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Розміри Артикул Найменування РРЦ, грн

Трапи

C213N-01
Трап решiтка нержавiюча сталь 106x106мм, горизонтальний злив 

d50
345,00  

C107N-01 /  	3W1-

007-001 Трап решiтка нержавiюча сталь 106х106мм, вертикальний злив 

d50
365,00  

WDR-110-01-4402-

01

Трап решiтка нержавiюча сталь CUBO 106х106мм, горизонтальний 

злив d50 
895,00  

WDR-110-01-4412-

01

Трап решiтка нержавiюча сталь CUBO 106х106мм, вертикальний 

злив d50 
895,00  

Сифони для кухонних мийок 

41K13929

Універсальний комплект: сифон Smartloc телескопічний для 

одинарної кухонної мийки d114, 2 гвинта, 2 переливи, зливна 

гофра d50/40, злив пральної та посудомийної машин
775,00  

41R13919

Універсальний комплект: сифон Smartloc телескопічний для 

одинарної кухонної мийки d114, автомат, 2 гвинта, 2 переливи, 

зливна гофра d50/40, злив пральної та посудомийної машин
1 360,00  

41N03910

Сифон Smartloc, телескопічний, для одинарної кухонної мийки з 

накидною гайкою, зливна гофра d50/40, злив пральної та 

посудомийної машин
420,00  

42EK00903 Додатковий сифон Smartloc з чашею d114, телескопічний 485,00  

42EC00904
Додаткова частина до сифона Smartloc для підключення 

посудомийної або стиральної машини
158,00

3409023
Дизайнерська магнітна насадка для випуску будь-якого кухонного 

сифона Prevex
375,00

42EN00902 Додатковий сифон Smartloc з накидною гайкою, телескопічний 226,00  

Гофри до сифонів для кухні
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3130011 Універсальна гофра с перехідникамиd 50/40/32, з зажимами 675,00  

3100220 Перехідник d40/50 112,00  

Сифони для умивальника Easy Clean

1512412
Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, зливна трубка d40 з розеткою, клік-клак хром пластик
540,00  

1512427
Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, зливна трубка d32 з розеткою, клік-клак хром пластик
890,00  

1512426

Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, без отвору для переливу, зливна трубка d40 з 

розеткою, клік-клак хром пластик
1 430,00  

1532403

Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, вихід зливу d40/32, зливна гофра d32х892мм, 

перехідник d32/40 90° з розеткою, клік-клак хром пластик
960,00  

1511406

Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, клапан хромований, зливна трубка d40 з розеткою, 

клік-клак хром пластик
1 895,00  

1512415
Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, зливна трубка d40 з розеткою, клік-клак бронза метал
1 400,00  

1512417
Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, зливна трубка d40 з розеткою, клік-клак золото метал
1 500,00  

1512419

Сифон для умивальника Easy Clean, телескопічний, легко 

очищується, зливна трубка d40 з розеткою, клік-клак чорний 

пластик
1 240,00  

3300090 Перелив для Easy Clean для раковин товщиною 1-5мм 240,00  

3300082 Перелив для Easy Clean для раковин товщиною 10-30мм 190,00  
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Ventloc

3010001

Сифон для умивальника Ventloc з накидною гайкою 5/4", з 

кулькою в середині (сухий затвор), зливна телескопічна трубка 

d32/50 з розеткою
440,00  

3015001

Cифон для умивальника Ventloc, з кулькою всередині (сухий 

затвор), традиційна гумова пробка, зливна телескопічна трубка 

d32/50 з розеткою
795,00  

3035001

Cифон для умивальника Ventloc, з кулькою всередині (сухий 

затвор), традиційна гумова пробка, зливна гофра d32/40 з 

розеткою
720,00  

Preloc

PR3-N4N35-001

Сифон для умивальника Preloc телескопічний, з накидною гайкою 

5/4", зливна трубка d32/50 з розеткою, підключення до пральної 

машини та переливу
240,00  

PR3-N4NF3-004

Сифон для умивальника Preloc телескопічний, з накидною гайкою 

5/4", зливна гофра d32x885 з розеткою, підключення до пральної 

машини та переливу
260,00  

PR3-D4N35-001

Сифон для умивальника Preloc телескопічний, гумова заглушка, 

зливна трубка d32/50 з розеткою, підключення до пральної 

машини та переливу
380,00  

PR3-D4NF3-001

Сифон для умивальника Preloc, телескопічний, гумова заглушка, 

зливна гофра d32/40 з розеткою, підключення до пральної 

машини та переливу
440,00  

PR3-C4N35-001

Сифон для умивальника Preloc телескопічний з клік-клак хром, 

пластик, зливна труба d32/50 з розеткою, підключення до 

пральної машини та переливу
470,00  

PR3-C4NF3-001

Сифон для умивальника Preloc телескопічний, з клік-клак хром 

пластик, зливна гофра d32/40 з розеткою, підключення до 

пральної машини та переливу
560,00  

Сифони для умивальника d32 

PR3-B4N35-001
Cифон для умивальника Basic телескопічний, з накидною гайкою 

5/4", зливна трубка d32/50 з розеткою
138,00  

PR3-B4NF3-001

Сифон для умивальника Basic телескопічний, з 

накидною гайкою 5/4", гофра d32, перехiдник 

d32/40 з розеткою

198,00  

PR3-D4N35-003

Сифон для умивальника Basic телескопічний, 

традiцiйна гумова пробка, зливна трубка d32/50 з 

розеткою

186,00  

PR3-D4N35-002
Сифон для умивальника Basic телескопічний, традiцiйна гумова 

пробка, зливна трубка d32/50 з розеткою
186,00  

3



PR3-D4NF3-002
Сифон для умивальника Basic телескопічний, традiцiйна гумова 

пробка, гофр d32, перехiдник d32/40 з накладкою
228,00  

PR3-C4N35-003
Сифон для умивальника Basic телескопічний, клiк-клак пластик 

хром, зливна трубка d32/50 з розеткою
328,00  

PR3-D4NF3-004
Сифон для умивальника Basic телескопічний, традiцiйна гумова 

пробка, гофра d32, перехiдник d32/40 з накладкою
235,00  

PR4-D4NR4-002

Сифон для умивальника Basic телескопічний, традiцiйна гумова 

пробка, зливна трубка d40 з розеткою, пiдключення до пральної 

машини
248,00  

PR3-C4N35-002
Сифон для умивальника Basic телескопічний, клiк-клак пластик 

хром, зливна трубка d32/50 з розеткою
330,00  

Латуні сифони для умивальника d32 

A12032M-01
Сифон для умивальника латунний, хромований, з накидною 

гайкою 5/4", зливна трубка d32 з розеткою
590,00  

A122M32M-01
Сифон для умивальника латунний, хромований, традиційна 

гумова пробка, зливна трубка d32 з розеткою
695,00  

A12132M-01
Сифон для умивальника та біде латунний, хромований, з 

накидною гайкою 5/4", зливна  трубка d32 з розеткою
525,00  

A12332M-01
Сифон для умивальника латунний, хромований, круглий з 

накидною гайкою 5/4", зливна трубка d32 з розеткою
1 180,00  

A143-01
Донний клапан сифона для умивальника з переливом, клік-клак з 

малою заглушкою, метал
468,00  

A142-01  /            

WK4-C4N-009 Донний клапан сифона для умивальника з переливом, клік-клак з 

великою заглушкою, метал
568,00  
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Сифони для вани

A316M50-01
Cифон для ванни, гофра переливу 100 см, для ванн d52мм, 

комплект пластик-метал, зливний відвід 40/50мм                                                                                         
810,00  

A305M50-01  

/3217W01-001 Cифон для ванни, гофра переливу 65 см, для ванн d52мм, 

комплект пластик-метал, зливний відвід 40/50мм                                                                
740,00  

Сифони для урінала

1710026
Сифон для пicyара телескопічний, пляшковий, зливна трубка 

d32/50мм з розеткою                                    
270,00  

Сифони для пральної машини

A60032-01  /3W2-

001-001 Cифон для пральної машини d32 з розеткою, бiлий                                                                           115,00  

A60132-01 Cифон для пральної машини d32 з розеткою, хром 168,00  

Сифони для кондиціонера

3000008

Сифон для збору конденсату Ventloc телескопічний, з кулькою 

всесередині (сухий затвор), з накидною гайкою 5/4", трубка 

90°x220 mm, вихід зливу d32
555,00  

Сифони для душового піддону

A402M50-01 Сифон для душового піддону d52мм, вихід зливу d40/50 248,00  

3212007 Сифон для душового піддону d52мм, вихід зливу d32 475,00  

3201004
Сифон для душового піддону d90мм, вихід зливу d40, пластик, 

хром
538,00  

A417CH50-01
Сифон для душового пiддону d90мм, зливний відвід d40/50, 

пластик хром                                                                                                                                                                                          
598,00  

B405-01   /3W4-023-

001 Гофра для унітазу d110 L-360-540 208,00  

Лінійні жолоби
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EL-CLPL07A-

003

Комплект: лінійний обрізній жолоб EASY LINE 

CLASSIC 350-770мм, хромована обрізна решітка 280-

700 мм

8640

EL-CLPL08A-

003

Комплект: лінійний обрізній жолоб EASY LINE 

CLASSIC 350-870мм, хромована обрізна решітка 280-

800 мм

8860

EL-CLPL10A-

003

Комплект: лінійний обрізній жолоб EASY LINE 

CLASSIC 350-1070мм, хромована обрізна решітка 280-

1000 мм

9820

EL-CLBR07A-

003

Комплект: лінійний обрізній жолоб EASY LINE 

CLASSIC 350-770мм, матова обрізна решітка 280-700 

мм

8640

EL-CLBR08A-

003

Комплект: лінійний обрізній жолоб EASY LINE 

CLASSIC 350-870мм, матова обрізна решітка 280-800 

мм

8860

EL-CLBR10A-

003

Комплект: лінійний обрізній жолоб EASY LINE 

CLASSIC 350-1070мм, матова обрізна решітка 280-

1000 мм

9820
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