсвіткою, 
розеткою та вимикачем, з 2 дверцятами, 2 скляні полиці

 

H4028021102601 білий матовий 695,50
H4028021102611 білий глянцевий 723,84
H4028021102621 світлий в'яз 723,84
H4028021102631 темно-коричневий в'яз 723,84
H4028021109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 823,16

BASE шафка дзеркальна (1000х185x700мм), з горизонтальною LED підсвіткою, 
розеткою та вимикачем, з 2 дверцятами, 2 скляні полиці

 

H4028521102601 білий матовий 752,05
H4028521102611 білий глянцевий 780,52
H4028521102621 світлий в'яз 780,52
H4028521102631 темно-коричневий в'яз 780,52
H4028521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 879,97

BASE шафка дзеркальна (1200х185x700мм), з горизонтальною LED підсвіткою, 
розеткою та вимикачем, з 2 дверцятами, 2 скляні полиці

 

H4029021102601 білий матовий 766,35
H4029021102611 білий глянцевий 794,82
H4029021102621 світлий в'яз 794,82
H4029021102631 темно-коричневий в'яз 794,82
H4029021109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 936,65

BASE шафка дзеркальна (250х185x700мм),  з відкритими полицями  

H4029501102601 білий матовий 255,58
H4029501102611 білий глянцевий 283,79
H4029501102621 світлий в'яз 283,79
H4029501102631 темно-коричневий в'яз 283,79
H4029501109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 425,75

H2302820000001 VAL ванна (1600х750x520мм), вільностояча, зі штучного каменю Sentec solid 
surface, біла, з інтегрованою панеллю, з інтегрованим переливом та ніжками, з 
донним клапаном "click-clack" і хромованою накладкою, монтаж потребує 
спеціально облаштованого приямку

4 232,80

 
H2923400870001 підголівник, світло-сірий (400х90х640мм) 288,99

 

H2312820000001 VAL ванна (1300х1300х550мм), вільностояча, зі штучного каменю Sentec solid 
surface, біла, з інтегрованою панеллю, з інтегрованим переливом та ніжками, з 
донним клапаном "click-clack" і хромованою накладкою, з сифоном в комплекті, 
монтаж потребує спеціально облаштованого приямку

3 908,97

 
H2923400870001 підголівник, світло-сірий (400х90х640мм) 288,99

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

VAL змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 110мм  

H3113810041111 з донним клапаном 231,79
H3113810041101 без донного клапану 181,87

VAL змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 140мм  

H3113810041211 з донним клапаном 247,26
H3113810041201 без донного клапану 196,30

H3113880041301 VAL високий змішувач для раковини, одноважільний, довжина виливу 190мм, 
без донного клапану

282,75

 

H3113860041201 VAL змішувач прихованого монтажу на 2 отвори, для раковини, одноважільний, 
довжина виливу 180мм. Simibox 2-Point комплект для прихованого монтажу на 
два отвори замовляється окремо

251,68

H3769810002511 Simibox для змішувача прихованого монтажу на 2 отвори, важіль праворуч 251,68

 

H3799840002251 подовжувач L= 25мм 108,29

H3413810041111 VAL змішувач для біде, одноважільний, з рухомим регулятором потоку, з донним 
клапаном

231,79

 

VAL змішувач для ванни та душу, одноважільний, монтується на стіну  

H3213870041311 з ручним душем MyTwin 100 та гнучким шлангом 1,6м 393,51

H3213870044001 без ручного душу 302,90

VAL змішувач для душу, одноважільний, монтується на стіну  

H3313870041311 з ручним душем MyTwin 100 та гнучким шлангом 1,6м 352,56

H3313870044001 без ручного душу 261,56

H3313860040001 VAL змішувач прихованого монтажу для ванни або душу, одноважільний. 
Simibox Standard або Simibox Light замовляється окремо

241,67

VAL змішувач прихованого монтажу для ванни та душу, одноважільний. Simibox 
Standard або Simibox Light замовляється окремо

 

H3213860040001 з перемикачем 282,75
H3213860040101 з перемикачем та вакуумним вимикачем 332,67

H3789800001001 Simibox LIGHT монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, з запорними клапанами, монтажною глибиною 74-104 мм

129,35

H3789800001011 Simibox LIGHT монтажний вузол для змішувачів прихованного монтажа 
ванна/душ, без запорних клапанів, монтажною глибиною 74-104 мм

114,53

 

H3799840040501 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 15 мм

108,29

H3799840040601 декоративне хромоване кільце для подовження прихованої частини змішувача 
на 30 мм

155,61

H3713800040601 VAL вилив 175мм, монтується на стіну 150,80

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

FLORAKIDS мініраковина (450x410мм)*, 1 отвір для змішувача по центру, 
кріплення замовляються окремо H8998820000001        

 

H8150310001041 білий колір 120,12
H8150310621041 поєднання білого і червоного 144,43
H8150310721041 поєднання білого і зеленого 144,43

H8220360000271 FLORAKIDS чаша унітазу (295х385мм), біла, монтується на підлозі, змив 
горизонтальний, випуск горизонтальний

192,27

 

H8220370000271 192,27

 

H8200310000001 FLORAKIDS чаша унітазу (310х520мм), підвісна, біла, змив вертикальний 202,28

 

Замовляється окремо:  

H8910323000001 FLORAKIDS сидіння ергономічне, біле 53,69

H8910320610001 FLORAKIDS сидіння ергономічне, червоне 73,45

H8910320710001 FLORAKIDS сидіння ергономічне, зелене 73,45

H8910303000001 FLORAKIDS сидіння з кришкою, сталеві кріплення, біле 87,49
H8910300620001 FLORAKIDS сидіння з кришкою, сталеві кріплення, поєднання білого і червого 105,30
H8910300720001 FLORAKIDS сидіння з кришкою, сталеві кріплення, поєднання білого і зеленого 105,30
H8910313000001 FLORAKIDS сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, біле 127,27
H8910310620001 FLORAKIDS сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, поєднання 

білого і червоного
146,90

H8910310720001 FLORAKIDS сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, поєднання 
білого і зеленого

146,90

FLORAKIDS поличка (550x130мм), керамічна, кріпиться до стіни  

H8770310000001 білий колір 52,26

H8770310620001 поєднання білого і червоного 62,79

H8770310720001 поєднання білого і зеленого 62,79

Ціна

FLORAKIDS чаша унітазу (295х385мм), біла, монтується на підлозі, змив 
горизонтальний, випуск вертикальний

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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Арт. Опис EUR

H4616010034691 FLORAKIDS дзеркало (383x435x201мм), обрамлення червоного кольору 170,43

 

H4616110034721 FLORAKIDS сегмент гусені-голова (295x262x18мм), зеленого кольору 135,72

 

H4616120034721 FLORAKIDS дзеркало (375x328x21мм), тіло гусені, обрамлення зеленого 
кольору

167,57

 

FLORAKIDS одноважільний змішувач, довжина виливу 110 мм  

H3116510141111 з донним клапаном, зелений важіль 245,57
H3116510241111 з донним клапаном, червоний важіль 245,57
H3116510141101 без донного клапану, зелений важіль 201,11
H3116510241101 без донного клапану, червоний важіль 201,11

Ціна
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Ціна

Арт. Опис EUR

PALACE раковина (900x510мм)*, біла
 

H8117020001041 1 отвір для змішувача 455,00
H8117020001081 3 отвори для змішувача 455,00

PALACE раковина (900x510мм)*, з тримачем рушника, біла

 
H8127020001041 1 отвір для змішувача 674,96
H8127020001081 3 отвори для змішувача 674,96

PALACE раковина (1200x510мм)**, біла

 
H8117040001041 1 отвір для змішувача 654,03
H8117040001081 3 отвори для змішувача 654,03
H8117040001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 692,64
H8117040001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 900мм) 730,99

PALACE раковина (1200x510мм)**, з тримачем рушника, біла

 
H8127040001041 1 отвір для змішувача 875,68
H8127040001081 3 отвори для змішувача 875,68
H8127040001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 914,29
H8127040001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 900мм) 952,64

PALACE раковина (1500x510мм)**,біла

 
H8117060001041 1 отвір для змішувача 749,32
H8117060001081 3 отвори для змішувача 749,32
H8117060001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 787,93
H8117060001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 900мм) 826,28

PALACE раковина (1500x510мм)**, з тримачем рушника, біла

 
H8127060001041 1 отвір для змішувача 969,15
H8127060001081 3 отвори для змішувача 969,15
H8127060001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 1 007,76
H8127060001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 900мм) 1 046,11

PALACE раковина (1800x510мм)***, біла

 
H8117080001041 1 отвір для змішувача 943,02
H8117080001081 3 отвори для змішувача 943,02
H8117080001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 981,63
H8117080001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 900мм) 1 019,98

PALACE раковина (1800x510мм)***, з тримачем рушника, біла

 
H8127080001041 1 отвір для змішувача 1 162,85
H8127080001081 3 отвори для змішувача 1 162,85
H8127080001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 1 201,46
H8127080001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 900мм) 1 239,81

*Потрібну кількість комплектів монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €
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Ціна

Арт. Опис EUR

PALACE раковина подвійна (1500x510мм)**, біла

 
H8137060001041 1 отвір для змішувача 954,07
H8137060001081 3 отвори для змішувача 954,07
H8137060001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 1350мм) 992,68
H8137060001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 1350мм) 1 031,03

PALACE раковина подвійна (1500x510мм)**, з тримачем рушника, біла

 
H8147060001041 1 отвір для змішувача 1 201,33
H8147060001081 3 отвори для змішувача 1 201,33
H8147060001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 1350мм) 1 239,94
H8147060001471 1 отвір для змішувача, підрізна з обох боків (до 1350мм) 1 278,29

PALACE раковина асиметрична (900x460мм)*, біла, з інтегрованою керамічною 
полицею ліворуч  

H8167010001041 1 отвір для змішувача 463,71
H8167010001081 3 отвори для змішувача 463,71
H8167010001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 800мм) 502,32

 
H3817080040001 тримач рушника, правий, хром 101,27

PALACE раковина асиметрична (900x460мм)*, біла, з інтегрованою керамічною 
полицею праворуч  

H8167020001041 1 отвір для змішувача 463,71
H8167020001081 3 отвори для змішувача 463,71
H8167020001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 800мм) 502,32

 

H3817070040001 тримач рушника, лівий, хром 101,27

PALACE раковина асиметрична (1200x460мм)**, біла, з інтегрованою 
керамічною полицею ліворуч  

H8167050001041 1 отвір для змішувача 662,87
H8167050001081 3 отвори для змішувача 662,87
H8167050001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 701,48

 
H3817080040001 тримач рушника, правий, хром 101,27

PALACE раковина асиметрична (1200x460мм)**, біла, з інтегрованою 
керамічною полицею праворуч  

H8167060001041 1 отвір для змішувача 662,87
H8167060001081 3 отвори для змішувача 662,87
H8167060001351 1 отвір для змішувача, підрізна з одного боку (до 900мм) 701,48

 

H3817070040001 тримач рушника, лівий, хром 101,27

*Потрібну кількість комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

H8667000000001 499,85
 

H8207060000001 330,98
 

 
H8917013000001 PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий 145,73

H8917003000001 PALACE сидіння з кришкою, колір білий 90,87

H8207030000001 329,03
 

 
H8917013000001 PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий 145,73

H8917003000001 PALACE сидіння з кришкою, колір білий 90,87

H8207000000001 PALACE чаша підвісного унітазу (360x560мм), біла, змив вертикальний 302,38

 
H8917013000001 PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий 145,73

H8917003000001 90,87

H8247060000001 PALACE чаша комбінованого унітазу (360x700мм), монтується на підлозі, колір 
білий, без бокових отворів для бачка з нижнім підводом води, змив 
вертикальний, випуск Vario. Бачок замовляється окремо

329,81

 
H8287010008711 PALACE бачок, dual flush 6/3л, хромована кнопка, колір білий, підвід води з 

тилу по центру
197,86

H8287020008721 PALACE бачок, dual flush 6/3л, хромована кнопка, колір білий, підвід води з 
боку (ліворуч або праворуч)

197,86

H8917013000001 PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий 145,73

H8917003000001 PALACE сидіння з кришкою, колір білий 90,87

H8247060002311 PALACE чаша комбінованого унітазу (360x700мм), монтується на підлозі, колір 
білий, з 2 боковими отворами для бачка з нижнім підводом води, змив 
вертикальний, випуск Vario. Бачок замовляється окремо

329,81

 
H8287030008731 PALACE бачок, dual flush 6/3л, хромована кнопка, колір білий, підвід води знизу 

ліворуч 
197,86

H8287050008731 PALACE бачок, dual flush 6/3л, хромована кнопка, колір білий, підвід води знизу 
праворуч

197,86

H8917013000001 PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий 145,73

H8917003000001 90,87

Замовляється окремо:

PALACE сидіння з кришкою, колір білий

Замовляється окремо:

PALACE чаша підвісного унітазу Rimless (360x560мм), біла, змив вертикальний

PALACE сидіння з кришкою, колір білий

Замовляється окремо:

PALACE чаша підвісного унітазу Compact (360x490мм), біла, змив 
вертикальний

PALACE комплект: чаша підвісного унітазу Rimless (360x560мм), біла, змив 
вертикальний та  сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір 
білий

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

H8237010000001 274,69
 

 

 
 

H8286600008821 колір білий 541,58

H8286607578821 колір білий матовий 730,99

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води прихований з тилу зверху ліворуч 

 

H8286610008811 колір білий 541,58
H8286617578811 колір білий матовий 730,99

 
 

H8286630008831 колір білий 541,58

H8286637578831 колір білий матовий 730,99

 
 

H8286640008841 колір білий 541,58

H8286647578841 колір білий матовий 730,99

H8296600008821 колір білий 530,92

H8296607578821 колір білий матовий 716,69

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

H8296630008831 колір білий 530,92

H8296637578831 колір білий матовий 716,69

H8917013000001 PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий 145,73
H8917003000001 PALACE сидіння з кришкою, колір білий 90,87

H8917013000001 145,73
 
 

H8917003000001 PALACE сидіння з кришкою, колір білий 90,87

PALACE біде (360x560мм), підвісне, колір білий
 

H8307010003021 1 отвір для змішувача 274,69
H8307010003041 274,69

 

PALACE біде (360x560мм), монтується на підлозі, пристінне, без отворів з боку 
для підводу води, колір білий

 
H8327010003021 274,69

 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з правого боку знизу

PALACE чаша унітазу (360x560мм), монтується на підлозі, біла, пристінна, змив 
вертикальний, випуск Vario

1 отвір для змішувача, з боковими отворами для під'єднання води

Замовляється окремо:

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з лівого боку знизу

PALACE сидіння з кришкою, з системою повільного опускання, колір білий

1 отвір для змішувача

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу
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Ціна

Арт. Опис EUR

PALACE поличка (Lx380мм), керамічна, підрізна до 650мм  

900мм  

H8704330000001 не підрізна 467,48
H8704330007101 підрізана праворуч 506,09
H8704330007111 підрізана ліворуч 506,09
H8704330007121 підрізана з обох боків 544,44

 
1200мм  

H8704340000001 не підрізна 549,90
H8704340007101 підрізана праворуч 588,51
H8704340007111 підрізана ліворуч 588,51
H8704340007121 підрізана з обох боків 626,86

 
1300мм  

H8704350000001 не підрізна 564,33
H8704350007101 підрізана праворуч 602,94
H8704350007111 підрізана ліворуч 602,94
H8704350007121 підрізана з обох боків 641,29

 
1500мм  

H8704360000001 не підрізна 577,33
H8704360007101 підрізана праворуч 615,94
H8704360007111 підрізана ліворуч 615,94
H8704360007121 підрізана з обох боків 654,29
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Ціна

Арт. Опис EUR

PALACE комплект: раковина тонка біла, з 1 отвором для змішувача посередині, 
і шафка (545х600х450мм) з 2 шухлядами і органайзером, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001 !

H8607022601041 колір шафки - білий матовий, ручка з анодованого алюмінію 868,01
H8607022611041 колір шафки - білий глянцевий, ручка з анодованого алюмінію 911,04
H8607022621041 колір шафки - світлий в'яз, ручка з анодованого алюмінію 911,04
H8607022631041 колір шафки - темно-коричневий в'яз, ручка з анодованого алюмінію 911,04
H8607022661041 колір шафки - сірий матовий, ручка з анодованого алюмінію 911,04
H8607029991041 колір шафки - один із 38 кольорів, доступних під замовлення, ручка з 

анодованого алюмінію
1 215,24

H8617022601041 колір шафки - білий матовий, ручка з чорного алюмінію 868,01
H8617022611041 колір шафки - білий глянцевий, ручка з чорного алюмінію 911,04
H8617022621041 колір шафки - світлий в'яз, ручка з чорного алюмінію 911,04
H8617022631041 колір шафки - темно-коричневий в'яз, ручка з чорного алюмінію 911,04
H8617022661041 колір шафки - сірий матовий, ручка з чорного алюмінію 911,04
H8617029991041 колір шафки - один із 38 кольорів, доступних під замовлення, ручка з чорного 

алюмінію
1 215,24

PALACE комплект: раковина тонка біла, з 1 отвором для змішувача посередині, 
і шафка (545х800х450мм) з 2 шухлядами і органайзером, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001 !

H8607052601041 колір шафки - білий матовий, ручка з анодованого алюмінію 1 041,56
H8607052611041 колір шафки - білий глянцевий, ручка з анодованого алюмінію 1 084,72
H8607052621041 колір шафки - світлий в'яз, ручка з анодованого алюмінію 1 084,72
H8607052631041 колір шафки - темно-коричневий в'яз, ручка з анодованого алюмінію 1 084,72
H8607052661041 колір шафки - сірий матовий, ручка з анодованого алюмінію 1 084,72
H8607059991041 колір шафки - один із 38 кольорів, доступних під замовлення, ручка з 

анодованого алюмінію
1 388,79

H8617052601041 колір шафки - білий матовий, ручка з чорного алюмінію 1 041,56
H8617052611041 колір шафки - білий глянцевий, ручка з чорного алюмінію 1 084,72
H8617052621041 колір шафки - світлий в'яз, ручка з чорного алюмінію 1 084,72
H8617052631041 колір шафки - темно-коричневий в'яз, ручка з чорного алюмінію 1 084,72
H8617052661041 колір шафки - сірий матовий, ручка з чорного алюмінію 1 084,72
H8617059991041 колір шафки - один із 38 кольорів, доступних під замовлення, ручка з чорного 

алюмінію
1 388,79

PALACE комплект: раковина тонка біла, з 1 отвором для змішувача посередині, 
і шафка (545х1000х450мм) з 2 шухлядами і органайзером, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001 !

H8607072601041 колір шафки - білий матовий, ручка з анодованого алюмінію 1 142,96
H8607072611041 колір шафки - білий глянцевий, ручка з анодованого алюмінію 1 199,90
H8607072621041 колір шафки - світлий в'яз, ручка з анодованого алюмінію 1 199,90
H8607072631041 колір шафки - темно-коричневий в'яз, ручка з анодованого алюмінію 1 199,90
H8607072661041 колір шафки - сірий матовий, ручка з анодованого алюмінію 1 199,90
H8607079991041 колір шафки - один із 38 кольорів, доступних під замовлення, ручка з 

анодованого алюмінію
1 547,13

H8617072601041 колір шафки - білий матовий, ручка з чорного алюмінію 1 142,96
H8617072611041 колір шафки - білий глянцевий, ручка з чорного алюмінію 1 199,90
H8617072621041 колір шафки - світлий в'яз, ручка з чорного алюмінію 1 199,90
H8617072631041 колір шафки - темно-коричневий в'яз, ручка з чорного алюмінію 1 199,90
H8617072661041 колір шафки - сірий матовий, ручка з чорного алюмінію 1 199,90
H8617079991041 колір шафки - один із 38 кольорів, доступних під замовлення, ручка з чорного 

алюмінію
1 547,13
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Арт. Опис EUR

BASE for Palace шафка висока (1650х350x330мм), з 1 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, з ручкою з анодованого алюмінію, 4 скляні 
полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4030311102601 білий матовий 569,40
H4030311102611 білий глянцевий 680,55
H4030311102621 світлий в'яз 569,40
H4030311102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030311102631 темно-сірий 569,40
H4030311109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

дверні петлі праворуч  
H4030321102601 білий матовий 569,40
H4030321102611 білий глянцевий 680,55
H4030321102621 світлий в'яз 569,40
H4030321102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030321102661 темно-сірий 569,40
H4030321109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

BASE for Palace шафка висока (1650х350x330мм), з 1 дверцятами, з 
механізмом повільного закриття, з ручкою з алюмінію чорного кольору, 4 скляні 
полиці

 

дверні петлі ліворуч  
H4030331102601 білий матовий 569,40
H4030331102611 білий глянцевий 680,55
H4030331102621 світлий в'яз 569,40
H4030331102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030331102661 темно-сірий 569,40
H4030331109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44

дверні петлі праворуч  
H4030341102601 білий матовий 569,40
H4030341102611 білий глянцевий 680,55
H4030341102621 світлий в'яз 569,40
H4030341102631 темно-коричневий в'яз 569,40
H4030341102661 темно-сірий 569,40
H4030341109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 194,44
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CASE for Palace шафка (895x375x460мм) для раковини H811702/H812702, з 
механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, спеціальний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 шухлядка  
H4012510754631 білий матовий 595,53
H4012510754751 білий глянцевий 631,41
H4012510755191 світлий дуб 595,53
H4012510755481 дуб антрацит 595,53
H4012510759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 674,70

2 шухлядки  
H4012520754631 білий матовий 702,13
H4012520754751 білий глянцевий 744,64
H4012520755191 світлий дуб 702,13
H4012520755481 дуб антрацит 702,13
H4012520759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 782,99

 
H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830940950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 370мм, хром 71,76
H490951xxx0001 тримач рушника, боковий, 320 мм (див. стор. 109) 

CASE for Palace шафка (1195x375x460мм) для раковини H811704/H812704, 2 
скляні полички, з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 шухлядка та 2 дверцят  
H4013010754631 білий матовий 828,62
H4013010754751 білий глянцевий 878,54
H4013010755191 світлий дуб 828,62
H4013010755481 дуб антрацит 828,62
H4013010759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 927,81

2 шухлядки та 2 дверцят  
H4013020754631 білий матовий 969,15
H4013020754751 білий глянцевий 1 027,52
H4013020755191 світлий дуб 969,15
H4013020755481 дуб антрацит 969,15
H4013020759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 058,59

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830940950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 370мм, хром 71,76
H490951xxx0001 тримач рушника, боковий, 320 мм (див. стор. 109) 

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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CASE for Palace шафка (1490x375x460мм) для раковини H811706/H812706, 2 
скляні полички, з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 шухлядка та 2 дверцят  
H4013510754631 білий матовий 898,82
H4013510754751 білий глянцевий 953,16
H4013510755191 світлий дуб 898,82
H4013510755481 дуб антрацит 898,82
H4013510759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 003,34

2 шухлядки та 2 дверцят  
H4013520754631 білий матовий 1 025,31
H4013520754751 білий глянцевий 1 087,06
H4013520755191 світлий дуб 1 025,31
H4013520755481 дуб антрацит 1 025,31
H4013520759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 133,86

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830940950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 335мм, хром 71,76
H490950xxx0001 тримач рушника, боковий, 270 мм (див. стор. 109) 

CASE for Palace шафка (1490x375x460мм) для раковини H813706/H814706, 2 
скляні полички, з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, 
спеціальний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

1 шухлядка та 2 дверцят  
H4013530754631 білий матовий 926,90
H4013530754751 білий глянцевий 982,93
H4013530755191 світлий дуб 926,90
H4013530755481 дуб антрацит 926,90
H4013530759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 071,46

2 шухлядки та 2 дверцят  
H4013540754631 білий матовий 1 053,13
H4013540754751 білий глянцевий 1 116,83
H4013540755191 світлий дуб 1 053,13
H4013540755481 дуб антрацит 1 053,13
H4013540759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 200,03

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830940950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 335мм, хром 71,76
H490950xxx0001 тримач рушника, боковий, 270 мм (див. стор. 109) 

CASE for Palace шафка (1790x375x460мм) для раковини 
H811708/H812708/H813708/H814708, 2 скляні полички, з механізмом 
повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, спеціальний сифон замовляється 
окремо обов'язково H8942400000001

 

1 шухлядка та 2 дверцят  
H4014010754631 білий матовий 983,06
H4014010754751 білий глянцевий 1 042,47
H4014010755191 світлий дуб 983,06
H4014010755481 дуб антрацит 983,06
H4014010759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 108,38

2 шухлядки та 2 дверцят  
H4014020754631 білий матовий 1 118,00
H4014020754751 білий глянцевий 1 185,47
H4014020755191 світлий дуб 1 118,00
H4014020755481 дуб антрацит 1 118,00
H4014020759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 236,56

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830940950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 335мм, хром 71,76
H490950xxx0001 тримач рушника, боковий, 270 мм (див. стор. 109) 

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

CASE for Palace шафка (840x375x450мм) для раковини асиметричної H816701, 
з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001

 

1 шухлядка та 1 дверцята, що відчиняються праворуч  
H4015010754631 білий матовий 1 061,32
H4015010754751 білий глянцевий 1 115,79
H4015010755191 світлий дуб 1 061,32
H4015010755481 дуб антрацит 1 061,32
H4015010759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 204,32

2 шухлядки  
H4015020754631 білий матовий 1 157,91
H4015020754751 білий глянцевий 1 212,51
H4015020755191 світлий дуб 1 157,91
H4015020755481 дуб антрацит 1 157,91
H4015020759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 300,65

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830980950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 385мм, хром 70,20
H490951xxx0001 тримач рушника, боковий, 320 мм (див. стор. 109) 

CASE for Palace шафка (840x375x450мм) для раковини асиметричної H816702, 
з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, спеціальний сифон 
замовляється окремо H8942400000001

 

1 шухлядка та 1 дверцята, що відчиняються ліворуч  
H4015310754631 білий матовий 1 061,32
H4015310754751 білий глянцевий 1 115,79
H4015310755191 світлий дуб 1 061,32
H4015310755481 дуб антрацит 1 061,32
H4015310759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 204,32

2 шухлядки  
H4015320754631 білий матовий 1 157,91
H4015320754751 білий глянцевий 1 212,51
H4015320755191 світлий дуб 1 157,91
H4015320755481 дуб антрацит 1 157,91
H4015320759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 300,65

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830980950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 385мм, хром 70,20
H490951xxx0001 тримач рушника, боковий, 320 мм (див. стор. 109) 

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

- 108 -



Ціна

Арт. Опис EUR

CASE for Palace шафка (1140x375x450мм) для раковини асиметричної 
H816705, з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, 
спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001

 

1 шухлядка та 1 дверцята, що відчиняються праворуч  

H4016010754631 білий матовий 1 132,82
H4016010754751 білий глянцевий 1 191,58
H4016010755191 світлий дуб 1 132,82
H4016010755481 дуб антрацит 1 132,82
H4016010759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 304,81

2 шухлядки  
H4016020754631 білий матовий 1 225,12
H4016020754751 білий глянцевий 1 287,91
H4016020755191 світлий дуб 1 225,12
H4016020755481 дуб антрацит 1 225,12
H4016020759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 397,11

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830980950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 385мм, хром 70,20
H490951xxx0001 тримач рушника, боковий, 320 мм (див. стор. 109) 

CASE for Palace шафка (1140x375x450мм) для раковини асиметричної 
H816706, з механізмом повільного закриття, з алюмінієвою ручкою, 
спеціальний сифон замовляється окремо H8942400000001

 

1 шухлядка та 1 дверцята, що відчиняються ліворуч  

H4016210754631 білий матовий 1 132,82
H4016210754751 білий глянцевий 1 191,58
H4016210755191 світлий дуб 1 132,82
H4016210755481 дуб антрацит 1 132,82
H4016210759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 304,81

2 шухлядки  
H4016220754631 білий матовий 1 225,12
H4016220754751 білий глянцевий 1 287,91
H4016220755191 світлий дуб 1 225,12
H4016220755481 дуб антрацит 1 225,12
H4016220759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 397,11

 

H8942400000001 спецальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4830980950041 комплект ніжок, 2 шт, висотою 385мм, хром 70,20
H490951xxx0001 тримач рушника, боковий, 320 мм (див. стор. 109) 

 

H4909501040001 тримач рушника, 270 мм, анодований алюміній 84,76
H4909501050001 тримач рушника, 270 мм, світлий алюміній 98,28
H4909501060001 тримач рушника, 270 мм, темно-коричневий алюміній 98,28

H4909511040001 тримач рушника, 320 мм, анодований алюміній 92,69
H4909511050001 тримач рушника, 320 мм, світлий алюміній 106,34
H4909511060001 тримач рушника, 320 мм, темно-коричневий алюміній 106,34

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

CASE for Palace шафка середня (1000x350x335мм), підвісна, 2 скляні 
шухлядки, з алюмінієвою ручкою

 

дверні петлі ліворуч  
H4020110754631 білий матовий 561,60
H4020110754751 білий глянцевий 595,66
H4020110755191 світлий дуб 561,60
H4020110755481 дуб антрацит 561,60
H4020110759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 730,34

дверні петлі праворуч  
H4020120754631 білий матовий 561,60
H4020120754751 білий глянцевий 595,66
H4020120755191 світлий дуб 561,60
H4020120755481 дуб антрацит 561,60
H4020120759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 730,34

CASE for Palace шафка висока (1650x350x335мм), підвісна, 4 скляні полички, з 
алюмінієвою ручкою

 

дверні петлі ліворуч  
H4020210754631 білий матовий 674,18
H4020210754751 білий глянцевий 714,87
H4020210755191 світлий дуб 674,18
H4020210755481 дуб антрацит 674,18
H4020210759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 919,75

дверні петлі праворуч  
H4020220754631 білий матовий 674,18
H4020220754751 білий глянцевий 714,87
H4020220755191 світлий дуб 674,18
H4020220755481 дуб антрацит 674,18
H4020220759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 919,75
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S мініраковина (480x280мм)*, асиметрична права

H8159540001041 1 отвір для змішувача, колір білий 100,88
H8159544001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 189,02
H8159540001091 без отвору для змішувача, колір білий 100,88
H8159544001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 189,02

LAUFEN PRO S мініраковина (480x280мм)*, асиметрична ліва  

H8159550001041 1 отвір для змішувача, колір білий 100,88
H8159554001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 189,02
H8159550001091 1 отвір для змішувача, колір білий 100,88
H8159554001091 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 189,02

LAUFEN PRO S Compact раковина (550x380мм)*, монтується зверху

H8189580001041 1 отвір для змішувача, колір білий 125,32
H8189584001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 213,46
H8189580001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий 125,32
H8189584001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC 213,46

H8189580001091 без отвору для змішувача, колір білий 125,32
H8189584001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 213,46
H8189580001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 125,32
H8189584001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 213,46

 
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20
H8199500000001 п'єдестал 96,72

LAUFEN PRO S Compact раковина (550x380мм)*, монтується зверху, 
відшліфована нижня поверхня

H8179580001041 1 отвір для змішувача, колір білий 169,13
H8179584001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 257,27
H8179580001091 без отвору для змішувача, колір білий 169,13
H8179584001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 257,27

LAUFEN PRO S Compact раковина (600x380мм)*, монтується зверху

H8189590001041 1 отвір для змішувача, колір білий 136,24

H8189594001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 224,38
H8189590001561 1 отвір для змішувача, без переливу, колір білий 136,24
H8189594001561 1 отвір для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 224,38
H8189590001091 без отвору для змішувача, колір білий 136,24
H8189594001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 224,38
H8189590001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 136,24
H8189594001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 224,38

 
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20
H8199500000001 п'єдестал 96,72

LAUFEN PRO S Compact раковина (600x380мм)*, монтується зверху, 
відшліфована нижня поверхня

H8179590001041 1 отвір для змішувача, колір білий 179,66
H8179594001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 267,80
H8179590001091 без отвору для змішувача, колір білий 179,66
H8179594001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 267,80

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S Compact раковина-чаша (550x380мм)*, відшліфована нижня 
поверхня

 

H8129520001041 1 отвір для змішувача, колір білий 206,83
H8129524001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 294,97
H8129520001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий 206,83
H8129524001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC 294,97
H8129520001091 без отвору для змішувача, колір білий 206,83
H8129524001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 294,97
H8129520001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 206,83
H8129524001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 294,97
H8129520001081 3 отвори для змішувача, колір білий 206,83
H8129524001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 294,97

LAUFEN PRO S Compact раковина-чаша (600x380мм)*, відшліфована нижня 
поверхня 

 

H8129530001041 1 отвір для змішувача, колір білий 218,01
H8129534001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 306,15
H8129530001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий 218,01
H8129534001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC 306,15

H8129530001091 без отвору для змішувача, колір білий 218,01
H8129534001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 306,15
H8129530001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 218,01

H8129534001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 306,15

LAUFEN PRO S мініраковина (360x250мм), асиметрична

H8159600001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               103,09
H8159604001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 191,23
H8159600001091 без отвору для змішувача, колір білий     103,09
H8159604001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC        191,23

LAUFEN PRO S мініраковина (450x340мм)*  

H8159610001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               90,35
H8159614001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 178,49
H8159610001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                      90,35
H8159614001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC 178,49
H8159610001091 без отвору для змішувача, колір білий   90,35
H8159614001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 178,49
H8159610001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий    90,35
H8159614001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 178,49

 
H8199640000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S мініраковина (450x340мм)*, відшліфована нижня поверхня  

H8169610001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               109,46
H8169614001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 197,60
H8169610001091 без отвору для змішувача, колір білий   109,46
H8169614001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 197,60

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S раковина (550x465мм)*  

H8109620001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             110,11
H8109624001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                198,25
H8109620001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    110,11
H8109624001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       198,25
H8109620001091 без отвору для змішувача, колір білий 110,11
H8109624001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 198,25
H8109620001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий  110,11
H8109624001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 198,25

 
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S раковина (550x465мм)*, відшліфована нижня поверхня  
H8169620001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             138,06
H8169624001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                226,20
H8169620001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    138,06
H8169624001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       226,20
H8169620001091 без отвору для змішувача, колір білий  138,06
H8169624001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 226,20
H8169620001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий   138,06
H8169624001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 226,20
H8169620001081 3 отвори для змішувача, колір білий  138,06
H8169624001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 226,20

LAUFEN PRO S раковина (600x465мм)*
H8109630001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             115,31
H8109634001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                203,45
H8109630001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    115,31
H8109634001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       203,45
H8109630001091 без отвору для змішувача, колір білий 115,31
H8109634001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 203,45
H8109630001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 115,31
H8109634001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 203,45
H8109630001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
115,31

H8109634001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

203,45

 
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S раковина (600x465мм)*, відшліфована нижня поверхня  
H8169630001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             144,04
H8169634001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                232,18
H8169630001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    144,04
H8169634001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       232,18
H8169630001091 без отвору для змішувача, колір білий 144,04
H8169634001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 232,18
H8169630001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 144,04
H8169634001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 232,18
H8169630001081 3 отвори для змішувача, колір білий 144,04
H8169634001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 232,18

LAUFEN PRO S раковина (650x465мм)*

H8109640001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             130,78
H8109644001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC 218,92
H8109640001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    130,78
H8109644001561 1 отвір для змішувача по центру, без перелив, колір білий з покриттям LCC         218,92
H8109640001091 без отвору для змішувача, колір білий 130,78
H8109644001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 218,92
H8109640001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 130,78
H8109644001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 218,92
H8109640001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
130,78

H8109644001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

218,92

 
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S раковина (650x465мм)*, відшліфована нижня поверхня  

H8169640001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             172,64
H8169644001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                260,78
H8169640001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    172,64
H8169644001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       260,78

H8169640001091 без отвору для змішувача, колір білий 172,64
H8169644001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 260,78
H8169640001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 172,64
H8169644001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 260,78
H8169640001081 3 отвори для змішувача, колір білий 172,64
H8169644001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 260,78

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S раковина (700x465мм)*

H8109670001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             250,38
H8109674001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                338,52
H8109670001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    250,38
H8109674001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       338,52
H8109670001091 без отвору для змішувача, колір білий 250,38
H8109674001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 338,52
H8109670001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 250,38
H8109674001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 338,52
H8109670001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
250,38

H8109674001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

338,52

 
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S раковина (700x465мм)*, відшліфована нижня поверхня  

H8169670001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             286,91
H8169674001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                375,05
H8169670001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий                                    286,91
H8169674001561 1 отвір для змішувача по центру, без переливу, колір білий з покриттям LCC       375,05
H8169670001091 без отвору для змішувача, колір білий 286,91
H8169674001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 375,05
H8169670001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий 286,91
H8169674001421 без отвору для змішувача, без переливу, колір білий з покриттям LCC 375,05
H8169670001081 3 отвори для змішувача, колір білий 286,91
H8169674001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 375,05

LAUFEN PRO S раковина (850x460мм)*, монтується зверху

H8139650001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             327,99
H8139654001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                416,13
H8139650001091 без отвору для змішувача, колір білий 327,99
H8139654001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 416,13
H8139650001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
327,99

H8139654001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

416,13

 
H3859600040001 LAUFEN PRO S рама під раковину, хром 362,18
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S раковина (850x460мм)*, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня

 

H8169650001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                             375,70
H8169654001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                463,84
H8169650001091 без отвору для змішувача, колір білий 375,70
H8169654001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 463,84
H8169650001081 3 отвори для змішувача, колір білий 375,70
H8169654001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 463,84

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S раковина (1050x460мм)*, монтується зверху

H8139660001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               446,42
H8139664001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 534,56
H8139660001091 без отвору для змішувача, колір білий 446,42
H8139664001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 534,56
H8139660001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
446,42

H8139664001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

534,56

 
H3859610040001 LAUFEN PRO S рама під раковину, хром 389,87
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S раковина (1050x460мм)*, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня

H8169660001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               518,96
H8169664001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 607,10
H8169660001091 без отвору для змішувача, колір білий 518,96
H8169664001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 607,10
H8169660001081 3 отвори для змішувача, колір білий 518,96
H8169664001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 607,10

Laufen Pro S раковина (1200x460мм)*, монтується зверху

H8149650001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               663,00
H8149654001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 751,14
H8149650001071 2 отвори для змішувача, колір білий                                                                             663,00
H8149654001071 2 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC                                               751,14
H8149650001091 без отвору для змішувача, колір білий 663,00
H8149654001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 751,14
H8149650001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
663,00

H8149654001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

751,14

Замовляється  
H3859630040001 LAUFEN PRO S рама під раковину 405,34
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S подвійна раковина (1200x460мм)*, монтується зверху  

H8149660001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               663,00
H8149664001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 751,14
H8149660001091 без отвору для змішувача, колір білий           663,00
H8149664001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 751,14
H8149660001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий           
663,00

H8149664001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC

751,14

 
H3859630040001 LAUFEN PRO S рама під раковину 405,34
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S подвійна раковина (1300x460мм)*,  монтується зверху  

H8149680001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               727,35
H8149684001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 815,49
H8149680001091 без отвору для змішувача, колір білий 727,35
H8149684001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 815,49
H8149680001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 

білий
727,35

H8149684001081 3 отвори для змішувача (без можливості замовлення напівп'єдесталу), колір 
білий з покриттям LCC 

815,49

 
H3859620040001 LAUFEN PRO S рама під раковину 417,69
H8199620000001 LAUFEN PRO S п'єдестал 98,41
H8199630000001 LAUFEN PRO S напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO S раковина-чаша (600x400мм), без отвору для змішувача, без 
отвору переливу

 

H8169520001121 колір білий 189,93
H8169524001121 колір білий з покриттям LCC 278,07

LAUFEN PRO S раковина (560x400мм), монтується зверху  
H8189630001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               227,24
H8189634001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 315,38
H8189630001091 без отвору для змішувача, колір білий 227,24
H8189634001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38
H8189630001081 3 отвори для змішувача, колір білий 227,24
H8189634001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38

LAUFEN PRO S раковина (490x360мм), що вбудовується знизу

H8119660001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий                                                               181,87
H8119664001041 1 отвір для змішувача по центру, колір білий з покриттям LCC                                 270,01
H8119660001091 без отвору для змішувача, колір білий 181,87
H8119664001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 270,01

LAUFEN PRO S раковина (525x400мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача

 

H8119600001091 колір білий 172,12
H8119604001091 колір білий з покриттям LCC 260,26

LAUFEN PRO S раковина (525x400мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, відшліфована поверхня

H8119610001091 колір білий 181,87
H8119614001091 колір білий з покриттям LCC 270,01

LAUFEN PRO S раковина (595x430мм), що вбудовується знизу, біла, без отвору 
для змішувача, відшліфована поверхня

H8119680001091 колір білий 229,45
H8119684001091 колір білий з покриттям LCC 317,59

LAUFEN PRO S раковина (595x430мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача

H8119630001091 колір білий 186,55
H8119634001091 колір білий з покриттям LCC 274,69

LAUFEN PRO S раковина (645x450мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, відшліфована нижня поверхня

H8119690001091 колір білий 198,25
H8119694001091 колір білий з покриттям LCC 286,39

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S раковина (645x450мм), вбудована, без отвору для змішувача  

H8119650001091 колір білий 173,42
H8119654001091 колір білий з покриттям LCC 261,56

LAUFEN PRO S чаша підвісного унітазу Rimless (360x530мм), змив 
вертикальний

 

H8209620000001 колір білий 364,78
H8209624000001 колір білий з покриттям LCC 452,92

 
H8919610000001 LAUFEN PRO S сидіння з кришкою, з системою повільного опускання 128,96
H8919600000001 LAUFEN PRO S сидіння з кришкою 78,13

LAUFEN PRO S сидіння з кришкою  

H8919610000001 з системою повільного опускання 128,96

H8919600000001 без системи повільного опускання 78,13

LAUFEN PRO S біде (360x530мм), підвісне, 1 отвір для змішувача посередині      

H8309610003021 колір білий 273,13
H8309614003021 колір білий з покриттям LCC 361,27

LAUFEN PRO S комплект (480х280х690мм): міні-раковина H815954 
(480x280мм), 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий, та шафка 
(470x605x275мм) для раковини, 1 скляна поличка, 1 дверцята з інтегрованою 
ручкою, з механізмом повільного закриття, дверні петлі праворуч, полички 
ліворуч, з компактним сифоном та кріпленнями в комплекті 

 

H8629644631041 колір шафки - білий матовий 599,43
H8629644751041 колір шафки - білий глянцевий 644,15

LAUFEN PRO S комплект (480х280х690мм): міні-раковина H815955 
(480x280мм), 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий, та шафка 
(470x605x275мм) для раковини, 1 скляна поличка, 1 дверцята, з інтегрованою 
ручкою, з механізмом повільного закриття, дверні петлі ліворуч, полички 
праворуч, з компактним сифоном та кріпленнями в комплекті 

 

H8629654631041 колір шафки - білий матовий 599,43
H8629654751041 колір шафки - білий глянцевий 644,15

LAUFEN PRO S шафка (470x605x275мм) для раковини H815954, 1 скляна 
поличка, 1 дверцята, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
дверні петлі праворуч, полички ліворуч, компактний сифон замовляється 
окремо 

 

H4830020954231 венге 520,65
H4830020954631 білий матовий 520,65
H4830020954751 білий глянцевий 568,62
H4830020954791 світлий дуб 538,07
H4830020954801 сірий графіт 567,71
H4830020959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 640,38

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4830910950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка (470x605x275мм) для раковини H815955, 1 скляна 
поличка, 1 дверцята, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
дверні петлі ліворуч, полички праворуч, компактний сифон замовляється 
окремо 

 

H4830010954231 венге 520,65
H4830010954631 білий матовий 520,65
H4830010954751 білий глянцевий 568,62
H4830010954791 світлий дуб 538,07
H4830010954801 сірий графіт 567,71
H4830010959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 640,38

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4830910950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO S шафка (510x390x370мм) для раковини H818958, 1 висувна 
шухлядка, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  

H4830210954231 венге 417,56

H4830210954631 білий матовий 417,56

H4830010954751 білий глянцевий 568,62
H4830010954791 світлий дуб 538,07
H4830010954801 сірий графіт 567,71
H4830210959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 478,79

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4830220954231 венге 526,76

H4830220954631 білий матовий 526,76

H4830010954751 білий глянцевий 568,62
H4830010954791 світлий дуб 538,07
H4830010954801 сірий графіт 567,71
H4830220959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 590,46

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909501040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 84,76

H4909501050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 98,28

H4909501060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 98,28

H4830950950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 70,20

LAUFEN PRO S шафка (550x390x370мм) для раковини H818959, 1 висувна 
шухлядка, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  

H4830310954231 венге 423,15

H4830310954631 білий матовий 423,15

H4830310954751 білий глянцевий 444,21

H4830310954791 світлий дуб 438,10

H4830310954801 сірий графіт 443,43

H4830310959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 489,97

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4830320954231 венге 551,20

H4830320954631 білий матовий 551,20

H4830320954751 білий глянцевий 577,20

H4830320954791 світлий дуб 569,27

H4830320954801 сірий графіт 576,29

H4830320959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 618,54
 

H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909501040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 84,76

H4909501050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 98,28

H4909501060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 98,28

H4830950950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 70,20

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка (415x580x320мм) для раковини H815961, 1 дверцята,   1 
поличка, компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4833010964231 венге 309,79
H4833010964631 білий матовий 289,77
H4833010964751 білий глянцевий 309,79
H4833010964791 світлий дуб 310,96
H4833010964801 сірий графіт 309,79
H4833010969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 431,60

дверні петлі праворуч  
H4833020964231 венге 309,79
H4833020964631 білий матовий 289,77
H4833020964751 білий глянцевий 309,79
H4833010964791 світлий дуб 310,96
H4833020964801 сірий графіт 309,79
H4833020969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 431,60

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4831000960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

LAUFEN PRO S шафка (520x450x390мм) для раковини H810962, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4833510964231 венге 457,21
H4833510964631 білий матовий 427,31
H4833510964751 білий глянцевий 457,21
H4833510964791 світлий дуб 458,38
H4833510964801 сірий графіт 457,21
H4833510969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 570,83

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4833520964231 венге 584,74
H4833520964631 білий матовий 550,68
H4833520964751 білий глянцевий 584,74
H4833520964791 світлий дуб 585,52
H4833520964801 сірий графіт 584,74
H4833520969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 696,15

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61
H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26
H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26
H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

LAUFEN PRO S шафка (570x450x390мм) для раковини H810963, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4833710964231 венге 465,01
H4833710964631 білий матовий 432,90
H4833710964751 білий глянцевий 465,01
H4833710964791 світлий дуб 466,31
H4833710964801 сірий графіт 465,01
H4833710969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 584,74

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4833720964231 венге 595,79
H4833720964631 білий матовий 564,98
H4833720964751 білий глянцевий 595,79
H4833720964791 світлий дуб 596,18
H4833720964801 сірий графіт 595,79
H4833720969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 715,52

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка (615x450x390мм) для раковини H810964, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4834210964231 венге 473,33
H4834210964631 білий матовий 438,88
H4834210964751 білий глянцевий 473,33
H4834210964791 світлий дуб 474,63
H4834210964801 сірий графіт 473,33
H4834210969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 612,56

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4834220964231 венге 612,56
H4834220964631 білий матовий 573,56
H4834220964751 білий глянцевий 612,56
H4834220964791 світлий дуб 613,99
H4834220964801 сірий графіт 612,56
H4834220969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 743,47

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

LAUFEN PRO S шафка (665x450x390мм) для раковини H810967, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4834510964231 венге 492,83
H4834510964631 білий матовий 459,29
H4834510964751 білий глянцевий 492,83
H4834510964791 світлий дуб 493,35
H4834510964801 сірий графіт 492,83
H4834510969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 626,60

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4834520964231 венге 620,88
H4834520964631 білий матовий 584,74
H4834520964751 білий глянцевий 620,88
H4834520964791 світлий дуб 621,92
H4834520964801 сірий графіт 620,88
H4834520969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 765,57

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка (810x450x390мм) для раковини H813965, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4835010964231 венге 509,47
H4835010964631 білий матовий 476,06
H4835010964751 білий глянцевий 509,47
H4835010964791 світлий дуб 509,73
H4835010964801 сірий графіт 509,47
H4835010969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 668,33

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  
H4835020964231 венге 656,63
H4835020964631 білий матовий 613,86
H4835020964751 білий глянцевий 656,63
H4835020964791 світлий дуб 658,45
H4835020964801 сірий графіт 656,63
H4835020969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 807,56

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

LAUFEN PRO S шафка (1010x450x390мм) для раковини H813966, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4835510964231 венге 545,74
H4835510964631 білий матовий 510,38
H4835510964751 білий глянцевий 545,74
H4835510964791 світлий дуб 546,26
H4835510964801 сірий графіт 545,74
H4835510969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 715,52

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4835520964231 венге 701,74
H4835520964631 білий матовий 654,03
H4835520964751 білий глянцевий 701,74
H4835520964791 світлий дуб 703,04
H4835520964801 сірий графіт 701,74
H4835520969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 877,11

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка (1160x450x395мм) для раковини H814965, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4835610964231 венге 530,01
H4835610964631 білий матовий 530,01
H4835610964751 білий глянцевий 713,83
H4835610964791 світлий дуб 530,01
H4835610964801 сірий графіт 564,07
H4835610969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 688,61

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4835620964231 венге 688,61
H4835620964631 білий матовий 688,61
H4835620964751 білий глянцевий 713,83
H4835620964791 світлий дуб 688,61
H4835620964801 сірий графіт 723,06
H4835620969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 847,60

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

LAUFEN PRO S шафка (1160x450x395мм) для раковини H814966, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H4835630964231 венге 768,30
H4835630964631 білий матовий 768,30
H4835630964751 білий глянцевий 58,11
H4835630964791 світлий дуб 768,30
H4835630964801 сірий графіт 802,62
H4835630969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 927,16

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4835640964231 венге 979,94
H4835640964631 білий матовий 979,94
H4835640964751 білий глянцевий 1 039,09
H4835640964791 світлий дуб 979,94
H4835640964801 сірий графіт 1 054,43
H4835640969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 165,71

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка (1260x450x390мм) для раковини H814968, компактний 
сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

2 висувні шухлядки  
H4835710964231 венге 829,66
H4835710964631 білий матовий 768,69
H4835710964751 білий глянцевий 829,66
H4835710964791 світлий дуб 830,05
H4835710964801 сірий графіт 829,66
H4835710969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 030,25

2 висувні шухлядки, 2 внутрішні висувні шухлядки  
H4835720964231 венге 1 113,97
H4835720964631 білий матовий 1 032,46
H4835720964751 білий глянцевий 1 113,97
H4835720964791 світлий дуб 1 114,36
H4835720964801 сірий графіт 1 113,97
H4835720969991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 322,75

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

H4831010960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 72,67

LAUFEN PRO S шафка мала (350x180x850мм), підвісна, 2 скляні полички, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4831130954231 венге 347,49
H4831130954631 білий матовий 347,75
H4831130954751 білий глянцевий 395,98
H4831130954791 світлий дуб 337,74
H4831130954801 сірий графіт 395,98
H4831130959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 439,53

дверні петлі праворуч  
H4831140954231 венге 347,49
H4831140954631 білий матовий 347,75
H4831140954751 білий глянцевий 395,98
H4831140954791 світлий дуб 337,74
H4831140954801 сірий графіт 395,98
H4831140959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 439,53

LAUFEN PRO S шафка середня (350x335x1000мм), підвісна, 2 скляні полички, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4831110954231 венге 500,37
H4831110954631 білий матовий 500,37
H4831110954751 білий глянцевий 542,62
H4831110954791 світлий дуб 516,62
H4831110954801 сірий графіт 542,62
H4831110959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 723,58

дверні петлі праворуч  
H4831120954231 венге 500,37
H4831120954631 білий матовий 500,37
H4831120954751 білий глянцевий 542,62
H4831120954791 світлий дуб 516,62
H4831120954801 сірий графіт 542,62
H4831120959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 723,58

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S шафка висока (350x335x1650мм), підвісна, 4 скляні полички, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4831210954231 венге 634,53
H4831210954631 білий матовий 634,53
H4831210954751 білий глянцевий 688,61
H4831210954791 світлий дуб 585,52
H4831210954801 сірий графіт 688,61
H4831210959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 960,31

дверні петлі праворуч  
H4831220954231 венге 634,53
H4831220954631 білий матовий 634,53
H4831220954751 білий глянцевий 688,61
H4831220954791 світлий дуб 585,52
H4831220954801 сірий графіт 688,61
H4831220959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 960,31

 

LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (600x500мм) з одним отвором для 
змішувача і шафка (441х595х497мм) з 2 висувними шухлядками, з 
інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, компактний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

H8619614231041 венге 1 036,23
H8619614631041 білий матовий 968,76
H8619614751041 білий глянцевий 1 036,23
H8619614791041 світлий дуб 1 036,23
H8619614801041 сірий графіт 1 036,23

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10

LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (600x500мм) з одним отвором для 
змішувача і шафка (441х595х497мм) з інтегрованою ручкою, з механізмом 
повільного закриття, компактний сифон замовляється окремо обов'язково 
H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H8609614231041 венге 723,97
H8609614631041 білий матовий 682,37
H8609614751041 білий глянцевий 713,96
H8609614791041 світлий дуб 717,99
H8609614801041 сірий графіт 723,97

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H8609624231041 венге 862,81
H8609624631041 білий матовий 807,56
H8609624751041 білий глянцевий 827,58
H8609624791041 світлий дуб 855,92
H8609624801041 сірий графіт 862,81

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (800x500мм) з одним отвором для 
змішувача і шафка (441х790х497мм) з 2 висувними шухлядками, з 
інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, компактний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

H8619634231041 венге 1 119,95
H8619634631041 білий матовий 1 067,43
H8619634751041 білий глянцевий 1 119,95
H8619634791041 світлий дуб 1 119,95
H8619634801041 сірий графіт 1 119,95

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (800x500мм) з одним отвором для 
змішувача і шафка (441х790х497мм) з інтегрованою ручкою, з механізмом 
повільного закриття, компактний сифон замовляється окремо обов'язково 
H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H8609634231041 венге 779,35
H8609634631041 білий матовий 729,56
H8609634751041 білий глянцевий 779,35
H8609634791041 світлий дуб 773,63
H8609634801041 сірий графіт 779,35

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H8609644231041 венге 932,75
H8609644631041 білий матовий 891,02
H8609644751041 білий глянцевий 932,75
H8609644791041 світлий дуб 924,95
H8609644801041 сірий графіт 932,75

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (1000x500мм) з одним отвором для 
змішувача і шафка (441х990х497мм) з 2 висувними шухлядками, з 
інтегрованими ручками, з механізмом повільного закриття, компактний сифон 
замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

H8619654231041 венге 1 234,87
H8619654631041 білий матовий 1 167,40
H8619654751041 білий глянцевий 1 234,87
H8619654791041 світлий дуб 1 234,87
H8619654801041 сірий графіт 1 234,87

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (1000x500мм) з одним отвором для 
змішувача і шафка (441х990х497мм) з інтегрованою ручкою, з механізмом 
повільного закриття, компактний сифон замовляється окремо обов'язково 
H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H8609654231041 венге 876,85
H8609654631041 білий матовий 821,47
H8609654751041 білий глянцевий 876,85
H8609654791041 світлий дуб 869,44
H8609654801041 сірий графіт 876,85

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H8609664231041 венге 1 029,73
H8609664631041 білий матовий 974,48
H8609664751041 білий глянцевий 1 029,73
H8609664791041 світлий дуб 1 021,02
H8609664801041 сірий графіт 1 029,73

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (1200x500мм) з одним отвором для 
змішувача, з інтегрованими керамічними поличками, і шафка 
(441х1190х497мм)  з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001 

 

з висувною шухлядкою  
H8609674231041 венге 1 045,72
H8609674631041 білий матовий 1 072,50
H8609674751041 білий глянцевий 1 127,49
H8609674791041 світлий дуб 1 127,49
H8609674801041 сірий графіт 1 127,49

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H8609684231041 венге 1 341,21
H8609684631041 білий матовий 1 261,13
H8609684751041 білий глянцевий 1 341,21
H8609684791041 світлий дуб 1 341,21
H8609684801041 сірий графіт 1 341,21

з 2 висувними шухлядками  
H8619674231041 венге 1 474,98
H8619674631041 білий матовий 1 387,49
H8619674751041 білий глянцевий 1 474,98
H8619674791041 світлий дуб 1 474,98
H8619674801041 сірий графіт 1 474,98

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S комплект: раковина біла (1200x500мм) з двома отворами для 
змішувача і шафка (545х1190х497мм)  з шухлядкою з інтегрованою ручкою, з 
механізмом повільного закриття, компактний сифон замовляється окремо 
обов'язково H8942400000001

 

з висувною шухлядкою  
H8609674231071 венге 1 127,49
H8609674631071 білий матовий 1 072,50
H8609674751071 білий глянцевий 1 127,49
H8609674791071 світлий дуб 1 127,49
H8609674801071 сірий графіт 1 127,49

з висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H8609684231071 венге 1 341,21
H8609684631071 білий матовий 1 261,13
H8609684751071 білий глянцевий 1 341,21
H8609684791071 світлий дуб 1 341,21
H8609684801071 сірий графіт 1 341,21

з 2 висувними шухлядками  
H8619674231071 венге 1 474,98
H8619674631071 білий матовий 1 387,49
H8619674751071 білий глянцевий 1 474,98
H8619674791071 світлий дуб 1 474,98
H8619674801071 сірий графіт 1 474,98

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4909521040001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній анодований полірований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній світлий 117,26

H4909521060001 тримач рушника, боковий (270мм), алюміній темний 117,26

LAUFEN PRO S + BASE комплект: раковина біла (600x500мм) з одним отвором 
для змішувача і шафка (600х500х610мм) з 2 висувними шухлядами, з системою 
відкриття "push and pull", з механізмом повільного закриття, компактний сифон 
замовляється окремо

 

H8649602601041 білий матовий 851,50
H8649602611041 білий глянцевий 894,01
H8649602621041 світлий в'яз 894,01
H8649602631041 темно-коричневий в'яз 894,01
H8649609991041 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 192,10

 
H8942410000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 27,82
H4831050960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 80,34

LAUFEN PRO S + BASE комплект: раковина біла (800x500мм) з одним отвором 
для змішувача і шафка (800х500х610мм) з 2 висувними шухлядами, з системою 
відкриття "push and pull", з механізмом повільного закриття, компактний сифон 
замовляється окремо

 

H8649612601041 білий матовий 1 021,67
H8649612611041 білий глянцевий 1 064,44
H8649612621041 світлий в'яз 1 064,44
H8649612631041 темно-коричневий в'яз 1 064,44
H8649619991041 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 362,27

 
H8942410000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 27,82
H4831050960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 80,34

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

- 128 -



Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S + BASE комплект: раковина біла (1000x500мм) з одним 
отвором для змішувача, з інтегрованими поличками і шафка (1000х500х610мм) 
з 2 висувними шухлядами, з системою відкриття "push and pull", з механізмом 
повільного закриття, компактний сифон замовляється окремо

 

H8649622601041 білий матовий 1 121,12
H8649622611041 білий глянцевий 1 177,93
H8649622621041 світлий в'яз 1 177,93
H8649622631041 темно-коричневий в'яз 1 177,93
H8649629991041 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 518,53

 
H8942410000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 27,82
H4831050960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 80,34

LAUFEN PRO S + BASE комплект: раковина біла (1200x500мм) з одним 
отвором для змішувача, з інтегрованими поличками і шафка (1200х500х610мм) 
з 2 висувними шухлядами, з системою відкриття "push and pull", з механізмом 
повільного закриття, компактний сифон замовляється окремо

 

H8649632601041 білий матовий 1 362,27
H8649632611041 білий глянцевий 1 447,55
H8649632621041 світлий в'яз 1 447,55
H8649632631041 темно-коричневий в'яз 1 447,55
H8649639991041 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 759,81

 
H8942410000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 27,82
H4831050960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 80,34

LAUFEN PRO S + BASE комплект: раковина біла (1200x500мм) з двома 
отворами для змішувача, з інтегрованими поличками і шафка 
(1200х500х610мм) з 2 висувними шухлядами, з системою відкриття "push and 
pull", з механізмом повільного закриття, компактний сифон замовляється 
окремо

 

H8649632601071 білий матовий 1 362,27
H8649632611071 білий глянцевий 1 447,55
H8649632621071 світлий в'яз 1 447,55
H8649632631071 темно-коричневий в'яз 1 447,55
H8649639991071 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 759,81

 
H8942410000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 27,82
H4831050960041 ніжки, 2шт, алюмінієві 80,34

LAUFEN BASE for PRO S шафка (470x267x515мм) для раковини H815955,       1 
дверцята, дверні петлі ліворуч, з механізмом повільного закриття, ручка з 
анодованого алюмінію, 1 скляна поличка, компактний сифон замовляється 
окремо 

 

H4021011102601 білий матовий 289,64
H4021011102611 білий глянцевий 317,98
H4021011102621 світлий в'яз 317,98
H4021011102631 темно-коричневий в'яз 317,98
H4021011109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 468,39

LAUFEN BASE for PRO S шафка (470x267x515мм) для раковини  H815954,       1 
дверцята, дверні петлі праворуч, з механізмом повільного закриття, ручка з 
анодованого алюмінію, 1 скляна поличка, компактний сифон замовляється 
окремо 

 

H4021021102601 білий матовий 289,64
H4021021102611 білий глянцевий 317,98
H4021021102621 світлий в'яз 317,98
H4021021102631 темно-коричневий в'яз 317,98
H4021021109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 468,39

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029921100001 ніжки, 2шт, висота 295мм, алюмінієві 119,21

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN BASE for PRO S шафка (415x321x515мм) для раковини H815961, 
1дверцята, з механізмом повільного закриття, ручка з анодованого алюмінію, 
1скляна поличка, компактний сифон замовляється окремо 

 

дверні петлі ліворуч  
H4021111102601 білий матовий 289,64
H4021111102611 білий глянцевий 317,98
H4021111102621 світлий в'яз 317,98
H4021111102631 темно-коричневий в'яз 317,98
H4021111109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 468,39

дверні петлі праворуч  
H4021121102601 білий матовий 289,64
H4021121102611 білий глянцевий 317,98
H4021121102621 світлий в'яз 317,98
H4021121102631 темно-коричневий в'яз 317,98
H4021121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 468,39

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029921100001 ніжки, 2шт, висота 295мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (520x358x515мм) для раковини  H818958, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4021521102601 білий матовий 468,39
H4021521102611 білий глянцевий 496,73
H4021521102621 світлий в'яз 496,73
H4021521102631 темно-коричневий в'яз 496,73
H4021521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 709,54

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (520x458x515мм) для раковини H810962, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4021721102601 білий матовий 468,39
H4021721102611 білий глянцевий 496,73
H4021721102621 світлий в'яз 496,73
H4021721102631 темно-коричневий в'яз 496,73
H4021721109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 709,54

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (570x358x515мм) для раковини H818959, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4022121102601 білий матовий 468,39
H4022121102611 білий глянцевий 496,73
H4022121102621 світлий в'яз 496,73
H4022121102631 темно-коричневий в'яз 496,73
H4022121109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 709,54

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

LAUFEN BASE for PRO S шафка (570x438x515мм) для раковини  H810963, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4022321102601 білий матовий 482,56
H4022321102611 білий глянцевий 525,07
H4022321102621 світлий в'яз 525,07
H4022321102631 темно-коричневий в'яз 525,07
H4022321109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 766,35

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (615x438x515мм) для раковини H810964, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4022921102601 білий матовий 496,73
H4022921102611 білий глянцевий 539,24
H4022921102621 світлий в'яз 539,24
H4022921102631 темно-коричневий в'яз 539,24
H4022921109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 780,52

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (665x438x515мм) для раковини H810967, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4023321102601 білий матовий 525,07
H4023321102611 білий глянцевий 567,84
H4023321102621 світлий в'яз 567,84
H4023321102631 темно-коричневий в'яз 567,84
H4023321109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 823,16

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (809x438x515мм) для раковини H813965, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4023921102601 білий матовий 567,84
H4023921102611 білий глянцевий 610,22
H4023921102621 світлий в'яз 610,22
H4023921102631 темно-коричневий в'яз 610,22
H4023921109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 865,67

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (1010x438x515мм) для раковини H813966, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4024521102601 білий матовий 610,22
H4024521102611 білий глянцевий 652,73
H4024521102621 світлий в'яз 652,73
H4024521102631 темно-коричневий в'яз 652,73
H4024521109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 936,65

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN BASE for PRO S шафка (1159x438x515мм) для раковини H814965, з 
2шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4024921102601 білий матовий 638,56
H4024921102611 білий глянцевий 681,33
H4024921102621 світлий в'яз 681,33
H4024921102631 темно-коричневий в'яз 681,33
H4024921109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 007,63

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (1159x438x515мм) для раковини H814966, з 
4шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4024941102601 білий матовий 851,50
H4024941102611 білий глянцевий 908,31
H4024941102621 світлий в'яз 908,31
H4024941102631 темно-коричневий в'яз 908,31
H4024941109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 248,78

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

LAUFEN BASE for PRO S шафка (1258x438x515мм) для раковини H814968, з 
4шухлядами, з механізмом повільного закриття, ручки з анодованого алюмінію, 
компактний сифон замовляється окремо 

 

H4025141102601 білий матовий 879,97
H4025141102611 білий глянцевий 936,65
H4025141102621 світлий в'яз 936,65
H4025141102631 темно-коричневий в'яз 936,65
H4025141109991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 277,38

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4029911100001 ніжки, 2шт, висота 283мм, алюмінієві 119,21

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO A мініраковина (360x250мм)*, асиметрична права, 1 отвір для 
змішувача праворуч

 

H8169550001061 колір білий 103,09
H8169554001061 колір білий з покриттям LCC 191,23

LAUFEN PRO A мініраковина (450x340мм)*, відшліфована нижня поверхня  

H8119520001041 1 отвір для змішувача, колір білий 109,46
H8119524001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 197,60

LAUFEN PRO A мініраковина (450x340мм)*  

H8119510001041 1 отвір для змішувача, колір білий 90,35
H8119514001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 178,49

 

H8199520000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина (550x480мм)*, монтується зверху  

H8189510001041 1 отвір для змішувача, колір білий 110,24
H8189514001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 198,38
H8189510001091 без отвору для змішувача, колір білий 110,24

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина (550x480мм)*, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня, 1 отвір для змішувача                                                                      

 

H8179510001041 колір білий 138,06
H8179514001041 колір білий з покриттям LCC 226,20

LAUFEN PRO A раковина (600x480мм)*, монтується зверху            

H8189520001041 1 отвір для змішувача, колір білий 115,31
H8189524001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 203,45
H8189520001091 без отвору для змішувача, колір білий 115,31

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина (600x480мм)*, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня, 1 отвір для змішувача                                                                      

 

H8179520001041 колір білий 144,04
H8179524001041 колір білий з покриттям LCC 232,18

LAUFEN PRO A раковина (650x480мм)*, монтується зверху                                     

H8189530001041 1 отвір для змішувача, колір білий 130,65
H8189534001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 218,79
H8189530001091 без отвору для змішувача, колір білий 130,65

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина (650x480мм)*, монтується зверху, відшліфована 
нижня поверхня, 1 отвір для змішувача                                                                      

 

H8179530001041 колір білий 172,77
H8179534001041 колір білий з покриттям LCC 260,91

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO A раковина (850x480мм)*, монтується зверху, 1 отвір для 
змішувача                                                           

 

H8139560001041 колір білий 327,73
H8139564001041 колір білий з покриттям LCC 415,87

Замовляється окремо:  
H8909560040001 рама під раковину з інтегрованим тримачем для рушника, хром 326,30
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина (1050x480мм)*, монтується зверху, 1 отвір для 
змішувача    

 

H8139580001041 колір білий 413,53
H8139584001041 колір білий з покриттям LCC 501,67

 
H8909580040001 рама під раковину з інтегрованим тримачем для рушника, хром 343,46

H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина подвійна (1300x480мм)**, монтується зверху, 1 отвір 
для змішувача

 

H8149670001041 колір білий 727,22
H8149674001041 колір білий з покриттям LCC 815,36

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO A раковина (560x450мм), вбудовується зверху                                   

H8139610001041 1 отвір для змішувача, колір білий 227,24
H8139614001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38

LAUFEN PRO A раковина (560x440мм), напіввбудована, з комплектом 
кріпленнь                                                                                                                       

 

H8129610001041 1 отвір для змішувача, колір білий 227,24
H8129614001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38
H8129610001091 без отвору для змішувача, колір білий 227,24

LAUFEN PRO B мініраковина (400x320мм)*, 1 отвір для змішувача, отвір 
переливу праворуч    

 

H8159510001041 колір білий 78,13
H8159514001041 колір білий з покриттям LCC 166,27

LAUFEN PRO B мініраковина (440x380мм)*, кутова, 1 отвір для змішувача  

H8169580001041 колір білий 145,60
H8169584001041 колір білий з покриттям LCC 233,74

LAUFEN PRO B міні-раковина (500x250мм)*   

H8169570001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий 94,51
H8169574001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий з покриттям LCC 182,65
H8169570001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 94,51
H8169574001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий з покриттям LCC 182,65

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO B мініраковина (450x330мм)*, 1 отвір для змішувача  

H8159520001041 колір білий 81,51
H8159524001041 колір білий з покриттям LCC 169,65

 
H8199520000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO B раковина (550x440мм)*, 1 отвір для змішувача     

H8149510001041 колір білий 103,09
H8149514001041 колір білий з покриттям LCC 191,23

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO B раковина (600x420мм)*, 1 отвір для змішувача     

H8149520001041 колір білий 113,23
H8149524001041 колір білий з покриттям LCC 201,37

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO B раковина (550x450мм)*, 1 отвір для змішувача  

H8109510001041 колір білий 95,16
H8109514001041 колір білий з покриттям LCC 183,30

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO B раковина (600x480мм)*, 1 отвір для змішувача  

H8109520001041 колір білий 101,92
H8109524001041 колір білий з покриттям LCC 190,06

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

LAUFEN PRO B B раковина (650x500мм)*, 1 отвір для змішувача  

H8109530001041 колір білий 119,08
H8109534001041 колір білий з покриттям LCC 207,22

 
H8199500000001 п'єдестал 96,72
H8199510000001 напівп'єдестал 83,20

 
 

H8129620001091 колір білий 185,51
H8129624001091 колір білий з покриттям LCC 273,65

LAUFEN PRO B раковина-чаша  (520x390x150мм), без отвору для змішувача, з 
отвором переливу

 

H8129640001091 колір білий 172,38
H8129644001091 колір білий з покриттям LCC 260,52

LAUFEN PRO B раковина (560x440мм), напіввбудована, 1 отвір для змішувача   

H8129510001041 колір білий 193,83
H8129514001041 колір білий з покриттям LCC 281,97

LAUFEN PRO B раковина-чаша  (420x420x140мм), без отвору для змішувача, з 
отвором переливу

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO B раковина (560x440мм), вбудовується зверху, 1 отвір для 
змішувача  

 

H8139510001041 колір білий 151,97
H8139514001041 колір білий з покриттям LCC 240,11

LAUFEN PRO B раковина (420x420мм), вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, з отвором переливу

 

відшліфована поверхня  
H8189620001091 колір білий 188,11
H8189624001091 колір білий з покриттям LCC 276,25

поверхня не відшліфована  
H8189610001091 колір білий 153,01
H8189614001091 колір білий з покриттям LCC 241,15

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу Rimless (360x530мм), змив вертикальний

H8209660000001 колір білий 300,56
H8209664000001 колір білий з покриттям LCC 388,70

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу Rimless "Comfort" (360x560мм), піднята 
висота на 50 мм, змив вертикальний

H8219620000001 колір білий 458,25
H8219624000001 колір білий з покриттям LCC 546,39

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989600000001 H8939553000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу Rimless/compact (360x490мм), змив 
вертикальний

 

H8209650000001 колір білий 328,64
H8209654000001 колір білий з покриттям LCC 416,78

H8969503000001 H8969503000001
H8939590000001 H8969513000001
H8989660000001 H8939553000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу Rimless (360x530мм), змив 
вертикальний, з отворами для кріпленнь неприхованого типу

H8209640000001 колір білий 283,79
H8209644000001 колір білий з покриттям LCC 371,93

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу (360x530мм), змив вертикальний  
H8209560000001 колір білий 245,31
H8209564000001 колір білий з покриттям LCC 333,45

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу (360x530мм), змив горизонтальний          

H8209590000001 колір білий 246,22
H8209594000001 колір білий з покриттям LCC 334,36

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор.145):

- 136 -



Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу Rimless (360x530мм), змив 
вертикальний, відстань між отворами для кріплень може змінюватись в межах 
180/230мм

 

H8209600000001 колір білий 167,18
H8209604000001 колір білий з покриттям LCC 255,32

 

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу (360x560мм), змив вертикальний, 
відстань між отворами для кріплень становить 180мм             

 

H8209500000001 колір білий 140,92
H8209504000001 колір білий з покриттям LCC 229,06

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу (360x560мм), змив вертикальний, 
відстань між отворами для кріплень становить 230мм             

H8209550000001 колір білий 167,96

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу Rimless compact (360x490мм), змив 
вертикальний                  

 

H8219520000001 колір білий 187,46
H8219524000001 колір білий з покриттям LCC 275,60

H8989650000001 H8989660000001
H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO чаша підвісного унітазу (360х560мм), змив горизонтальний              

H8209510000001 колір білий 194,09
H8209514000001 колір білий з покриттям LCC 282,23

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу Rimless (360х700мм) пристінна, 
монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск гориз./вертик. Бачок 
замовляється окремо

 

H8259510000001 колір білий 330,20
H8259514000001 колір білий з покриттям LCC 418,34

 

H8299510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 
вставкою

155,48

H8299510008741 LAUFEN PRO бачок, dual flush, підвід води ззаду посередині, без ізоляційної 
вставки

155,48

H8299520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush, підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч), з 
ізоляційною вставкою

155,48

H8299520008761 LAUFEN PRO бачок, dual flush, підвід води з одного боку (ліворуч/праворуч), 
без ізоляційної вставки

155,48

H8939590000001 H8969513000001
H8969503000001 H8939553000001
H8989650000001 H8989660000001

H8900920000001 коліно (70-160мм) 81,90
H8990250000001 коліно (160-260мм) 81,90

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу Rimless (360х700мм) пристінна, 
біла, монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск гориз./вертик., з 
боковими отворами для бачка з нижнім підводом води. Бачок замовляється 
окремо

 

H8259510002311 колір білий 330,20
H8259514002311 колір білий з покриттям LCC 418,34

 

H8299530008731 LAUFEN PRO бачок, dual flush, підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 
вставки

155,48

H8299550008731 LAUFEN PRO бачок, dual flush, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки

163,41

H8939590000001 H8969513000001
H8969503000001 H8939553000001
H8989650000001 H8989660000001

H8900920000001 коліно (70-160мм) 81,90
H8990250000001 коліно (160-260мм) 81,90

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360x650мм), монтується на підлозі, 
пристінна, змив вертикальний, випуск Vario. Бачок замовляється окремо

 

H8259520000001 колір білий 266,76
H8259524000001 колір білий з покриттям LCC 354,90

 
H8299510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 

вставкою
155,48

H8299520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), з ізоляційною вставкою

155,48

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

H8900920000001 коліно (70-160мм) 81,90
H8990250000001 коліно (160-260мм) 81,90

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360x650мм), монтується на підлозі, 
пристінна, з боковими отворами для бачка з нижнім підводом води, змив 
вертикальний, випуск Vario. Бачок замовляється окремо

 

H8259520002311 колір білий 266,76
H8259524002311 колір білий з покриттям LCC 354,90

 
H8299530008731 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу ліворуч, безз ізоляційної 

вставки
155,48

H8299550008731 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки

163,41

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

H8900920000001 коліно (70-205мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360х670мм), монтується на підлозі, 
змив вертикальний, випуск горизонтальний. Бачок замовляється окремо

 

H8249560000001 колір білий 190,06
H8249564000001 колір білий з покриттям LCC 278,20

 

H8269510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 
вставкою                                                                                   

158,60

H8269510008741 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, без 
ізоляційної вставки                                                                       

158,60

H8269520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), з ізоляційною вставкою     

158,60

H8269520008761 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), без ізоляційної вставки  

163,41

H8269530008731 158,60
 

H8269550008731 163,41
 

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 
вставки
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360х670мм), монтується на підлозі, 
змив вертикальний, випуск вертикальний. Бачок замовляється окремо

 

H8249570000001 колір білий 190,06
H8249574000001 колір білий з покриттям LCC 278,20

 

H8269510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 
вставкою                                                                          

158,60

H8269510008741 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, без 
ізоляційної вставки                                                                           

158,60

H8269520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), з ізоляційною вставкою        

158,60

H8269520008761 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), без ізоляційної вставки

163,41

H8269530008731 158,60
 

H8269550008731 163,41
 

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

H8249550000001 LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу "comfort" (360x700мм), монтується на 
підлозі, змив вертикальний, випуск Vario, висотою 460 мм, для людей з 
обмеженими можливостями. Бачок замовляється окремо

326,95

H8249550000001 колір білий 326,95
H8249554000001 колір білий з покриттям LCC 415,09

 

H8269510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 
вставкою                                                                                   

158,60

H8269510008741 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, без 
ізоляційної вставки                                                                           

158,60

H8269520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), з ізоляційною вставкою         

158,60

H8269520008761 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), без ізоляційної вставки

163,41

H8919503000001 H8989660000001
H8919513000001 H8939523000001
H8989650000001 H8939580000001
H8929510000001

H8900920000001 коліно (70-205мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 
вставки   

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

Замовляється окремо:

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу "comfort" (360x700мм), монтується на 
підлозі, з боковими отворами для бачка з нижнім підводом води, змив 
вертикальний, випуск Vario, висотою 460 мм, для людей з обмеженими 
можливостями. Бачок замовляється окремо

 

H8249550002311 колір білий 326,95
H8249554002311 колір білий з покриттям LCC 415,09

 

H8269530008731 158,60
 

H8269550008731 163,41
 

H8919503000001 H8989660000001
H8919513000001 H8939523000001
H8989650000001 H8939580000001
H8929510000001

H8900920000001 коліно (70-205мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360x700мм), монтується на підлозі, 
змив вертикальний, випуск гориз./вертик. Бачок замовляється окремо                  

 

H8249580000001 колір білий 222,95
H8249584000001 колір білий з покриттям LCC 311,09

 
H8269510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 

вставкою                                                                                   
158,60

H8269510008741 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, без 
ізоляційної вставки                                                                         

158,60

H8269520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), з ізоляційною вставкою          

158,60

H8269520008761 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), без ізоляційної вставки   

163,41

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

H8900920000001 коліно (70-205мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360x700мм), монтується на підлозі, 
з боковими отворами для бачка з нижнім підводом води, змив вертикальний, 
випуск гориз./вертик. Бачок замовляється окремо                                                    

 

H8249580002311 колір білий 222,95
H8249584002311 колір білий з покриттям LCC 311,09

 

H8269530008731 158,60
 

H8269550008731 163,41
 

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

H8900920000001 коліно (70-205мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки  

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу ліворуч, без ізоляційногї 
вставки    

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 
вставки

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки  

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша комбінованого унітазу (360x670мм), монтується на підлозі, 
змив горизонтальний, випуск гориз./вертик. Бачок замовляється окремо

 

H8249590000001 колір білий 221,26
H8249594000001 колір білий з покриттям LCC 309,40

 

H8269510008711 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, з ізоляційною 
вставкою                                                                              

158,60

H8269510008741 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води ззаду посередині, без 
ізоляційної вставки                                                                          

158,60

H8269520008721 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), з ізоляційною вставкою          

158,60

H8269520008761 LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води з одного боку 
(ліворуч/праворуч), без ізоляційної вставки  

163,41

H8269530008731 158,60
 

H8269550008731 163,41
 

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

H8900920000001 коліно (70-205мм) 81,90
H8990250000001 коліно (220-305мм) 81,90

LAUFEN PRO чаша унітазу Rimless (360х530мм), монтується на підлозі, 
пристінна, змив вертикальний, випуск гориз./вертик.

H8229560000001 колір білий 91,65
H8229564000001 колір білий з покриттям LCC 179,79

 

 
 

H8286600008821 колір білий 541,58

H8286607578821 колір білий матовий 730,99

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води прихований з тилу зверху ліворуч 

 

H8286610008811 колір білий 541,58
H8286617578811 колір білий матовий 730,99

 
 

H8286630008831 колір білий 541,58

H8286637578831 колір білий матовий 730,99

 
 

H8286640008841 колір білий 541,58

H8286647578841 колір білий матовий 730,99

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

Замовляється окремо:

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з лівого боку знизу

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з правого боку знизу

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу ліворуч, без ізоляційної 
вставки  

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води збоку (праворуч або ліворуч) 

LAUFEN PRO бачок, dual flush 6/3л, підвід води знизу праворуч, без ізоляційної 
вставки

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO чаша унітазу (360х530мм), монтується на підлозі, пристінна, змив 
вертикальний, випуск гориз./вертик. 

 

H8229520000001 колір білий 178,36
H8229524000001 колір білий з покриттям LCC 266,50

 

 
 

H8286600008821 колір білий 541,58

H8286607578821 колір білий матовий 730,99

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води прихований з тилу зверху ліворуч 

 

H8286610008811 колір білий 541,58
H8286617578811 колір білий матовий 730,99

 
 

H8286630008831 колір білий 541,58

H8286637578831 колір білий матовий 730,99

 
 

H8286640008841 колір білий 541,58

H8286647578841 колір білий матовий 730,99

H8296600008821 колір білий 530,92

H8296607578821 колір білий матовий 716,69

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

H8296630008831 колір білий 530,92

H8296637578831 колір білий матовий 716,69

H8969503000001 H8969513000001
H8939590000001 H8989650000001
H8989660000001 H8939553000001

LAUFEN PRO чаша унітазу (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
вертикальний, випуск горизонтальний

 

H8219560000001 колір білий 150,02
H8219564000001 колір білий з покриттям LCC 238,16

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO чаша унітазу "comfort" (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
вертикальний, випуск горизонтальний

 

H8259550000001 колір білий 155,22
H8259554000001 колір білий з покриттям LCC 243,36

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води збоку (праворуч або ліворуч) 

Замовляється окремо:

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з правого боку знизу

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу

UNIVERSAL бачок (980x400мм), складається з 2х частин, монтується на 
підлозі, Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

UNIVERSAL бачок (410x140x980мм), монтується на підлозі, Dual Flush, підвід 
води з лівого боку знизу
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LAUFEN PRO чаша унітазу "comfort" (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
горизонтальний, випуск горизонтальний

 

H8259560000001 колір білий 163,67
H8259564000001 колір білий з покриттям LCC 251,81

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

LAUFEN PRO A чаша унітазу (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
вертикальний, випуск вертикальний

 

H8259570000001 колір білий 163,67
H8259574000001 колір білий з покриттям LCC 251,81

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

LAUFEN PRO A чаша унітазу (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
горизонтальний, випуск горизонтальний

H8219580000001 колір білий 150,02
H8219584000001 колір білий з покриттям LCC 238,16

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO A чаша унітазу (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
вертикальний, випуск вертикальний

 

H8219570000001 колір білий 150,02
H8219574000001 колір білий з покриттям LCC 238,16

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO A чаша унітазу (360х470мм), монтується на підлозі, змив 
горизонтальний, випуск вертикальний

 

H8219590000001 колір білий 150,02
H8219594000001 колір білий з покриттям LCC 238,16

H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

LAUFEN PRO чаша унітазу (360х580мм), монтується на підлозі, пристінна, змив 
вертикальний, випуск гориз./вертик.

 

H8229510000001 колір білий 156,39
H8229514000001 колір білий з покриттям LCC 244,53

H8919503000001 H8989650000001
H8919513000001 H8989660000001
H8929500000001 H8939523000001
H8939580000001 H8929510000001

H8900920000001 коліно (70мм) 81,90
H8990270000001 коліно (125мм) 15,99

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 145):
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LAUFEN PRO біде (360x530мм), підвісне, 1 отвір для змішувача

H8309520003021 без бокових отворів для підводу води, колір білий 218,01
H8309524003021 без бокових отворів для підводу води, колір білий з покриттям LCC 306,15

H8309520003041 з боковими отворами для підводу води, колір білий 218,01
H8309524003041 з боковими отворами для підводу води, колір білий з покриттям LCC 306,15

LAUFEN PRO біде (360x530мм), монтується на підлозі, 1 отвір для змішувача, 
без бокових отворів для підводу води

 

H8329520003021 колір білий 178,36
H8329524003021 колір білий з покриттям LCC 266,50

 

LAUFEN PRO біде (360х560мм), підвісне, 1 отвір для змішувача  

H8309510003021 без бокових отворів для підводу води, колір білий 200,07
H8309514003021 без бокових отворів для підводу води, колір білий з покриттям LCC 288,21

H8309510003041 з боковими отворами для підводу води, колір білий 200,07
H8309514003041 з боковими отворами для підводу води, колір білий з покриттям LCC 288,21

LAUFEN PRO біде (360х580мм), монтується на підлозі, 1 отвір для змішувача, 
без бокових отворів для підводу води

H8329510003041 колір білий 190,06
H8329514003041 колір білий з покриттям LCC 278,20

H8939553000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, металеві кріплення 68,25

H8939590000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, з системою повільного 
опускання, металеві кріплення

93,60

H8939580000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, з системою повільного 
опускання, металеві кріплення

93,60

H8939523000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, металеві кріплення 68,25

H8989650000001 LAUFEN PRO Slim сидіння з кришкою, дюропластове, тонке, металеві кріплення 50,44

H8989660000001 LAUFEN PRO Slim сидіння з кришкою, дюропластове, тонке, з системою 
повільного опускання, металеві кріплення

89,18

H8989600000001 LAUFEN PRO Slim сидіння з кришкою, дюропластове, тонке, з системою 
повільного опускання, петлі з нержавіючої сталі

72,93

H8969503000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, металеві кріплення 78,00
H8969513000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, з системою повільного 

опускання, металеві кріплення
129,09

H8919503000031 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, металеві кріплення 78,00

H8919513000031 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, з системою повільного 
опускання, металеві кріплення

129,09

H8929510000001 LAUFEN PRO сидіння з кришкою, дюропластове, металеві кріплення 39,78

H8929500000001 LAUFEN PRO сидіння 32,37

H8919600000001 LAUFEN PRO S сидіння з кришкою, дюропластове, металеві кріплення 78,13

H8919610000001 LAUFEN PRO S сидіння з кришкою, дюропластове, з системою повільного 
опускання, металеві кріплення

128,96
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LAUFEN PRO A шафка (380x310x580мм) для раковини H811951, 1 дверцята, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 1 скляна поличка. 
Компактний сифон замовляється окремо H8942400000001 обов'язково 

 

дверні петлі ліворуч  
H4830110954231 венге 281,06
H4830110954631 білий матовий 281,06
H4830110954751 білий глянцевий 304,46
H4830110959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 367,38

дверні петлі праворуч  
H4830120954231 венге 281,06
H4830120954631 білий матовий 281,06
H4830120954751 білий глянцевий 304,46
H4830120959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 367,38

 
H8942400000001 компактний сифон (обов'язковий для замовлення) ! 22,10
H4830910950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO A шафка (470x450x390мм) для раковини H818951, 1 висувна 
шухлядка, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття. 
Компактний сифон замовляється окремо H8942400000001 обов'язково

 

з 1 висувною шухлядкою  
H4830230954231 венге 414,44
H4830230954631 білий матовий 414,44
H4830230954751 білий глянцевий 450,19
H4830230959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 534,30

з 1 висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4830240954231 венге 534,30
H4830240954631 білий матовий 534,30
H4830240954751 білий глянцевий 582,92
H4830240959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 667,42

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4909521040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (400мм) 103,61
H4909521050001 тримач рушника, алюміній яскравий (400мм) 117,26
H4909521060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (400мм) 117,26
H4830920950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO A шафка (520x450x390мм) для раковини H818952, 1 висувна 
шухлядка,  з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття. 
Компактний сифон замовляється окремо H8942400000001 обов'язково

 

з 1 висувною шухлядкою  
H4830330954231 венге 420,16
H4830330954631 білий матовий 420,16
H4830330954751 білий глянцевий 458,77
H4830330959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 548,21

з 1 висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4830340954231 венге 548,21
H4830340954631 білий матовий 548,21
H4830340954751 білий глянцевий 591,63
H4830340959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 687,57

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4909521040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (400мм) 103,61
H4909521050001 тримач рушника, алюміній яскравий (400мм) 117,26
H4909521060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (400мм) 117,26
H4830920950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO B шафка (470x380x373мм) для раковини 
H810951/H810952/H810953, з інтегрованою ручкою, 1 висувна шухлядка, 1 
скляна поличка, з механізмом повільного закриття. Компактний сифон 
замовляється окремо H8942400000001 обов'язково

 

H4830350954231 венге 525,59
H4830350954631 білий матовий 525,59
H4830350954751 білий глянцевий 574,60
H4830350959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 681,33

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4909511040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (320мм) 92,69
H4909511050001 тримач рушника, алюміній яскравий (320мм) 106,34
H4909511060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (320мм) 106,34
H4830930950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO A шафка (570x450x390мм) для раковини H818953, 1 висувна 
шухлядка, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття. 
Компактний сифон замовляється окремо H8942400000001 обов'язково

 

з 1 висувною шухлядкою  
H4830410954231 венге 425,23
H4830410954631 білий матовий 425,23
H4830410954751 білий глянцевий 465,14
H4830410959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 553,28

з 1 висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4830420954231 венге 556,14
H4830420954631 білий матовий 556,14
H4830420954751 білий глянцевий 604,50
H4830420959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 695,89

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4909521040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (400мм) 103,61
H4909521050001 тримач рушника, алюміній яскравий (400мм) 117,26
H4909521060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (400мм) 117,26
H4830920950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO A шафка (770x450x390мм) для раковини H813956, 1 висувна 
шухлядка, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з 1 висувною шухлядкою  
H4830610954231 венге 461,50
H4830610954631 білий матовий 461,50
H4830610954751 білий глянцевий 505,70
H4830610959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 606,71

з 1 висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4830620954231 венге 595,14
H4830620954631 білий матовий 595,14
H4830620954751 білий глянцевий 647,40
H4830620959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 751,40

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10

H4909521040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (400мм) 103,61
H4909521050001 тримач рушника, алюміній яскравий (400мм) 117,26

H4909521060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (400мм) 117,26
H4830920950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO A шафка (970x450x390мм) для раковини H813958, 1 висувна 
шухлядка, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з 1 висувною шухлядкою  
H4830710954231 венге 495,43
H4830710954631 білий матовий 495,43
H4830710954751 білий глянцевий 535,99
H4830710959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 648,57

з 1 висувною шухлядкою, з внутрішньою висувною шухлядкою  

H4830720954231 венге 634,53
H4830720954631 білий матовий 634,53
H4830720954751 білий глянцевий 690,30
H4830720959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 806,52

 
H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4909521040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (400мм) 103,61
H4909521050001 тримач рушника, алюміній яскравий (400мм) 117,26
H4909521060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (400мм) 117,26
H4830920950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO A шафка (1200x450x390мм) для раковини H814967, 2 висувні 
шухлядки, з інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття, 
компактний сифон замовляється окремо обов'язково H8942400000001

 

з 2 висувними шухлядками  
H4830810954231 венге 745,94
H4830810954631 білий матовий 745,94
H4830810954751 білий глянцевий 810,42
H4830810959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 946,27

з 2 висувними шухлядками, з 2 внутрішніми висувними шухлядками  

H4830820954231 венге 1 001,91
H4830820954631 білий матовий 1 001,91
H4830820954751 білий глянцевий 1 093,43
H4830820959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 224,73

 

H8942400000001 спеціальний сифон (обов'язковий для замовлення) 22,10
H4909521040001 тримач рушника, алюміній анодований полірований (400мм) 103,61

H4909521050001 тримач рушника, алюміній яскравий (400мм) 117,26
H4909521060001 тримач рушника, алюміній темно-коричневий (400мм) 117,26
H4830920950041 ніжки, 2шт, алюмінієві 69,29

LAUFEN PRO шафка мала (350x180x850мм), підвісна, 2 скляні полички, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4831130954231 венге 347,49
H4831130954631 білий матовий 347,75
H4831130954751 білий глянцевий 395,98
H4831130954791 світлий дуб 337,74
H4831130954801 сірий графіт 395,98
H4831130959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 439,53

дверні петлі праворуч  
H4831140954231 венге 347,49
H4831140954631 білий матовий 347,75
H4831140954751 білий глянцевий 395,98
H4831140954791 світлий дуб 337,74
H4831140954801 сірий графіт 395,98
H4831140959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 439,53

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO шафка середня (350x335x1000мм), підвісна, 2 скляні полички, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4831110954231 венге 500,37
H4831110954631 білий матовий 500,37
H4831110954751 білий глянцевий 542,62
H4831110954791 світлий дуб 516,62
H4831110954801 сірий графіт 542,62
H4831110959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 723,58

дверні петлі праворуч  
H4831120954231 венге 500,37
H4831120954631 білий матовий 500,37
H4831120954751 білий глянцевий 542,62
H4831120954791 світлий дуб 516,62
H4831120954801 сірий графіт 542,62
H4831120959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 723,58

LAUFEN PRO шафка висока (350x335x1650мм), підвісна, 4 скляні полички, з 
інтегрованою ручкою, з механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4831210954231 венге 634,53
H4831210954631 білий матовий 634,53
H4831210954751 білий глянцевий 688,61
H4831210954791 світлий дуб 585,52
H4831210954801 сірий графіт 688,61
H4831210959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 960,31

дверні петлі праворуч  
H4831220954231 венге 634,53
H4831220954631 білий матовий 634,53
H4831220954751 білий глянцевий 688,61
H4831220954791 світлий дуб 585,52
H4831220954801 сірий графіт 688,61
H4831220959991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 960,31

- 149 -



Ціна

Арт. Опис EUR

H2439520000001 LAUFEN PRO ванна (1500x700x590мм), вільностояча, зі штучного каменю 
Marbond, біла, глянцева поверхня, з інтегрованим переливом, донний клапан з 
функцією "клік-клак" з хромованою кришкою в комплекті

2 266,55

 

 
H2946800160001 підголівник, колір чорний 154,31

H2399520000001 LAUFEN PRO ванна (1650x750x550мм), вільностояча, зі штучного каменю 
Marbond, біла, глянцева поверхня, з інтегрованим переливом, донний клапан з 
функцією "клік-клак" з хромованою кришкою в комплекті

2 480,40

 

 
H2946800160001 підголівник, колір чорний 154,31

H2429500000001 1 181,44

H2409500000001 1 255,02

H2419500000001 1 521,39

H2951100040001 система злив/перелив 78,52

H2951110040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив 245,44

LAUFEN PRO ванна (1800x800x480мм), вбудована версія, зі штучного каменю 
Marbond, біла, глянцеве покриття, овальна, без рами, з алюмінієвим профілем 
та ніжками, без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO ванна (1700x750x480мм), вбудована версія, зі штучного каменю 
Marbond, біла, глянцеве покриття, прямокутна, без рами, з алюмінієвим 
профілем та ніжками, без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

LAUFEN PRO ванна (1800x800x480мм), вбудована версія, зі штучного каменю 
Marbond, біла, глянцеве покриття, прямокутна, без рами, з алюмінієвим 
профілем та ніжками, без панелі. Злив-перелив замовляється окремо
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Ціна

Арт. Опис EUR

H2339500000001 446,81

 
H2961780000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 47,06

H2339510000001 551,72

 
Опції гідромасажу:  

H2339510006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 
зливу/переливу

1 869,92

H2339510006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 587,00
H2339510006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 2 730,65
H2339510006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 3 877,90

 
H2961330000001 панель довга (1600мм) 177,71

H2339550000001 838,89

 

Опції гідромасажу:  
H2339550006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 128,10

H2339550006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 845,05
H2339550006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 2 988,57
H2339550006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 135,82

 
H2961040000001 панель коротка права (700мм) 127,01
H2961050000001 панель коротка ліва (700мм) 127,01

H2339560000001 838,89

 

Опції гідромасажу:  
H2339560006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 128,10

H2339560006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 845,05
H2339560006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 2 988,57
H2339560006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 135,82

 
H2961040000001 панель коротка права (700мм) 127,01
H2961050000001 панель коротка ліва (700мм) 127,01

LAUFEN PRO ванна (1600x700x460мм), вбудована версія, із санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, без 
панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Laufen PRO ванна (1600x700x600мм), для встановлення в правому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з лівою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

Laufen PRO ванна (1600x700x600мм), для встановлення в лівому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з правою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

Laufen PRO ванна (1600x700x620мм),  із санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, 
біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив входять в комплект тільки 
ванни з гідромасажною системою

Замовляється окремо:
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Ціна

Арт. Опис EUR

H2309500000001 455,26

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

H2309510000001 561,73

 

Опції гідромасажу:  
H2309510006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
1 875,77

H2309510006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 592,59
H2309510006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 2 736,24
H2309510006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 3 883,49

 
H2961340000001 панель довга (1700мм) 177,71

H2309550000001 856,05

 

Опції гідромасажу:  
H2309550006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 139,67

H2309550006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 856,62
H2309550006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 000,14
H2309550006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 147,39

 
H2961040000001 панель коротка права (700мм) 127,01
H2961050000001 панель коротка ліва (700мм) 127,01

H2309560000001 856,05

 

Опції гідромасажу:  
H2309560006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 139,67

H2309560006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 856,62
H2309560006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 000,14
H2309560006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 147,39

 
H2961040000001 панель коротка права (700мм) 127,01
H2961050000001 панель коротка ліва (700мм) 127,01

LAUFEN PRO ванна (1700x700x460мм), вбудована версія,  із санітарного 
акрилу товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, 
без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:

Laufen PRO ванна  (1700x700x600мм), для встановлення в лівому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з правою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

Замовляється окремо:

Laufen PRO ванна (1700x700x600мм), для встановлення в правому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з лівою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

Laufen PRO ванна (1700x700x620мм),  із санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, 
біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив входять в комплект тільки 
ванни з гідромасажною системою

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

H2319500000001 469,43

 

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

H2319510000001 571,87

 

Опції гідромасажу:  
H2319510006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
1 887,34

H2319510006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 604,29
H2319510006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 2 747,68
H2319510006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 3 894,93

 
H2961340000001 панель довга (1700мм) 177,71
H2961140000001 панель коротка права (750мм) 143,13
H2961150000001 панель коротка ліва (750мм) 143,13

H2319550000001 893,10

 

Опції гідромасажу:  
H2319550006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 156,70

H2319550006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 873,78
H2319550006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 017,43
H2319550006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 164,68

H2319560000001 893,10

 

Опції гідромасажу:  
H2319560006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 156,70

H2319560006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 873,78
H2319560006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 017,43
H2319560006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 164,68

Laufen PRO ванна (1700x750x600мм), для встановлення в правому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з лівою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

Замовляється окремо:

Laufen PRO ванна (1700x750x600мм), із санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, 
біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив входять в комплект тільки 
ванни з гідромасажною системою

LAUFEN PRO ванна (1700x750x460мм), вбудована версія,  із санітарного 
акрилу товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, 
без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Laufen PRO ванна (1700x750x600мм), для встановлення в лівому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з правою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

Замовляється окремо:
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Арт. Опис EUR

H2329500000001 706,94

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

H2329510000001 782,60

Опції гідромасажу:  
H2329510006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 053,61

H2329510006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 2 770,69
H2329510006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 2 914,21
H2329510006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 061,33
H2329510006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 4 634,89
H2329510006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 

дезінфенкції
5 208,58

 
H2961350000001 панель довга (1800мм) 281,58
H2961240000001 панель коротка права (800мм) 150,54
H2961250000001 панель коротка ліва (800мм) 150,54

H2329550000001 Laufen PRO ванна (1800x800x600мм), для встановлення в правому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з лівою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

1 113,97

Опції гідромасажу:  
H2329550006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 331,68

H2329550006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 3 048,89
H2329550006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 192,41
H2329550006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 339,66
H2329550006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 4 913,09

H2329550006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 
дезінфенкції

5 486,78

H2329560000001 Laufen PRO ванна (1800x800x600мм), для встановлення в лівому куті, із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з правою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

1 113,97

Опції гідромасажу:  
H2329560006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 331,68

H2329560006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 3 048,89
H2329560006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 192,41
H2329560006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 339,66
H2329560006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 4 913,09

H2329560006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 
дезінфенкції

5 486,78

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO ванна (1800x800x460мм), вбудована версія, із санітарного акрилу 
товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, без 
панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Laufen PRO ванна (1800x800x620мм),  із санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, 
біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив входять в комплект тільки 
ванни з гідромасажною системою
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Ціна

Арт. Опис EUR

H2349500000001 799,11

 

 
H2961770000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 59,67

H2349510000001 Laufen PRO ванна (1900x900x620мм),  із санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, 
біла, з алюмінієвою рамою, без панелі. Злив-перелив входять в комплект тільки 
ванни з гідромасажною системою

977,47

 

Опції гідромасажу:  
H2349510006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 486,64

H2349510006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 3 203,72
H2349510006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 347,11
H2349510006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 494,36
H2349510006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 5 067,92

H2349510006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 
дезінфенкції

5 641,87

 
H2961360000001 панель довга (1900мм) 346,19

H2349550000001 Laufen PRO ванна (1900x900x625мм), для встановлення в правому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з лівою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

1 432,86

Опції гідромасажу:  
H2349550006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 977,13

H2349550006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 3 694,21
H2349550006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 837,73
H2349550006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 984,85
H2349550006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 5 558,54

H2349550006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 
дезінфенкції

6 132,10

H2349560000001 Laufen PRO ванна (1900x900x620мм), для встановлення в лівому куті,  із 
санітарного акрилу товщиною 4-5 мм, біла, з алюмінієвою рамою, з правою L-
панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки ванни з гідромасажною 
системою

1 432,86

Опції гідромасажу:  
H2349560006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 977,13

H2349560006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 3 694,21
H2349560006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 3 837,73
H2349560006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 4 984,85
H2349560006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 5 558,54

H2349560006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 
дезінфенкції

6 132,10

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO ванна (1900x900x460мм), вбудована версія,  із санітарного 
акрилу товщиною 4-5 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, 
без панелі. Злив-перелив замовляється окремо
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Ціна

Арт. Опис EUR

H2309500000001 455,26

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85
H2961690000001 монтажний комплект до панелі довгої 34,97
H2961600000001 монтажний комплект до панелі короткої 38,22

H2319500000001 469,43

 

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85
H2961690000001 монтажний комплект до панелі довгої 34,97
H2961600000001 монтажний комплект до панелі короткої 38,22

H2329500000001 706,94

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85
H2961690000001 монтажний комплект до панелі довгої 34,97
H2961600000001 монтажний комплект до панелі короткої 38,22

H2951100040001 система злив/перелив 78,52
Необхідно замовляти окремо для ванн без систем гідромасажу  

H2951110040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив 245,44
Необхідно замовляти окремо для ванн без систем гідромасажу  

H2951120040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив для систем 
гідромасажу

188,63

LAUFEN PRO ванна (1800x800x460мм), вбудована версія, із санітарного акрилу 
товщиною 3,2 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, без 
панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO ванна (1700x700x460мм), вбудована версія,  із санітарного 
акрилу товщиною 3,2 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, 
без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:

LAUFEN PRO ванна (1700x750x460мм), вбудована версія,  із санітарного 
акрилу товщиною 3,2 мм, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, 
без панелі. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:
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LAUFEN PRO піддон душовий, зі штучного каменю Marbond, квадратний, отвір 
зливу з боку

 

H2109500000001 800х800мм, колір білий 251,42
H2109500770001 800х800мм, колір світло-сірий 277,81
H2109500780001 800х800мм, колір темно-сірий 277,81
H2109560000001 900х900мм, колір білий 288,86
H2109560770001 900х900мм, колір світло-сірий 317,98
H2109560780001 900х900мм, колір темно-сірий 317,98
H2119520000001 1000х1000мм, колір білий 341,64
H2119520770001 1000х1000мм, колір світло-сірий 376,35
H2119520780001 1000х1000мм, колір темно-сірий 376,35
H2119580000001 1200х1200мм, колір білий 455,52
H2119580770001 1200х1200мм, колір світло-сірий 501,41
H2119580780001 1200х1200мм, колір темно-сірий 501,41

LAUFEN PRO піддон душовий, зі штучного каменю Marbond, прямокутний, отвір 
зливу з коротшої сторони

 

H2109510000001 1000х800мм, колір білий 263,90
H2109510770001 1000х800мм, колір світло-сірий 290,29
H2109510780001 1000х800мм, колір темно-сірий 290,29
H2109570000001 1000х900мм, колір білий 308,36
H2109570770001 1000х900мм, колір світло-сірий 340,21
H2109570780001 1000х900мм, колір темно-сірий 340,21
H2129540000001 1100х800мм, колір білий 308,36
H2129540770001 1100х800мм, колір світло-сірий 340,21
H2129540780001 1100х800мм, колір темно-сірий 340,21
H2129550000001 1100х900мм, колір білий 325,00
H2129550770001 1100х900мм, колір світло-сірий 358,28
H2129550780001 1100х900мм, колір темно-сірий 358,28
H2109520000001 1200х800мм, колір білий 308,36
H2109520770001 1200х800мм, колір світло-сірий 340,21
H2109520780001 1200х800мм, колір темно-сірий 340,21
H2109580000001 1200х900мм, колір білий 341,64
H2109580770001 1200х900мм, колір світло-сірий 376,35
H2109580780001 1200х900мм, колір темно-сірий 376,35
H2119530000001 1200х1000мм, колір білий 416,65
H2119530770001 1200х1000мм, колір світло-сірий 458,25
H2119530780001 1200х1000мм, колір темно-сірий 458,25
H2149510000001 1700х750мм, колір білий 533,26
H2149510770001 1700х750мм, колір світло-сірий 587,47
H2149510780001 1700х750мм, колір темно-сірий 587,47
H2149530000001 1700х800мм, колір білий 533,26
H2149530770001 1700х800мм, колір світло-сірий 587,47
H2149530780001 1700х800мм, колір темно-сірий 587,47
H2149590000001 1800х750мм, колір білий 533,26
H2149590770001 1800х750мм, колір світло-сірий 587,47
H2149590780001 1800х750мм, колір темно-сірий 587,47
H2119590000001 1800х800мм, колір білий 533,26
H2119590770001 1800х800мм, колір світло-сірий 587,47
H2119590780001 1800х800мм, колір темно-сірий 587,47
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LAUFEN PRO піддон душовий, зі штучного каменю Marbond, прямокутний, отвір 
зливу з довшої сторони

 

H2159540000001 1400х700мм, колір білий 352,82
H2159540770001 1400х700мм, колір світло-сірий 388,83
H2159540780001 1400х700мм, колір темно-сірий 388,83
H2109530000001 1400х800мм, колір білий 352,82
H2109530770001 1400х800мм, колір світло-сірий 388,83
H2109530780001 1400х800мм, колір темно-сірий 388,83
H2109590000001 1400х900мм, колір білий 416,65
H2109590770001 1400х900мм, колір світло-сірий 458,25
H2109590780001 1400х900мм, колір темно-сірий 458,25
H2119540000001 1400х1000мм, колір білий 455,52
H2119540770001 1400х1000мм, колір світло-сірий 501,41
H2119540780001 1400х1000мм, колір темно-сірий 501,41
H2139560000001 1600х700мм, колір білий 419,38
H2139560770001 1600х700мм, колір світло-сірий 462,54
H2139560780001 1600х700мм, колір темно-сірий 462,54
H2139570000001 1600х750мм, колір білий 419,38
H2139570770001 1600х750мм, колір світло-сірий 462,54
H2139570780001 1600х750мм, колір темно-сірий 462,54
H2109540000001 1600х800мм, колір білий 419,38
H2109540770001 1600х800мм, колір світло-сірий 462,54
H2109540780001 1600х800мм, колір темно-сірий 462,54
H2119500000001 1600х900мм, колір білий 455,52
H2119500770001 1600х900мм, колір світло-сірий 501,41
H2119500780001 1600х900мм, колір темно-сірий 501,41
H2119550000001 1600х1000мм, колір білий 544,44
H2119550770001 1600х1000мм, колір світло-сірий 599,95
H2119550780001 1600х1000мм, колір темно-сірий 599,95
H2149560000001 1800х700мм, колір білий 461,11
H2149560770001 1800х700мм, колір світло-сірий 508,30
H2149560780001 1800х700мм, колір темно-сірий 508,30
H2149580000001 1800х750мм, колір білий 461,11
H2149580770001 1800х750мм, колір світло-сірий 508,30
H2149580780001 1800х750мм, колір темно-сірий 508,30
H2109550000001 1800х800мм, колір білий 461,11
H2109550770001 1800х800мм, колір світло-сірий 508,30
H2109550780001 1800х800мм, колір темно-сірий 508,30
H2119510000001 1800х900мм, колір білий 533,26
H2119510770001 1800х900мм, колір світло-сірий 587,47
H2119510780001 1800х900мм, колір темно-сірий 587,47
H2119560000001 1800х1000мм, колір білий 630,50
H2119560770001 1800х1000мм, колір світло-сірий 694,46
H2119560780001 1800х1000мм, колір темно-сірий 694,46
H2159530000001 2000х900мм, колір білий 699,92
H2159530770001 2000х900мм, колір світло-сірий 770,77
H2159530780001 2000х900мм, колір темно-сірий 770,77
H2119570000001 2000х1000мм, колір білий 699,92
H2119570770001 2000х1000мм, колір світло-сірий 770,77
H2119570780001 2000х1000мм, колір темно-сірий 770,77

Замовляється окремо:

H2951270000001 сифон DN50 25,22
H2984420000001 інсталяційна рама з ніжками, що регулюються 193,18
H2956420000001 комплект для ущільнювання (внутрішній ущільнюваний кутник, ущільнювальна 

смужка, шумоізоляційна стрічка)
119,73

H2956470000001 ущільнювальна смужка, 2м 93,99
H2955510000001 шумоізоляційна стрічка, 3,3м 25,74
H2956430000001 внутрішній ущільнюваний кутник 56,68
H2956440000001 зовнішній пристінний кутник 131,82
H2956450000001 спеціальний клей для ущільнювальної смужки або кутника, 500 мл 37,83
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H8679530008701 LAUFEN PRO pack комплект: чаша комбінованого унітазу H825952 
(360x650мм), монтується на підлозі, пристінна, змив вертикальний, випуск Vario 
(вертик./горизонт.), бачок з боковим підводом води (праворуч чи ліворуч) та 
сидіння з кришкою Slim з системою повільного опускання; колір білий. 

339,75

H8679500008701 LAUFEN PRO pack комплект: чаша комбінованого унітазу H824956 
(360х670мм), монтується на підлозі, змив вертикальний, випуск 
горизонтальний, бачок з боковим підводом води (праворуч чи ліворуч) та 
сидіння з кришкою Slim з системою повільного опускання; колір білий. 

253,50

H8669570000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу Rimless H820966 
(360x530мм), змив вертикальний, та сидіння з кришкою Slim з системою 
повільного опускання; колір білий.

260,45

 
 

H8619570000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу Rimless H820966 
(360x530мм), змив вертикальний, та сидіння з кришкою з системою повільного 
опускання; колір білий.

253,66

 

H8669540000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу Rimless H820964 
(360x530мм), змив вертикальний, з нішею, та сидіння з кришкою Slim з 
системою повільного опускання; колір білий.

239,50

H8669530000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу H820956 (360x530мм), 
змив вертикальний, та сидіння з кришкою Slim з системою повільного 
опускання; колір білий.

231,68

H8669510000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу Rimless H820960 
(360x530мм), змив вертикальний, відстань між отворами для кріплень може 
змінюватись в межах 180/230мм, та сидіння з кришкою Slim з системою 
повільного опускання; колір білий.

197,04

H8669500000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу H820950 (360x560мм), 
змив вертикальний, відстань між отворами для кріплень становить 180мм, та 
сидіння з кришкою Slim з системою повільного опускання; колір білий.              

183,17

H86695Х0000001 LAUFEN PRO pack комплект: чаша підвісного унітазу Rimless compact H821952 
(360x490мм), змив вертикальний, та сидіння з кришкою Slim з системою 
повільного опускання; колір білий.                  

209,28
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Раковини, які вбудовуються зверху Ціна

Арт. Опис EUR

H8129420001121 SAVOY раковина-чаша (420х420мм), колір білий, без отвору для змішувача, без 
переливу

277,81

LIVING Square мініраковина (500x380мм)*, монтується зверху, колір білий, 
відшліфована нижня поверхня

H8154350001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 274,82
H8154350001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 274,82

LIVING Square раковина (650x480мм)*, монтується зверху, колір білий, 
відшліфована нижня поверхня

H8164320001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 359,19
H8164320001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 359,19
H8164320001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 359,19

LIVING Square раковина (900x480мм)*, монтується зверху, відшліфована нижня 
поверхня

 

H8164340001041 1 отвір для змішувача посередині, з отвором переливу 623,09
H8164340001081 3 отвори для змішувача, з отвором переливу 623,09
H8164340001091 без отвору для змішувача, з отвором переливу 623,09

INO раковина (350x365мм), монтується зверху, SaphirKeramik

H8173010001091 без отвору для змішувача, колір білий 477,49
H8173014001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 565,63
H8173017571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 644,67

INO раковина (500x365мм), монтується зверху, SaphirKeramik  

H8173020001091 без отвору для змішувача, колір білий 636,35
H8173024001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8173027571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 859,17

VAL раковина (550x360мм), монтується зверху, SaphirKeramik, з інтегрованою 
функціонально-декоративною поверхнею

 

H8172810001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий 636,35
H8172814001051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8172817571051 1 отвір для змішувача ліворуч, колір білий матовий 859,17
H8172810001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий 636,35
H8172814001061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8172817571061 1 отвір для змішувача праворуч, колір білий матовий 859,17
H8172810001091 без отвору для змішувача, колір білий 636,35
H8172814001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 724,49
H8172817571091 без отвору для змішувача, колір білий матовий 859,17

LAUFEN PRO S раковина (560x400мм), монтується зверху  

H8189630001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий                                                            227,24
H8189634001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC                              315,38
H8189630001091 без отвору для змішувача, колір білий 227,24
H8189634001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38
H8189630001081 3 отвори для змішувача, колір білий 227,24
H8189634001081 3 отвори для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38
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Раковини, які вбудовуються зверху Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO A раковина (560x450мм), вбудовується зверху                                    

H8139610001041 1 отвір для змішувача, колір білий 227,24
H8139614001041 1 отвір для змішувача, колір білий з покриттям LCC 315,38

LAUFEN PRO B раковина (560x440мм), вбудовується зверху, 1 отвір для 
змішувача  

 

H8139510001041 колір білий 151,97
H8139514001041 колір білий з покриттям LCC 240,11

INDOVA раковина (570x450мм), вбудовується зверху, колір білий  

H8113910000001 1 отвір для змішувача по центру 183,30

INDOVA раковина (610x480мм), вбудовується зверху, колір білий,  

H8113920000001 1 отвір для змішувача по центру 193,70

FIORA раковина (490x490мм), вбудовується зверху, колір білий  

H8117720000001 1 отвір для змішувача по центру 178,36
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Раковини, які вбудовуються знизу Ціна

Арт. Опис EUR

LIVING City раковина (400x335мм), вбудовується знизу, відшліфована 
поверхня, монтажні кріплення в комплекті, колір білий

 
H8124320001091 без отвору для змішувача 173,55
H8124320001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 200,20

LIVING City раковина (400x335мм), вбудовується знизу, монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий  

H8124340001091 без отвору для змішувача 133,38
H8124340001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 160,03

LIVING City раковина (545x360мм), вбудовується знизу, відшліфована 
поверхня, монтажні кріплення в комплекті, колір білий  

H8124310001091 без отвору для змішувача 237,38
H8124310001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 262,34

LIVING City раковина (545x360мм), вбудовується знизу, монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий

 
H8124300001091 без отвору для змішувача 229,45
H8124300001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 224,77

LIVING City раковина (450x455мм), вбудовується знизу, відшліфована 
поверхня, монтажні кріплення в комплекті, колір білий  

H8134390001091 без отвору для змішувача 245,96
H8134390001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 273,13

LIVING City раковина (450x455мм), вбудовується знизу, монтажні кріплення в 
комплекті, колір білий  

H8134380001091 без отвору для змішувача 194,22
H8134380001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 221,78

LAUFEN PRO S раковина (490x360мм), що вбудовується знизу, монтажні 
кріплення в комплекті

H8119660001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий                                                            181,87
H8119664001041 1 отвір для змішувача посередині, колір білий з покриттям LCC                              270,01
H8119660001091 без отвору для змішувача, колір білий 181,87
H8119664001091 без отвору для змішувача, колір білий з покриттям LCC 270,01

LAUFEN PRO S раковина (525x400мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, монтажні кріплення в комплекті  

H8119600001091 колір білий 172,12
H8119604001091 колір білий з покриттям LCC 260,26

LAUFEN PRO S раковина (525x400мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, відшліфована поверхня, монтажні кріплення в комплекті

 
H8119610001091 колір білий 181,87
H8119614001091 колір білий з покриттям LCC 270,01

LAUFEN PRO S раковина (595x430мм), що вбудовується знизу, біла, без 
отвору для змішувача, шліфована поверхня, монтажні кріплення в комплекті  

H8119680001091 колір білий 229,45
H8119684001091 колір білий з покриттям LCC 317,59

LAUFEN PRO S раковина (595x430мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, монтажні кріплення в комплекті  

H8119630001091 колір білий 186,55
H8119634001091 колір білий з покриттям LCC 274,69
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Раковини, які вбудовуються знизу Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO S раковина (645x450мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, відшліфована поверхня, монтажні кріплення в комплекті

 
H8119690001091 колір білий 198,25
H8119694001091 колір білий з покриттям LCC 286,39

LAUFEN PRO S раковина (645x450мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, монтажні кріплення в комплекті

 
H8119650001091 колір білий 173,42
H8119650001091 колір білий з покриттям LCC 173,42

LAUFEN PRO B раковина (420x420мм), що вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, з отвором переливу, монтажні кріплення в комплекті

 

відшліфована поверхня  
H8189620001091 колір білий 188,11
H8189624001091 колір білий з покриттям LCC 276,25

поверхня не відшліфована  
H8189610001091 колір білий 153,01
H8189614001091 колір білий з покриттям LCC 241,15

H8112200000001 BIJOU раковина (415x365мм)*, вбудовується знизу, 1 отвір для змішувача, 
колір білий, комплект кріплень H899040 замовляється окремо

148,72

 

H8112300000001 BIJOU раковина (480x400мм)*, вбудовується знизу, 1 отвір для змішувача, 
колір білий, комплект кріплень H899040 замовляється окремо

163,41

 

SAVOY раковина (500x350мм)*, вбудовується знизу, відшліфована  поверхня, з 
прихованим переливом, колір білий, комплект кріплень H899040 замовляється 
окремо

 
H8131920001551 без отвору для змішувача 148,85
H8131920001551 без отвору для змішувача, глазурована з усіх боків 148,85

H8111910000001 BIROVA раковина (490x355мм)*, вбудовується знизу, без отвору для 
змішувача, відшліфована поверхня, колір білий, комплект кріплень H899040 
замовляється окремо

148,85

H8117800000001 FIORA раковина (410x410мм)*, вбудовується знизу, 1 отвір для змішувача по 
центру, відшліфована поверхня, комплект кріплень H899040 замовляється 
окремо

240,89

H8117820000001 FIORA раковина (440x440мм)*, вбудовується знизу, 1 отвір для змішувача по 
центру, відшліфована поверхня, комплект кріплень H899040 замовляється 
окремо

261,04

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8990400000001 - 38,61 €
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Вироби для лікарень та людей з обмеженими можливостями Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO LIBERTY раковина (600x550мм)*, для людей з обмеженими 
можливостями

H8119500001041 1 отвір для змішувача 192,79
H8119500001091 без отвору для змішувача 192,79
H8119500001421 без отвору для змішувача, без отвору переливу 192,79
H8119500001561 1 отвір для змішувача, без отвору переливу 192,79

LAUFEN PRO LIBERTY раковина (650x550мм)*, для людей з обмеженими 
можливостями

 

H8119530001041 1 отвір для змішувача 272,22
H8119530001091 без отвору для змішувача 272,22
H8119530001421 без отвору для змішувача, без отвору переливу 242,45
H8119530001561 1 отвір для змішувача, без отвору переливу 272,22

REHAB раковина (660x550мм)*, для людей з обмеженими можливостями, без 
отвору переливу

 

H8106030000001 без отвору для змішувача 185,25
H8106030001041 1 отвір для змішувача 195,78

LIBERTY Line раковина (800x550мм)*, для людей з обмеженими можливостями, 
без отвору переливу

 

H8114780000001 без отвору для змішувача 258,05

H8214700000001 LIBERTY Line чаша підвісного унітазу (360х700мм), змив вертикальний, для 
людей з обмеженими можливостями

463,06

 

H8914700000001 LIBERTY Line сидіння без кришки 144,69

H8219600000001 LAUFEN PRO LIBERTY чаша підвісного унітазу Rimless (360х700мм), змив 
вертикальний, для людей з обмеженими можливостями

513,63

 

H8989503000001 LAUFEN PRO LIBERTY сидіння з кришкою, для людей з обмеженими 
можливостями

100,62

H8989513000001 LAUFEN PRO LIBERTY сидіння, для людей з обмеженими можливостями 86,97

H8219540000001 Laufen PRO Liberty чаша підвісного унітазу Rimless (360x700мм), змив 
вертикальний, подовжений

416,65

H8989650000001 H8989660000001
H8919503000001 H8939523000001
H8919513000001 H8939580000001
H8929500000001 H8929510000001

H8209540000001 LAUFEN PRO LIBERTY чаша підвісного унітазу (360х700мм), змив 
вертикальний, для людей з обмеженими можливостями

438,10

 

H8989503000001 LAUFEN PRO LIBERTY сидіння з кришкою, для людей з обмеженими 
можливостями

100,62

H8989513000001 LAUFEN PRO LIBERTY сидіння, для людей з обмеженими можливостями 86,97

H8209530000001 LAUFEN PRO LIBERTY чаша підвісного унітазу (360х700мм), змив 
горизонтальний, для людей з обмеженими можливостями

410,02

 

H8989503000001 LAUFEN PRO LIBERTY сидіння з кришкою, для людей з обмеженими 
можливостями

100,62

H8989513000001 LAUFEN PRO LIBERTY сидіння, для людей з обмеженими можливостями 86,97

*Комплект монтажних кріплень для раковин необхідно замовляти окремо - H8998820000001 - 3,77 €

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

 Сидіння з кришкою замовляється окремо (див. стор. 160):
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Вироби для лікарень та людей з обмеженими можливостями Ціна

Арт. Опис EUR

LAUFEN PRO LIBERTY одноважільний змішувач для раковини, вилив 
довжиною 110 мм, з медичним важелем

 

H3116010041111 з донним клапаном 357,50
H3116010041101 без донного клапану 303,55

LAUFEN PRO LIBERTY одноважільний змішувач для раковини, з поворотним 
виливом 145 мм, з медичним важелем

 

H3116010042211 з донним клапаном 382,07
H3116010042201 без донного клапану 328,25

LAUFEN PRO LIBERTY одноважільний змішувач для раковини, з виливом 140 
мм

 

H3119510045211 з донним клапаном 229,71
H3119510045201 без донного клапану 200,07
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CLEANET Ціна

Арт. Опис EUR

CLEANET NAVIA Унітаз із функцією біде Rimless (580х370мм), підвісний, 
безобідковий, змив вертикальний, із прихованою системою подачі води та 
електропостачання (номінальна напруга 220-240 V), сидіння з кришкою, 
легкоз'ємне, із системою повільного опускання та монтажний набір в комплекті. 
Інсталяційна система CW2 H894661/H894666 замовляється окремо

 

H8206014000001 колір білий з покриттям LCC 3 319,29
H8206017570001 колір білий матовий 4 315,09

CLEANET NAVIA Унітаз із функцією біде Rimless (580х370мм), підвісний, 
безобідковий, змив вертикальний, з відкритим боковим отвором для подачі 
води (195 мм з'єднання) та електроенергії (номінальна напруга 220-240 V), 
сидіння з кришкою, легкоз'ємне, із системою повільного опускання та 
монтажний набір в комплекті. Інсталяційна система CW2 H894661/H894666 
замовляється окремо

 

H8206014007171 колір білий з покриттям LCC 3 319,29
H8206017577171 колір білий матовий 4 315,09

CLEANET RIVA чаша підвісного унітазу Rimless (600х395мм), безобідковий, 
змив вертикальний, із прихованою системою подачі води та електропостачання 
(номінальна напруга 220-240 V), сидіння з кришкою, легкоз'ємне, із системою 
повільного опускання, монтажний набір і пульт дистанційного керування із 
сенсорним екраном в комплекті. Інсталяційна система CW2 H894661/H894666 
замовляється окремо

 

H8206914000001 колір білий з покриттям LCC 5 015,14
H8206917570001 колір білий матовий 6 770,14

 

H8946900000001 Адаптер для монтажу підвісної чаші унітазу CLEANET RIVA (450x25x450мм) 514,41

H8946930000001 Набір для під'єднання води для адаптера CLEANET RIVA 82,16

Замовляється окремо:
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Універсальні бачки Ціна

Арт. Опис EUR

Бачок універсальний керамічний (400х980х140мм), пристінний, монтується на 
підлозі, Dual-Flush, підвід води з лівого чи з правого боку зверху бачка

 

H8286600008821 колір білий 541,58

H8286607578821 колір білий матовий 730,99

Бачок універсальний керамічний (400х980х140мм), пристінний, монтується на 
підлозі, Dual-Flush, підвід води з лівого боку з тилу зверху бачка

 

H8286610008811 колір білий 541,58
H8286617578811 колір білий матовий 730,99

Бачок універсальний керамічний (400х980х140мм), пристінний, монтується на 
підлозі, Dual-Flush, підвід води з лівого боку знизу бачка 

 

H8286630008831 колір білий 541,58
H8286637578831 колір білий матовий 730,99

Бачок універсальний керамічний (400х980х140мм), пристінний, монтується на 
підлозі, Dual-Flush, підвід води з правого боку знизу бачка 

 

H8286640008841 колір білий 541,58
H8286647578841 колір білий матовий 730,99

Бачок універсальний керамічний (980x400мм), складається з 2х частин, 
монтується на підлозі, Dual Flush, підвід води збоку (праворуч або ліворуч) 

H8296600008821 колір білий 530,92

H8296607578821 колір білий матовий 716,69

Бачок універсальний керамічний (980x400мм), складається з 2х частин, 
монтується на підлозі, Dual Flush, підвід води прихований з тилу зверху ліворуч 

H8296610008811 колір білий 530,92
H8296617578811 колір білий матовий 716,69

Бачок універсальний керамічний (980x400мм), складається з 2х частин, 
монтується на підлозі, Dual Flush, підвід води з лівого боку знизу

H8296630008831 колір білий 530,92

H8296637578831 колір білий матовий 716,69
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Інсталяційні системи Ціна

Арт. Опис EUR

H8946690000001 CWL1 інсталяційна система прихованого монтажу (500х140-195х800мм) на 
сталевій рамі для чаші підвісного унітазу, з пластиковим бачком зі змивом Dual-
Flush 6/3 л (з можливістю регулювання змиву до 4,5/3 л). Кнопка для 
інсталяійної системи замовляється окремо

263,90

H8946600000001 CW1 інсталяційна система прихованого монтажу (500х140-195х1120-1320мм) 
на сталевій рамі для чаші підвісного унітазу, з пластиковим бачком зі змивом 
Dual-Flush 6/3 л (з можливістю регулювання змиву до 4,5/3 л). Кнопка для 
інсталяійної системи замовляється окремо

169,39

H8946650000001 CW1 інсталяційна система прихованого монтажу (500х140х1120мм) на 
сталевій рамі для чаші підвісного унітазу, з пластиковим бачком зі змивом Dual-
Flush 4,5/3 л (з можливістю регулювання змиву до 6/3 л). Кнопка для 
інсталяійної системи замовляється окремо

169,39

H8946610000001 CW2 інсталяційна система прихованого монтажу (500х140-195х1120-1320мм) 
на сталевій рамі для чаші підвісного унітазу з функцією біде, з пластиковим 
бачком зі змивом Dual-Flush 6/3 л (з можливістю регулювання змиву до 4,5/3 л), 
з інтегрованим додатковим патрубком для під'єднання води. Кнопка для 
інсталяійної системи замовляється окремо

193,70

H8946660000001 CW2 інсталяційна система прихованого монтажу (500х140х1120мм) на 
сталевій рамі для чаші підвісного унітазу з функцією біде, з пластиковим 
бачком зі змивом Dual-Flush 4,5/3 л (з можливістю регулювання змиву до 6/3 л), 
з інтегрованим додатковим патрубком для під'єднання води.  Кнопка для 
інсталяійної системи замовляється окремо

193,70

H8946620000001 CW3 інсталяційна система прихованого монтажу (500х140-195х1120-1320мм) 
на сталевій рамі для чаші підвісного унітазу, з пластиковим бачком зі змивом 
Dual-Flush 6/3 л (з можливістю регулювання змиву до 4,5/3 л), вільностояна (не 
потребує кріплення до стіни).  Кнопка для інсталяійної системи замовляється 
окремо

291,20

H8946630000001 TW1 елемент для монтажу тільки на цегляну стіну (450х125х770мм) з бачком 
пластиковим прихованого монтажу для підвісних унітазів зі змивом Dual-Flush 
6/3 л (з можливістю регулювання змиву до 4,5/3 л).  Кнопка для інсталяійної 
системи замовляється окремо

136,37

H8946640000001 TW2 бачок пластиковий прихованого монтажу (530х200х720мм) для чаші  
пристінного напольного унітазу зі змивом Dual-Flush 6/3 л (з можливістю 
регулювання змиву до 4,5/3 л). Кнопка для бачка замовляється окремо

93,86
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Інсталяційні системи Ціна

Арт. Опис EUR

H8926670000001 CH1 елемент додатковий підтримуючий для монтажу виробів для людей з 
обмеженими можливостями (295х135-205х1120-1320мм), лівий

120,77

H8926680000001 CH2 елемент додатковий підтримуючий для монтажу виробів для людей з 
обмеженими можливостями  (295х135-205х1120-1320мм), правий

120,77

H8926610000001 CWB1 інсталяційна система прихованого монтажу (500х130-195х1120-1320мм) 
на сталевій рамі для раковини

106,21

H8926620000001 пластина для кріплення Simibox до інсталяційноі системи прихованого монтажу 
CWB1 на сталевій рамі для раковини

50,18

H8926600000001 CB1 інсталяційна система прихованого монтажу (525х135-205х1120-1320мм) 
на сталевій рамі для підвісного біде

121,29

H8926630000001 CU1 інсталяційна система прихованого монтажу на сталевій рамі для уриналів 
(500х140-195х1440-1650мм), з електронною змивною системою SmartControl-U 
(зовнішня IR панель замовляється окремо), з монтажним кріпленням в 
комплекті. Підходить для уриналів H840090, H840000

401,96

Замовляється окремо:
H3706600047201 зовнішня IR панель з Bluetooth адаптером, із живленням від мережі 601,77

H3706600047211 зовнішня IR панель, із живленням від батареї 6V 601,77
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Інсталяційні системи Ціна

Арт. Опис EUR

H8926640000001 CU2 інсталяційна система прихованого монтажу на сталевій рамі для уриналів 
(500х140-195х1440-1650мм), з електронною змивною системою SmartControl-U 
(зовнішня IR панель замовляється окремо), з патрубком підведення води і з 
монтажним кріпленням в комплекті. Підходить для уриналів H840153, H842061, 
H840141, H840145, H840975, H840197, H841141, H841142

429,13

 

Замовляється окремо:  
H3706600047201 зовнішня IR панель з Bluetooth адаптером, із живленням від мережі 601,77

H3706600047211 зовнішня IR панель, із живленням від батареї 6V 601,77

H8926650000001 CU3 інсталяційна система прихованого монтажу на сталевій рамі для уриналів 
(500х140-195-1325-1625мм) із системою керування та для безводних уриналів

247,52

AW1 кнопка механічна для інсталяційних систем Dual-Flush, 6/3 л (250х160мм)

H8956610000001 біла 29,77
H8956610040001 хром 49,79
H8956610070001 матовий хром 49,79

H8956620000001 AW2 кнопка механічна для інсталяційних систем Dual-Flush, 6/3 л (259х169мм), 
нержавіюча сталь

91,00

AW3 кнопка електронна безконтактна для інсталяційних систем, виготовлена зі 
скла, Dual-Flush, 6/3 л (252х162мм). Приховане джерело живлення H898660 
для кнопки замовляється окремо обов'язково!

 

H8956630000001 біле скло 685,62
H8956630200001 чорне скло, з інфрачервоним сенсором 685,62

AW4 кнопка електронна безконтактна для інсталяційних систем, виготовлена зі 
скла, Dual-Flush, 6/3 л (252х162мм). Приховане джерело живлення H898660 
для кнопки замовляється окремо обов'язково!

 

H8956640000001 біле скло 685,62
H8956640200001 чорне скло, з інфрачервоним сенсором 685,62

H8986600000001 приховане джерело живлення для електронних кнопок AW3 і AW4, з 
порожньою трубою і силовим кабелем, 100-230V

93,34

- 170 -



Ціна

Арт. Опис EUR

CASE столешня, в комплекті 2 кронштейни                                                               
(Lx80x520мм)

 

595мм - без вирізу  
H4051100754631 білий матовий 377,39
H4051100755191 світлий дуб 377,39
H4051100755481 дуб антрацит 377,39

595мм - з вирізом посередині  
H4051110754631 білий матовий 428,74
H4051110755191 світлий дуб 428,74
H4051110755481 дуб антрацит 428,74

790мм - без вирізу  
H4051200754631 білий матовий 407,55
H4051200755191 світлий дуб 407,55
H4051200755481 дуб антрацит 407,55

790мм - з вирізом посередині  
H4051210754631 білий матовий 453,05
H4051210755191 світлий дуб 453,05
H4051210755481 дуб антрацит 453,05

895мм - без вирізу  
H4051300754631 білий матовий 437,71
H4051300755191 світлий дуб 437,71
H4051300755481 дуб антрацит 437,71

895мм - з вирізом посередині  
H4051310754631 білий матовий 483,08
H4051310755191 світлий дуб 483,08
H4051310755481 дуб антрацит 483,08

1190мм - без вирізу  
H4051400754631 білий матовий 489,06
H4051400755191 світлий дуб 489,06
H4051400755481 дуб антрацит 489,06

1190мм - з вирізом посередині  
H4051410754631 білий матовий 537,55
H4051410755191 світлий дуб 537,55
H4051410755481 дуб антрацит 537,55

1190мм - з вирізом ліворуч  
H4051420754631 білий матовий 537,55
H4051420755191 світлий дуб 537,55
H4051420755481 дуб антрацит 537,55

1190мм - з вирізом праворуч  
H4051430754631 білий матовий 537,55
H4051430755191 світлий дуб 537,55
H4051430755481 дуб антрацит 537,55

1190мм - з вирізом ліворуч та праворуч  
H4051440754631 білий матовий 604,11
H4051440755191 світлий дуб 604,11
H4051440755481 дуб антрацит 604,11

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)

- 171-



Ціна

Арт. Опис EUR

CASE столешня, в комплекті 3 кронштейни (Lx80x520мм)                                       

1580мм - без вирізу  
H4051500754631 білий матовий 634,01
H4051500755191 світлий дуб 634,01
H4051500755481 дуб антрацит 634,01

1580мм - з вирізом посередині  
H4051510754631 білий матовий 688,35
H4051510755191 світлий дуб 688,35
H4051510755481 дуб антрацит 688,35

1580мм - з вирізом ліворуч  
H4051520754631 білий матовий 688,35
H4051520755191 світлий дуб 688,35
H4051520755481 дуб антрацит 688,35

1580мм - з вирізом праворуч  
H4051530754631 білий матовий 688,35
H4051530755191 світлий дуб 688,35
H4051530755481 дуб антрацит 688,35

1580мм - з вирізом ліворуч та праворуч  
H4051540754631 білий матовий 755,04
H4051540755191 світлий дуб 755,04
H4051540755481 дуб антрацит 755,04

1785мм - без вирізу  
H4051600754631 білий матовий 649,22
H4051600755191 світлий дуб 649,22
H4051600755481 дуб антрацит 649,22

1785мм - з вирізом посередині  
H4051610754631 білий матовий 694,46
H4051610755191 світлий дуб 694,46
H4051610755481 дуб антрацит 694,46

1785мм - з вирізом ліворуч  
H4051620754631 білий матовий 694,46
H4051620755191 світлий дуб 694,46
H4051620755481 дуб антрацит 694,46

1785мм - з вирізом праворуч  
H4051630754631 білий матовий 694,46
H4051630755191 світлий дуб 694,46
H4051630755481 дуб антрацит 694,46

1785мм - з вирізом ліворуч та праворуч  
H4051640754631 білий матовий 769,86
H4051640755191 світлий дуб 769,86
H4051640755481 дуб антрацит 769,86

CASE столешня, розмір на замовлення (Lx80x520мм)                                              

500-2200мм без вирізу (ціна за см)

H4051700754631 білий 4,03
H4051700755191 світлий дуб 4,03
H4051700755481 дуб антрацит 4,03

H4051780754631 виріз під раковину 62,53

Будь ласка, використовуйте форму для замовлення

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)
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Ціна

Арт. Опис EUR

CASE шафка, з механізмом повільного закриття, відкрита зверху та з тилу           

1 висувна шухлядка (не для встановлення під раковину) (595х520х230мм)  

H4052120754631 білий матовий 421,46
H4052120755191 світлий дуб 421,46
H4052120755481 дуб антрацит 421,46

2 висувні шухлядки (не для встановлення під раковину) (595х520х450мм)  

H4052140754631 білий матовий 702,13
H4052140755191 світлий дуб 702,13
H4052140755481 дуб антрацит 702,13

CASE шафка, з механізмом повільного закриття, відкрита зверху та з тилу           

1 висувна шухлядка (не для встановлення під раковину) (790х520х230мм)  

H4052220754631 білий матовий 449,41
H4052220755191 світлий дуб 449,41
H4052220755481 дуб антрацит 449,41

2 висувні шухлядки (не для встановлення під раковину) (790х520х450мм)  

H4052240754631 білий матовий 730,34
H4052240755191 світлий дуб 730,34
H4052240755481 дуб антрацит 730,34

CASE шафка, з механізмом повільного закриття, відкрита зверху та з тилу           

1 висувна шухлядка (не для встановлення під раковину) (895х520х230мм)  

H4052320754631 білий матовий 477,62
H4052320755191 світлий дуб 477,62
H4052320755481 дуб антрацит 477,62

2 висувні шухлядки (не для встановлення під раковину) (895х520х450мм)  

H4052340754631 білий матовий 758,42
H4052340755191 світлий дуб 758,42
H4052340755481 дуб антрацит 758,42

CASE шафка маленька (460x385x505мм), підвісна, 1 висувна шухлядка  

H4020510754631 білий матовий 755,04
H4020510754751 білий глянцевий 800,41
H4020510755191 світлий дуб 755,04
H4020510755481 дуб антрацит 755,04
H4020510759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 918,97

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)
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Ціна

Арт. Опис EUR

CASE шафка середня (1000x350x335мм), підвісна, 2 скляні шухлядки, з 
механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4020110754631 білий матовий 561,6
H4020110754751 білий глянцевий 595,66
H4020110755191 світлий дуб 561,6
H4020110755481 дуб антрацит 561,6
H4020110759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 730,34

дверні петлі праворуч  
H4020120754631 білий матовий 561,6
H4020120754751 білий глянцевий 595,66
H4020120755191 світлий дуб 561,6
H4020120755481 дуб антрацит 561,6
H4020120759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 730,34

CASE шафка висока (1650x350x335мм), підвісна, 4 скляні полички, з 
механізмом повільного закриття

 

дверні петлі ліворуч  
H4020210754631 білий матовий 674,18
H4020210754751 білий глянцевий 714,87
H4020210755191 світлий дуб 674,18
H4020210755481 дуб антрацит 674,18
H4020210759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 919,75

дверні петлі праворуч  
H4020220754631 білий матовий 674,18
H4020220754751 білий глянцевий 714,87
H4020220755191 світлий дуб 674,18
H4020220755481 дуб антрацит 674,18
H4020220759991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 919,75

Замовляється окремо:  

H4909501040001 тримач рушника, 270мм, алюміній глянцевий анодований 84,76

H4909501050001 тримач рушника, 270мм, алюміній світлий 98,28
H4909501060001 тримач рушника, 270мм, алюміній темно-коричневий 98,28
H4909511040001 тримач рушника, 320мм, алюміній глянцевий анодований 92,69

H4909511050001 тримач рушника, 320мм, алюміній світлий 106,34
H4909511060001 тримач рушника, 320мм, алюміній темно-коричневий 106,34
H4909521040001 тримач рушника, 400мм, алюміній глянцевий анодований 103,61

H4909521050001 тримач рушника, 400мм, алюміній світлий 117,26
H4909521060001 тримач рушника, 400мм, алюміній темно-коричневий 117,26

H4830940950041 комплект ніжок, 2 шт., висота 335мм, хром 71,76
H4830950950041 комплект ніжок, 2 шт., висота 380мм, хром 70,20
H4830960950041 комплект ніжок, 2 шт., висота 395мм, хром 70,20
H4830970950041 комплект ніжок, 2 шт., висота 410мм, хром 70,20
H4830990950041 комплект ніжок, 2 шт., висота 257мм, хром 70,20
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

H4474009001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (450x20х825мм), без підсвітки 253,50

 
H4474519000071 підсвітка LED горизонтальна, 450мм 224,77

H4474529000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем, 450мм 381,68

H4474019001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (550x20х825мм), без підсвітки 266,11

 
H4474619000071 підсвітка LED горизонтальна, 550мм 238,81
H4474629000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  550мм 395,98

H4474029001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (600x25х700мм), без підсвітки 262,08

 
H4474719000071 підсвітка LED горизонтальна, 600мм 246,22
H4474729000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем, 600мм 402,61

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474039001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (650x25х700мм), без підсвітки 266,11

 
H4474819000071 підсвітка LED горизонтальна, 650мм 253,11
H4474829000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  650мм 410,02

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474049001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (800x25х700мм), без підсвітки 280,93

 
H4474919000071 підсвітка LED горизонтальна, 800мм 274,30
H4474929000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  800мм 431,21

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474059001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (900x25х700мм), без підсвітки 293,67

 
H4475019000071 підсвітка LED горизонтальна, 900мм 288,73
H4475029000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  900мм 445,12

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

H4474069001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (1000x25х700мм), без підсвітки 331,11

 
H4475119000071 підсвітка LED горизонтальна, 1000мм 303,03
H4475129000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  1000мм 459,68

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474079001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (1200x25х700мм), без підсвітки 352,17

 
H4475219000071 підсвітка LED горизонтальна, 1200мм 331,11
H4475229000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  1200мм 487,76

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474089001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (1300x25х700мм), без підсвітки 368,94

 
H4475319000071 підсвітка LED горизонтальна, 1300мм 345,41
H4475329000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  1300мм 502,19

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474099001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (1500x25х700мм), без підсвітки 421,59

 

 
H4475419000071 підсвітка LED горизонтальна, 1500мм 373,36
H4475429000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  1500мм 530,27

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

H4474109001441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою (1800x25х700мм), без підсвітки 463,32

 

 
H4475519000071 підсвітка LED горизонтальна, 1800мм 415,87
H4475529000071 підсвітка LED горизонтальна, із сенсорним вимикачем,  1800мм 572,91

H4475719000071 підсвітка LED вертикальна, 700мм 161,46
H4475729000071 підсвітка LED вертикальна, із сенсорним вимикачем, 700мм 318,11

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

H4474209961441 FRAME 25 дзеркало з алюмінієвою рамою, розмір на замовлення, без підсвітки за запитом

H4475619000071 підсвітка горизонтальна, розмір на замовлення за запитом

H4475629000071 підсвітка горизонтальна,  із сенсорним вимикачем, розмір на замовлення за запитом

FRAME 25 дзеркальна шафа (450х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, із 2 розетками, із сенсорним 
вимикачем. Для прихованого монтажу рама замовляється окремо 
H4083809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4083019001441 з боковими дзеркальними панелями 839,80
H4083019001451 з боковими білими панелями під склом 856,18

дверні петлі праворуч  
H4083029001441 з боковими дзеркальними панелями 839,80
H4083029001451 з боковими білими панелями під склом 856,18

FRAME 25 дзеркальна шафа (450х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4083809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4083219001441 з боковими дзеркальними панелями 818,09
H4083219001451 з боковими білими панелями під склом 836,03

дверні петлі праворуч  
H4083229001441 з боковими дзеркальними панелями 818,09
H4083229001451 з боковими білими панелями під склом 836,03

FRAME 25 дзеркальна шафа (450х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4083809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4083519001441 з боковими дзеркальними панелями 970,71
H4083519001451 з боковими білими панелями під склом 987,22

дверні петлі праворуч  
H4083529001441 з боковими дзеркальними панелями 970,71
H4083529001451 з боковими білими панелями під склом 987,22

FRAME 25 дзеркальна шафа (450х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, без сенсорного керування, з  2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4083809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4083719001441 з боковими дзеркальними панелями 950,30
H4083719001451 з боковими білими панелями під склом 966,68

дверні петлі праворуч  
H4083729001441 з боковими дзеркальними панелями 950,30
H4083729001451 з боковими білими панелями під склом 966,68

Будь ласка, використовуйте форму для замовлення
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

FRAME 25 дзеркальна шафа (600х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4084809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4084019001441 з боковими дзекальними панелями 872,69
H4084019001451 з боковими білими панелями під склом 890,37

дверні петлі праворуч  
H4084029001441 з боковими дзекальними панелями 872,69
H4084029001451 з боковими білими панелями під склом 890,37

FRAME 25 дзеркальна шафа (600х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп,без розеток, без сенсорного вимикача. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4084809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4084219001441 з боковими дзекальними панелями 847,99
H4084219001451 з боковими білими панелями під склом 864,50

дверні петлі праворуч  
H4084229001441 з боковими дзекальними панелями 847,99
H4084229001451 з боковими білими панелями під склом 864,50

FRAME 25 дзеркальна шафа (600х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4084809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4084519001441 з боковими дзеркальними панелями 1 005,03
H4084519001451 з боковими білими панелями під склом 1 021,28

дверні петлі праворуч  
H4084529001441 з боковими дзеркальними панелями 1 005,03
H4084529001451 з боковими білими панелями під склом 1 021,28

FRAME 25 дзеркальна шафа (600х150х750мм), з алюмінію, 1 дверцята, 
дзеркальні з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4084809000001

 

дверні петлі ліворуч  
H4084719001441 з боковими дзеркальними панелями 979,03
H4084719001451 з боковими білими панелями під склом 995,54

дверні петлі праворуч  
H4084729001441 з боковими дзеркальними панелями 979,03
H4084729001451 з боковими білими панелями під склом 995,54
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

FRAME 25 дзеркальна шафа (800х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикльними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4085809000001

 

H4085039001441 з боковими дзеркальними панелями 1 019,98
H4085039001451 з боковими білими панелями під склом 1 036,23

FRAME 25 дзеркальна шафа (800х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикльними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4085809000001

 

H4085239001441 з боковими дзеркальними панелями 999,57
H4085239001451 з боковими білими панелями під склом 1 015,82

FRAME 25 дзеркальна шафа (800х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампам, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4085809000001

 

H4085539001441 з боковими дзеркальними панелями 1 150,89
H4085539001451 з боковими білими панелями під склом 1 168,44

FRAME 25 дзеркальна шафа (800х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикальними LED-
лампам, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача, із 
зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама замовляється 
окремо H4085809000001

 

H4085739001441 з боковими дзеркальними панелями 1 130,09
H4085739001451 з боковими білими панелями під склом 1 146,73

FRAME 25 дзеркальна шафа (1000х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4086809000001

 

H4086039001441 з боковими дзеркальними панелями 1 078,61
H4086039001451 з боковими білими панелями під склом 1 096,16

FRAME 25 дзеркальна шафа (1000х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4086809000001

 

H4086239001441 з боковими дзеркальними панелями 1 055,34
H4086239001451 з боковими білими панелями під склом 1 073,15
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

FRAME 25 дзеркальна шафа (1000х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4086809000001

 

H4086539001441 з боковими дзеркальними панелями 1 242,15
H4086539001451 з боковими білими панелями під склом 1 258,40

FRAME 25 дзеркальна шафа (1000х150х750мм), з алюмінію, 2 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 2 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4086809000001

 

H4086739001441 з боковими дзеркальними панелями 1 219,01
H4086739001451 з боковими білими панелями під склом 1 235,26

FRAME 25 дзеркальна шафа (1200х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 4 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4088809000001

 

H4088049001441 з боковими дзеркальними панелями 1 524,64
H4088049001451 з боковими білими панелями під склом 1 540,63

FRAME 25 дзеркальна шафа (1200х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 4 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4088809000001

 

H4088249001441 з боковими дзеркальними панелями 1 506,57
H4088249001451 з боковими білими панелями під склом 1 524,64

FRAME 25 дзеркальна шафа (1200х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 4 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4088809000001

 

H4088549001441 з боковими дзеркальними панелями 1 690,91
H4088549001451 з боковими білими панелями під склом 1 707,42

FRAME 25 дзеркальна шафа (1200х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 4 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4088809000001

 

H4088749001441 з боковими дзеркальними панелями 1 673,10
H4088749001451 з боковими білими панелями під склом 1 690,91
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FRAME 25 Ціна

Арт. Опис EUR

FRAME 25 дзеркальна шафа (1300х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 4 вертикальниим LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4087809000001

 

H4087049001441 з боковими дзеркальними панелями 1 510,86
H4087049001451 з боковими білими панелями під склом 1 526,98

FRAME 25 дзеркальна шафа (1300х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 4 вертикальниим LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача. 
Для прихованого монтажу рама замовляється окремо H4087809000001

 

H4087249001441 з боковими дзеркальними панелями 1 494,48
H4087249001451 з боковими білими панелями під склом 1 510,86

FRAME 25 дзеркальна шафа (1300х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, із сенсорним керуванням та 4 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, з 2 розетками, із сенсорним вимикачем, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4087809000001

 

H4087549001441 з боковими дзеркальними панелями 1 674,53
H4087549001451 з боковими білими панелями під склом 1 690,65

FRAME 25 дзеркальна шафа (1300х150х750мм), з алюмінію, 3 дверцят, 
дзеркальних з обох сторін, без сенсорного керування, з 4 вертикальними LED-
лампами, з функцією затемнення ламп, без розеток, без сенсорного вимикача, 
із зовнішньою нижньою підсвіткою. Для прихованого монтажу рама 
замовляється окремо H4087809000001

 

H4087749001441 з боковими дзеркальними панелями 1 656,59
H4087749001451 з боковими білими панелями під склом 1 674,53

FRAME 25 інсталяційна рама для монтажу дзеркальної шафи, вбудованої в 
стіну

 

H4083809000001 480х30х780 80,60
H4084809000001 630х30х780 83,07
H4085809000001 830х30х780 84,76
H4086809000001 1030х30х780 85,93
H4088809000001 1230х30х780 87,23
H4087809000001 1330х30х780 88,53

H4906009000001 FRAME 25 набір аксесуарів, до якого входить органайзер із прозорого пластику, 
магнітна планка та косметичне дзеркальце

87,75
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FRAME 25 полиця скляна з комплектом кріплень до стіни (2 шт.)  

H4475809000001 450х120х10 мм 50,57
H4475819000001 550х120х10 мм 56,16
H4475829000001 600х120х10 мм 59,54
H4475839000001 650х120х10 мм 62,40
H4475849000001 800х120х10 мм 71,63
H4475859000001 900х120х10 мм 77,61
H4475869000001 1000х120х10 мм 95,16
H4475879000001 1200х120х10 мм 107,12
H4475889000001 1300х120х10 мм 113,23
H4475899000001 1500х120х10 мм 125,32
H4475909000001 1800х120х10 мм 143,26

 
H4475919000001 FRAME 25 полиця скляна з комплектом кріплень до стіни (2 шт.), розмір під 

замовлення
за запитом

H4907179000001 монтажний набір для скляних полиць FRAME 25, для безпосереднього 
кріплення їх до рами дзеркал FRAME 25, 2 шт., алюміній

40,56
Замовляється окремо:
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LEELO

Арт. Опис EUR

LEELO дзеркало (800х450мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476119501441 4000K, для зовнішнього вимикача 305,50
H4476129501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 347,23
H4476139501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
569,40

LEELO дзеркало (800х550мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476219501441 4000K, для зовнішнього вимикача 333,32
H4476229501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 388,83
H4476239501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
611,13

LEELO дзеркало (700х600мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476319501441 4000K, для зовнішнього вимикача 347,23
H4476329501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 402,74
H4476339501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
624,91

LEELO дзеркало (700х800мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476419501441 4000K, для зовнішнього вимикача 374,92
H4476429501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 430,56
H4476439501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
652,73

LEELO дзеркало (700х900мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476519501441 4000K, для зовнішнього вимикача 388,83
H4476529501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 458,25
H4476539501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
722,15

LEELO дзеркало (700х1000мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476619501441 4000K, для зовнішнього вимикача 416,65
H4476629501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 486,07
H4476639501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
763,88

LEELO дзеркало (700х1200мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476719501441 4000K, для зовнішнього вимикача 444,47
H4476729501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 513,89
H4476739501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
819,39

LEELO дзеркало (700х1300мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476819501441 4000K, для зовнішнього вимикача 486,07
H4476829501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 569,40
H4476839501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
888,81

Ціна
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LEELO

Арт. Опис EUR

LEELO дзеркало (700х1500мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4476919501441 4000K, для зовнішнього вимикача 555,49
H4476929501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 666,64
H4476939501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
999,96

LEELO дзеркало (700х1800мм), з інтегрованою LED-підсвіткою, з алюмінієвою 
рамою

 

H4477019501441 4000K, для зовнішнього вимикача 652,73
H4477029501441 4000K, 1 сенсор (on / off / затемнення) 763,88
H4477039501441 2700K-6000K, 1 сенсор (on / off / затемнення / перехід холодний-середній-

теплий), тильна підсвітка
1 097,20

Ціна

- 184 -



SPACE Ціна

Арт. Опис EUR

SPACE модульний елемент-шафка (435х495х250мм) з 1 шухлядкою  

H4111011601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 566,15
H4111011601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 566,15
H4111011601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 566,15
H4111011609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 689,00

SPACE модульний елемент-шафка (585х495х250мм) з 1 шухлядкою  

H4111311601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 615,42
H4111311601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 615,42
H4111311601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 615,42
H4111311609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 762,71

SPACE модульний елемент-шафка (790х495х250мм) з 1 шухлядкою  

H4111611601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 681,07
H4111611601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 681,07
H4111611601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 681,07
H4111611609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 859,95

SPACE шафка на коліщатах (535х495х500мм) з 2 шухлядками  

H4111921601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 1 067,17
H4111921601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 1 067,17
H4111921601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 1 067,17
H4111921609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 323,92

H4954001606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок шафок під раковину малий 
(200х244х45мм), білий матовий лакований

90,35

H4954011606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок шафок під раковину малий 
(200х274х45мм), білий матовий лакований

81,51

H4954021606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок шафок під раковину малий 
(200х324х45мм), білий матовий лакований

89,70

H4954031606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок модульних елементів та шафок на 
колесиках (200х374х45мм), білий матовий лакований

81,51

H4954041606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок шафок під раковину, великий 
(320х244х45мм), білий матовий лакований

107,51

H4954051606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок шафок під раковину, великий 
(320х274х45мм), білий матовий лакований

98,02

H4954051606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок шафок під раковину, великий 
(320х324х45мм), білий матовий лакований

98,02

H4954071606311 SPACE органайзер для висувних шухлядок модульних елементів та шафок на 
колесиках, великий (320х374х45мм), білий матовий лакований

98,02

SPACE комплект ніжок  

H4112201601051 світлий алюміній 114,14
H4112201601061 темний алюміній 114,14

SPACE шафка висока (300х300х1700мм), відкрита, з 4 фіксованими полицями  

H4109001601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 713,70
H4109001601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 713,70
H4109001601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 713,70
H4109001609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 434,42
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SPACE Ціна

Арт. Опис EUR

SPACE шафка висока (300х300х1700мм), 1 дверцята, дзеркальні з обох боків, 
петлі ліворуч або праворуч, з 4 фіксованими полицями

 

H4109011601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 937,56
H4109011601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 937,56
H4109011601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 937,56
H4109011609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 376,96

SPACE шафка висока (150х295х1700мм), відкрита, вузька, з 4 фіксованими 
полицями

 

H4109051601001 білий матовий, ручка зі світлого алюмінію 603,33
H4109051601011 світлий горіх, ручка зі світлого алюмінію 603,33
H4109051601031 темний в'яз, ручка з темно-коричневого алюмінію 603,33
H4109051609991 один з 38 кольорів, доступних під замовлення 1 279,98

SPACE столешня (Lx520x13мм)

900 мм - без вирізу  
H4109501601001 білий матовий 529,49
H4109501601011 світлий горіх 529,49
H4109501601031 темний в'яз 529,49

900 мм - з вирізом посередині  
H4109531601001 білий матовий 590,85
H4109531601011 світлий горіх 590,85
H4109531601031 темний в'яз 590,85

1200 мм - без вирізу  
H4110001601001 білий матовий 607,23
H4110001601011 світлий горіх 607,23
H4110001601031 темний в'яз 607,23

1200 мм - з вирізом ліворуч  
H4110011601001 білий матовий 668,72
H4110011601011 світлий горіх 668,72
H4110011601031 темний в'яз 668,72

1200 мм - з вирізом праворуч  
H4110021601001 білий матовий 668,72
H4110021601011 світлий горіх 668,72
H4110021601031 темний в'яз 668,72

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)
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SPACE Ціна

Арт. Опис EUR

SPACE столешня (Lx520x13мм)

1200 мм - з вирізом посередині  
H4110031601001 білий матовий 668,72
H4110031601011 світлий горіх 668,72
H4110031601031 темний в'яз 668,72

1200 мм - з вирізом ліворуч і праворуч  
H4110041601001 білий матовий 684,84
H4110041601011 світлий горіх 684,84
H4110041601031 темний в'яз 684,84

1600 мм - без вирізу  
H4110501601001 білий матовий 794,30
H4110501601011 світлий горіх 794,30
H4110501601031 темний в'яз 794,30

1600 мм - з вирізом ліворуч  
H4110511601001 білий матовий 822,90
H4110511601011 світлий горіх 822,90
H4110511601031 темний в'яз 822,90

1600 мм - з вирізом праворуч  
H4110521601001 білий матовий 822,90
H4110521601011 світлий горіх 822,90
H4110521601031 темний в'яз 822,90

1600 мм - з вирізом посередині  
H4110531601001 білий матовий 822,90
H4110531601011 світлий горіх 822,90
H4110531601031 темний в'яз 822,90

1600 мм - з вирізом ліворуч і праворуч  
H4110541601001 білий матовий 843,31
H4110541601011 світлий горіх 843,31
H4110541601031 темний в'яз 843,31

SPASE столешня, розмір на замовлення, товщина 13 мм                                          

500-2200мм (ціна за см)!!!  

H4110801601001 білий матовий 4,81
H4110801601011 світлий горіх 4,81
H4110801601031 темний в'яз 4,81

SPASE столешня, розмір на замовлення, товщина 10 мм                                          

600-2200мм (ціна за см)!!!  

H4110901601001 білий матовий за запитом

H4110901601011 світлий горіх за запитом

H4110901601031 темний в'яз за запитом

(Огляд відповідних раковин приведений у каталозі)

Будь ласка, використовуйте форму для замовлення

Будь ласка, використовуйте форму для замовлення
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BOUTIQUE Ціна

Арт. Опис EUR

BOUTIQUE шафка (900х380х360мм) з 1 шухлядкою  

H4090001502501 світлий дуб 1 624,09
H4090001502511 темний дуб 1 624,09

BOUTIQUE шафка (900х380х360мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину по 
середині

 

H4090031502501 світлий дуб 1 651,39
H4090031502511 темний дуб 1 651,39

BOUTIQUE шафка (900х500х430мм) з 1 шухлядкою  

H4090101502501 світлий дуб 1 801,54
H4090101502511 темний дуб 1 801,54

BOUTIQUE шафка (900х500х430мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину по 
середині

 

H4090131502501 світлий дуб 1 828,97
H4090131502511 темний дуб 1 828,97

BOUTIQUE шафка (1200х380х360мм) з 1 шухлядкою  

H4090301502501 світлий дуб 1 883,57
H4090301502511 темний дуб 1 883,57

BOUTIQUE шафка (1200х380х360мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину ліворуч  

H4090311502501 світлий дуб 1 910,61
H4090311502511 темний дуб 1 910,61

BOUTIQUE шафка (1200х380х360мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину 
праворуч 

 

H4090321502501 світлий дуб 1 910,61
H4090321502511 темний дуб 1 910,61

BOUTIQUE шафка (1200х380х360мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину по 
середині

 

H4090331502501 світлий дуб 1 910,61
H4090331502511 темний дуб 1 910,61

BOUTIQUE шафка (1200х380х360мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину ліворуч 
і праворуч

 

H4090341502501 світлий дуб 1 965,34
H4090341502511 темний дуб 1 965,34

BOUTIQUE шафка (1200х500х430мм) з 1 шухлядкою  

H4090501502501 світлий дуб 2 129,14
H4090501502511 темний дуб 2 129,14

BOUTIQUE шафка (1200х500х430мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину ліворуч  

H4090511502501 світлий дуб 2 156,31
H4090511502511 темний дуб 2 156,31
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BOUTIQUE Ціна

Арт. Опис EUR

BOUTIQUE шафка (1200х500х430мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину 
праворуч 

 

H4090521502501 світлий дуб 2 156,31
H4090521502511 темний дуб 2 156,31

BOUTIQUE шафка (1200х500х430мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину по 
середині

 

H4090531502501 світлий дуб 2 156,31
H4090531502511 темний дуб 2 156,31

BOUTIQUE шафка (1200х500х430мм) з 1 шухлядкою, виріз під раковину ліворуч 
і праворуч

 

H4090541502501 світлий дуб 2 183,74
H4090541502511 темний дуб 2 183,74

BOUTIQUE модульний елемент-шафка (300х380х360мм) з 1 поличкою, 
відкрита

 

H4091001502501 світлий дуб 682,50
H4091001502511 темний дуб 682,50

BOUTIQUE модульний елемент-шафка (300х500х430мм) з 1 поличкою, 
відкрита

 

H4091011502501 світлий дуб 764,27
H4091011502511 темний дуб 764,27

BOUTIQUE шафка висока (300х300х1800мм), 1 дверцята з системою "push and 
pull", петлі ліворуч або праворуч, 4 дерев'яні полички

 

H4091311502501 світлий дуб 1 910,61
H4091311502511 темний дуб 1 910,61

BOUTIQUE шафка середня (300х300х900мм), 1 дверцята з системою "push and 
pull", петлі ліворуч або праворуч, 2 дерев'яні полички

 

H4091511502501 світлий дуб 1 255,54
H4091511502511 темний дуб 1 255,54

BOUTIQUE шафка середня (300х300х900мм), відкрита, 2 дерев'яні полички  

H4091701502501 світлий дуб 955,24
H4091701502511 темний дуб 955,24

BOUTIQUE органайзер для шухляди (195х250х55мм), малий  

H4092001502501 світлий дуб 136,50
H4092001502511 темний дуб 136,50

BOUTIQUE органайзер для шухляди (275х250х55мм), великий  

H4092011502501 світлий дуб 180,05
H4092011502511 темний дуб 180,05
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BOUTIQUE Ціна

Арт. Опис EUR

BOUTIQUE столешня, розмір на замовлення, товщина 80/120 мм                            

600-1200мм (ціна за см)!!!  

H4092201502501 світлий дуб за запитом

H4092201502511 темний дуб за запитом

H4092281500001 виріз під раковину, 1 шт. 49,53
 

BOUTIQUE основа/підставка під меблевий модуль 900х500 мм, що 
встановлюється на підлогу (820х460х40мм)

 

H4092301502501 світлий дуб 140,14
H4092301502511 темний дуб 140,14

BOUTIQUE основа/підставка під меблевий модуль 1200х500 мм, що 
встановлюється на підлогу (1120х460х40мм)

 

H4092351502501 світлий дуб 160,42
H4092351502511 темний дуб 160,42

BOUTIQUE  L-поличка для меблевого модуля 900х380 мм, з отворами на 
задній стінці для опціональної розетки (865х90х85мм)

 

H4092411502501 світлий дуб 116,87
H4092411502511 темний дуб 116,87

BOUTIQUE  L-поличка для меблевого модуля 900х500 мм, з отворами на 
задній стінці для опціональної розетки (865х150х85мм)

 

H4092421502501 світлий дуб 140,14
H4092421502511 темний дуб 140,14

BOUTIQUE  L-поличка для меблевого модуля 1200 мм, з отворами на задній 
стінці для опціональної розетки (1165х90х85мм)

 

H4092451502501 світлий дуб 134,16
H4092451502511 темний дуб 134,16

BOUTIQUE  L-поличка для меблевого модуля 1200 мм, з отворами на задній 
стінці для опціональної розетки (1165х150х85мм)

 

H4092461502501 світлий дуб 172,25
H4092461502511 темний дуб 172,25

BOUTIQUE комплект кронштейнів  

H4929821500001 2 шт. 145,86
H4929831500001 3 шт. 218,92

H4929841500001 BOUTIQUE Опціональна розетка, IP 44, для комбінації з  L-поличками 409241, 
409242, 409245, 409246

67,08

Будь ласка, використовуйте форму для замовлення
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Уринали Ціна

Арт. Опис EUR

ANTERO уринал (770x380x365 мм), випуск горизонтальний, підвід води 
прихований, 1-літровий сифон DN50, що обслуговується без демонтажу 
уриналу, та керамічна кришка до нього в комплекті, з кріпленням прихованого 
монтажу

 

H8401530004011 стандартна версія 572,52
H8401500004011 стандартна версія, з електронною системою керування, живлення від батареї 

(6 х АА 1,5 V)
1 116,57

H8401520004011 стандартна версія, з електронною системою керування, живлення від мережі 1 145,30

 

H8401590004011 ANTERO уринал (770x380x365 мм), випуск горизонтальний, підвід води 
прихований, 1-літровий сифоном DN50, що обслуговується без демонтажу 
уриналу, та керамічна кришка до нього в комплекті, з кріпленням прихованого 
монтажу, з електронною системою керування, живлення від мережі, із Bluetooth-
модулем

1 469,91

 
H8901300000001 модуль USB адаптера для уриналу Antero з електронною системою керування 

H840150/ H840152
238,03

H8901310000001 модуль GLT адаптера для уриналу Antero з електронною системою керування 
H840150/ H840152

325,26

H8911320000001 модуль Bluetooth адаптера для уриналу Antero з електронною системою 
керування H840159

264,94

H8401550004011 ANTERO уринал (770х380x365 мм), випуск горизонтальний, підвід води 
прихований, 1-літровий сифон DN50, що обслуговується без демонтажу 
уриналу, та керамічна кришка до нього в комплекті, з кріпленням прихованого 
монтажу, із електронною системою контролю, живлення від мережі, із GLT-
модулем (блоком управління)

1 447,94

Замовляється окремо:
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LEMA уринал (700x350х400 мм), випуск горизонтальний, підвід води 
прихований, 1-літровий сифон DN50, що обслуговується без демонтажу 
уриналу, та керамічна кришка до нього в комплекті, з настінним кріпленням

 

H8401970004011 стандартна версія 537,16
H8401940004011 стандартна версія, з електронною системою контролю, живлення від батареї (6 

х АА 1,5 V)
1 663,48

H8401960004011 стандартна версія, з електронною системою контролю, живлення від мережі 1 743,82

H8401980004011 стандартна версія, з електронною системою контролю, приховане підключення 
та живлення від мережі

1 743,82

 
H8401990004011 LEMA уринал (700x350х400 мм), випуск горизонтальний, підвід води 

прихований, 1-літровий сифон DN50, що обслуговується без демонтажу 
уриналу, та керамічна кришка до нього в комплекті, з настінним кріпленнямм, з 
електронною системою контролю, живлення від мережі, із Bluetooth-модулем

1 697,41

Замовляється  
H8901300000001 модуль USB адаптера для уриналу LEMA з електронною системою керування 

H840194/ H840196/H840198
238,03

H8901310000001 модуль GLT адаптера для уриналу LEMA з електронною системою керування 
H840194/ H840196/H840198

325,26

H8911320000001 модуль Bluetooth адаптера для уриналу Antero з електронною системою 
керування H840199

264,94

H8431950004011 LEMA уринал (700x350х400 мм), випуск горизонтальний, безводний, 0-літровий 
сифон DN50, що обслуговується без демонтажу уриналу, та керамічна кришка 
до нього в комплекті, з настінним кріпленням

537,16
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CAPRINO PLUS уринал (645x320х350 мм), випуск горизонт./вертик., підвід води 
прихований, з настінним кріпленням в комплекті

 

H8420610000001 стандартна версія, без сифону 210,86
H8420610004001 стандартна версія, з мухою, без сифону 210,86

H8420650004011 стандартна версія, з сифоном, з електронною системою керування, живлення 
від мережі, антивандал

730,21

H8420650004111 стандартна версія, з сифоном, з електронною системою керування, живлення 
від мережі, з мухою, антивандал

730,21

H8420660004011 стандартна версія, з сифоном, з електронною системою керування, живлення 
від батареї, антивандал

730,21

H8420660004111 стандартна версія, з сифоном, з електронною системою кервання, живлення 
від батареї, з мухою, антивандал

730,21

 

CAPRINO PLUS уринал (645x320х350 мм), випуск гориз./вертик., зовнішній 
підвід води, з настінним кріпленням в комплекті

 

H8420620000001 стандартна версія, без сифону 210,86
H8420620004001 стандартна версія, з мухою, без сифону 279,50

H8476030000001 CINTO розділова перегородка (400х720 мм), з комплектом кріпленнь 229,06

H8476000000001 RION розділова перегородка (400х720 мм), з комплектом кріпленнь 138,19

H8409754000001 ILBAGNOALESSI One уринал (585х325х290 мм), горизонтальний випуск, підвід 
води прихований, без отворів для кришки, без сифону, з настінним кріпленням 
в комплекті

625,56

 

Замовляється окремо:  
H8900970000001 горизонтальний підвід 17,68
H8941810000001 1-літровий сифон D50, випуск горизонтальний 25,22
H8900970000001 патрубок підведення води з ущільнювачем 17,68
H8949730000001 каналізаційна труба 29,25

H8409714004161 ILBAGNOALESSI One уринал (585х325х290 мм), горизонтальний випуск, підвід 
води прихований, з отворами для кришки, без сифону, з настінним кріпленням 
в комплекті

796,90

Замовляється окремо:
H8949710000001 ILBAGNOALESSI One кришка уриналу, хромовані кріплення 184,08

H8949710000001 ILBAGNOALESSI One кришка уриналу, хромовані кріплення 184,08
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CASA уринал (465х305х285 мм), випуск горизонтальний, підвід води 
прихований, настінне кріплення в комплекті

 

H8401410000001 з отворами для кришки
(кришка замовляється окремо)

458,77

H8401450000001 без отворів для кришки 458,77

Замовляється окремо:  
H8941410000001 CASA кришка для уриналу 146,12
H8941530000001 сифон з прихованим випуском 43,16
H8900970000001 патрубок підведення води з ущільнювачем у разі використання звичайної 

інсталяцйної системи
17,68

H8941890000001 патрубок підведення води з ущільнювачем у разі використання інсталяцйної 
системи LAUFEN LIS SMART 370660

26,00

VILA уринал (490х310х280 мм), випуск горизонтальний, підвід води прихований, 
настінне кріплення в комплекті

 

H8411410000001 з отворами для кришки (кришка замовляється окремо) 296,40
H8411420000001 без отворів для кришки 296,40

Замовляється окремо:  
H8941423000001 VILA кришка для уриналу, з системою повільного опускання 163,15
H8941810000001 1-літровий сифон D50, випуск горизонтальний 25,22
H8900970000001 патрубок підведення води з ущільнювачем у разі використання звичайної 

інсталяцйної системи
17,68

H8941890000001 патрубок підведення води з ущільнювачем у разі використання інсталяцйної 
системи LAUFEN LIS SMART 370660

26,00

- 194 -



Ціна

Арт. Опис EUR

 

H2225000000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

393,51

H2225010000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 665,08
H2225050000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в правому куті, з лівою L-панеллю, зі 

стандартними кріпленнями до стіни
1 004,51

H2225060000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в лівому куті, з правою L-панеллю, зі 
стандартними кріпленнями до стіни

1 004,51

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

Solutions ванна (1700x750x460мм), вбудована версія, з санітарного акрилу, 
біла. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2235000000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

407,03

H2235010000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 678,60
H2235050000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в правому куті, з лівою L-панеллю, зі 

стандартними кріпленнями до стіни
1 018,16

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

Solutions ванна (1700x750x625мм), вбудована версія, з санітарного акрилу, 
біла, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2235300000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

428,74

H2235310000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 617,50
H2235350000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в правому куті, з лівою L-панеллю, зі 

стандартними кріпленнями до стіни
892,97

H2235360000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в лівому куті, з правою L-панеллю, зі 
стандартними кріпленнями до стіни

892,97

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

Solutions ванна (1800x800x460мм), вбудована версія, з санітарного акрилу, 
біла, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2245000000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

583,70

H2245010000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 847,08
H2245050000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в правому куті, з лівою L-панеллю, зі 

стандартними кріпленнями до стіни
1 221,61

H2245060000001 з алюмінієвою рамою, для встановлення в лівому куті, з правою L-панеллю, зі 
стандартними кріпленнями до стіни

1 221,61

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

Solutions ванна шестикутна (1900x900x480мм), вбудована версія, з 
санітарного акрилу, біла, без панелі, зливний отвір по центру. Злив-перелив 
замовляється окремо

 

H2255200000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

814,58

H2255210000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 1 004,51

 
H2961770000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 59,67

Замовляється окремо:

Solutions ванна (1700x700x460мм), вбудована версія, з санітарного акрилу, 
біла. Злив-перелив замовляється окремо

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Solutions ванна овальна (1700x750x460мм), вбудована версія, з санітарного 
акрилу, біла, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2225100000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

696,54

H2225110000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 870,09
 

H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

H2225120000001 Solutions ванна овальна (1700x750x460мм), вільностояча, з санітарного 
акрилу, біла, з панеллю, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється 
окремо

2 112,76

H2245120000001 Solutions ванна овальна (1700x750x620мм), вільностояча, з санітарного 
акрилу, біла, з панеллю, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється 
окремо

2 378,87

Solutions ванна овальна (1800x800x460мм), вбудована версія, з санітарного 
акрилу, біла, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2245100000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

907,40

H2245110000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 950,17

 
H2961700000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 44,85

Solutions ванна овальна (1900x900x480мм), вбудована версія, з санітарного 
акрилу, біла, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2255100000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

814,58

H2255110000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 1 004,51

 
H2961770000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 59,67

H2255120000001 Solutions ванна овальна (1900x900x625мм), вільностояча, з санітарного 
акрилу, біла, з панеллю, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється 
окремо

2 534,09

Замовляється окремо:

H2951100040001 система злив/перелив 78,52
 

H2951110040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив 245,44

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:
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Solutions ванна (1400x1400x460мм), кутова модель, вбудована версія, з 
санітарного акрилу, біла, зливний отвір по центру. Злив-перелив замовляється 
окремо

 

H2425000000001 без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без 
панелі

841,62

H2425010000001 з алюмінієвою рамою, без панелі 1 031,68
H2425070000001 з алюмінієвою рамою, з C-панеллю 1 371,11

 
H2944930000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 74,23

H2445000000001 Solutions ванна (1500x1500x460мм), кутова модель, вбудована версія, з 
санітарного акрилу, біла, зливний отвір по центру, без рами, з алюмінієвим 
профілем для ніжок (ніжки замовляються окремо), без панелі. Злив-перелив 
замовляється окремо

949,26

 
H2944930000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 74,23

H2445010000001 Solutions ванна (1500x1500x625мм), кутова модель, з санітарного акрилу, біла, 
з алюмінієвою рамою, без панелі, злив посередині. Злив-перелив замовляється 
окремо

1 166,10

Опції:  
H2445010006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
2 744,82

H2445070000001 1 530,88

Опції гідромасажу:  
H2445070006151 Електронне сенсорне керування, без гідромасажу, з LED підсвіткою, без 

зливу/переливу
3 154,97

H2445070006051 Електронне сенсорне керування, з аеромасажем 3 872,05
H2445070006351 Електронне сенсорне керування, з гідромасажем 4 015,44
H2445070006451 Електронне сенсорне керування, з гідро- та аеромасажем 5 162,82
H2445070006751 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка 5 736,38
H2445070006951 Електронне сенсорне керування, гідро- та аеромасаж, LED підсвітка, функція 

дезінфенкції
6 310,07

Solutions ванна (1700x750x460мм), зберігає вільний простір, вбудована версія, 
з санітарного акрилу, біла, без рами, з алюмінієвим профілем для ніжок, без 
панелі. Злив-перелив замовляється окремо

 

H2235100000001 для встановлення у правому куті 633,49
H2235200000001 для встановлення у лівому куті 633,49

 
H2961780000001 ніжки для ванни, з комплектом кріплень до стіни 47,06

Solutions ванна (1700x750x460мм), зберігає вільний простір, вбудована версія, 
з санітарного акрилу, біла, з рамою, без панелі. Злив-перелив замовляється 
окремо

 

H2235110000001 для встановлення у правому куті 823,55
H2235210000001 для встановлення у лівому куті 823,55

 
 

Замовляється окремо:

H2951100040001 система злив/перелив 78,52
 

H2951110040001 система злив/перелив, з функцією наповнення через перелив 245,44

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Замовляється окремо:

Solutions ванна (1500x1500x625мм), кутова модель, з санітарного акрилу, біла, 
з алюмінієвою рамою, з С-панеллю. Злив-перелив входять в комплект тільки 
ванни з гідромасажною системою
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H2115010000001 (800x800x45мм) 312,13

H2115020000001 (900x900x45мм) 339,30

H2115030000001 (1000x1000x45мм) 352,95

 

H2115050000001 (900x750x45мм) 325,78

H2115080000001 (1000x800x45мм) 357,24

H2115090000001 (1000x900x45мм) 369,98

H2125020000001 (1200x800x45мм) 399,49

H2125030000001 (1200x900x45мм) 407,03

H2125070000001 (1400x800x45мм) 474,63

H2125080000001 (1400x900x45мм) 506,74

H2145080000001 (1600x900x45мм) 586,95

H2155070000001 (1700x800x45мм) 561,34

H2165080000001 (1800x900x45мм) 734,37

 

H2145020000001 (900x900x45мм) 352,95

 

H2135020000001 (900x900x45мм) 339,30

H2135030000001 (1000x1000x45мм) 352,95

Ціна

Арт. Опис EUR

MERANO душовий піддон, керамічний  

H8529510000003 (800x800мм) 190,84

H8539510000003 (900x900мм) 290,29
 

MERANO душовий піддон, керамічний

H8549530000003 (800x1200мм) 430,82

H8549540000003 (700x1200мм) 329,81

MERANO душовий піддон, кутовий, керамічний  

H8529530000003 (800x800мм) 210,86

H8539530000003 (900x900мм) 299,39

Solutions душовий піддон, прямокутний, з санітарного акрилу

Solutions душовий піддон, квадратний, з санітарного акрилу

Solutions душовий піддон, прямокутний, з санітарного акрилу

Solutions душовий піддон, п'ятикутний, з санітарного акрилу

Solutions душовий піддон, кутовий, з санітарного акрилу
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Ціна

Арт. Опис EUR

H2951190040001 сифон для піддону, 90мм, з хромованою накладкою 52,52

H2955510000001 шумоізоляційна стрічка 26,26
 

ніжки для душових піддонів  

H2955550000001 ніжки (87-115мм) для душових піддонів:
H211501 / H211502 / H214502

39,39

H2955520000001 ніжки (125-185мм) для душових піддонів:
H211501/H211502 / H211505 

34,97

H2955560000001 ніжки (87-115мм) для душового піддону H211503 35,36

H2955530000001 ніжки (100-135мм) для душового піддону H211503 43,68

H2955570000001 ніжки (87-115мм) для душових піддонів:
H212502 / H212503 / H212508 / H212507 / H211505 / H211509 / H211508

40,69

H2955580000001 ніжки (87-115мм) для душових піддонів: H214508 / H215507 / H216508 59,54

Замовляється окремо:
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SOLUTIONS Душові піддони Ціна

Арт. Опис EUR

Solutions піддон душовий, зі штучного каменю Marbond, квадратний, отвір 
зливу з боку (сифон та інсталяційна рама замовляються окремо)

 

H2134400000001 800х800мм, колір білий 423,54
H2134400350001 800х800мм, колір пісочний 458,25
H2154420000001 900х900мм, колір білий 436,28
H2154420350001 900х900мм, колір пісочний 471,25
H2164410000001 1000х1000мм, колір білий 490,23
H2164410350001 1000х1000мм, колір пісочний 528,19

 

Solutions піддон душовий, зі штучного каменю Marbond, прямокутний, отвір 
зливу з боку (сифон та інсталяційна рама замовляються окремо)

 

H2134410000001 1000х700мм, колір білий 455,52
H2134410350001 1000х700мм, колір пісочний 491,66
H2134420000001 1000х800мм, колір білий 455,52
H2134420350001 1000х800мм, колір пісочний 493,09
H2154430000001 1000х900мм, колір білий 468,39
H2154430350001 1000х900мм, колір пісочний 506,22
H2164420000001 1000х1200мм, колір білий 570,44
H2164420350001 1000х1200мм, колір пісочний 609,96
H2164430000001 1000х2150мм (підрізний до 1600мм), колір білий 1 050,53
H2164430350001 1000х2150мм (підрізний до 1600мм), колір пісочний 1 123,46
H2134430000001 1200х700мм, колір білий 481,91
H2134430350001 1200х700мм, колір пісочний 522,21
H2154410000001 1200х800мм, колір білий 496,08
H2154410350001 1200х800мм, колір пісочний 536,90
H2154440000001 1200х900мм, колір білий 539,76
H2154440350001 1200х900мм, колір пісочний 580,71
H2134450000001 1400х1000мм, колір білий 708,24
H2134450350001 1400х1000мм, колір пісочний 765,18
H2134470000001 1600х1000мм, колір білий 765,18
H2134470350001 1600х1000мм, колір пісочний 827,71
H2134480000001 1700х750мм, колір білий 765,18
H2134480350001 1700х750мм, колір пісочний 827,71
H2134490000001 1700х800мм, колір білий 779,09
H2134490350001 1700х800мм, колір пісочний 841,62
H2144400000001 1700х900мм, колір білий 794,43
H2144400350001 1700х900мм, колір пісочний 858,26
H2144410000001 1800х800мм, колір білий 822,12
H2144410350001 1800х800мм, колір пісочний 888,81
H2144420000001 1800х900мм, колір білий 849,94
H2144420350001 1800х900мм, колір пісочний 918,06
H2144430000001 1800х1000мм, колір білий 963,82
H2144430350001 1800х1000мм, колір пісочний 1 041,56
H2144440000001 2000х900мм, колір білий 991,64
H2144440350001 2000х900мм, колір пісочний 1 072,11
H2144450000001 2000х1000мм, колір білий 1 005,55
H2144450350001 2000х1000мм, колір пісочний 1 086,02
H2144460000001 2150х900мм, колір білий 1 005,55
H2144460350001 2150х900мм, колір пісочний 1 088,88
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SOLUTIONS Душові піддони Ціна

Арт. Опис EUR

Solutions піддон душовий, зі штучного каменю Marbond, прямокутний, отвір 
зливу по центру (сифон та інсталяційна рама замовляються окремо)

 

H2134440000001 1400х800мм, колір білий 584,74
H2134440350001 1400х800мм, колір пісочний 615,29
H2154450000001 1400х900мм, колір білий 601,25
H2154450350001 1400х900мм, колір пісочний 633,36
H2134460000001 1600х800мм, колір білий 655,46
H2134460350001 1600х800мм, колір пісочний 687,44
H2154460000001 1600х900мм, колір білий 674,18
H2154460350001 1600х900мм, колір пісочний 707,72
H2164400000001 розмір під замовлення, колір білий по запиту

H2164400350001 розмір під замовлення, колір пісочний по запиту

Замовляється окремо:

H2951270000001 сифон DN50 25,74
H2984410000001 інсталяційна рама мала, для піддонів довжиною до 1200 мм, з ніжками, що 

регулюються
102,96

H2984420000001 інсталяційна рама велика, для піддонів довжиною понад 1200мм, з ніжками, що 
регулюються

197,08

H2956420000001 комплект для ущільнювання (внутрішній ущільнюваний кутник, ущільнювальна 
смужка, шумоізоляційна стрічка)

122,07

H2956470000001 ущільнювальна смужка, 2м 95,81
H2955510000001 шумоізоляційна стрічка, 3,3м 26,26
H2956430000001 внутрішній ущільнюваний кутник 57,85
H2956440000001 зовнішній пристінний кутник 134,42
H2956450000001 спеціальний клей для ущільнювальної смужки або кутника, 500 мл 38,61
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