Мебели fayans - Madalena и Petit

Серия Petit

мебели fayans

Мебелите са важен функционален елемент в обзавеждането на
съвременната баня, който има ключово значение за целия й облик.
Често е достатъчно просто да поставите нов мебел на мястото
на стария умивалник, да го комбинирате с нови смесителни батерии
и ... ще имате баня с чисто нова визия!
Мебелите Fayans са проектирани така, че да са подходящи за
монтаж дори и в малки бани.
Мебелите Fayans се предлагат с 2 години фабрична гаранция.
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Мебели fayans

Колекция мебели Madalena
Мебелите от колекцията Madalena на
FAYANS са с повишена влагоустойчивост,
тъй като тялото и вратичките им
имат покритие от водоустойчив ABS
материал. Изработени са от висококачествен материал и се предлагат в два
варианта – в завършен вид - бял лак или
комбинация от бял лак и дъб.
Мебелът е изключително практичен,
като вратичките му позволяват ъгъл
на отваряне от 105 о, а пантите им
гарантират дълтотрайна употреба с
минимум 20 000 цикъла на отваряне и
затваряне. За допълнително удобство
е включен вътрешен рафт, чиято височина на монтаж може да се регулира
според индивидуалните предпочитания
на клиента. Мебелът може да се монтира на стена или с комплект крака.
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Мебели fayans
madalena

| Мебел

за уми валник Madalena 600 мм.*
2 врати, 1 чекмедже

Арт. №

Цена:

8.6157.7.000.000.1
Съдържа:
Мебел за умивалник - 4.5F50.6.039.300.1
Умивалник за монтаж върху мебел Neo 600 мм.
с централен отвор - 8.1039.6.000.104.1

Цвят: бяло
Опаковка: Експедира се на две отделни части
Тегло: 31

без ДДС с ДДС
304,00 лв. 364,80 лв.

| Мебел

за уми валник Madalena 550 мм.
2 врати
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Арт. №

Цена:

8.6020.0.000.000.1
Съдържа:
Мебел за умивалник - 4.5F50.4.039.300.1
Умивалник за монтаж върху мебел Neo 550 мм.
с централен отвор - 8.1039.4.000.104.1

Цвят: бяло
Опаковка: Експедира се на две отделни части
Тегло: 24,63

без ДДС с ДДС
195,00 лв. 234,00 лв.
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* Продукт по индивидуална поръчка
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Мебели fayans

| Мебел

за уми валник Madalena 550 мм.
2 врати

850

285

580

490

530

100

550

Арт. №

Цена:

8.6020.1.000.000.1
Съдържа:
Мебел за умивалник - 4.5F50.4.039.326.1
Умивалник за монтаж върху мебел Neo 550 мм.
с централен отвор - 8.1039.4.000.104.1

Цвят: бяло и дъб
Опаковка: Експедира се на две отделни части
Тегло: 24,63

без ДДС с ДДС
202,00 лв. 242,40 лв.

| Мебел

за уми валник Madalena 500 мм.
2 врати

850

285

580

490

530

100

500

Арт. №

Цена:
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8.6124.5.000.000.1
Съдържа:
Мебел за умивалник - 4.5F50.3.039.300.1
Умивалник за монтаж върху мебел Neo 500 мм.
с централен отвор - 8.1339.0.000.104.1

Цвят: бяло
Опаковка: Експедира се на две отделни части
Тегло: 20,9

без ДДС с ДДС
195,00 лв. 234,00 лв.

Рока България АД

Мебели fayans
madalena

| Огледало

Madalena
750x600 мм.

Арт. №

4.5F55.4.039.304.1

Цена:

без ДДС
86,70 лв.

с ДДС
104,04 лв.

Опаковка: в кутия
Тегло: 8,40
Брой/палет: 39

Опция за мебел Madalena
Комплект крака
Арт. №

4.9F40.1.039.000.1

Цена:

без ДДС
15,70 лв.
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с ДДС
18,84 лв.

Тегло: 0,40
Брой/палет: 1120
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Мебели fayans

Серия Petit
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Мебели fayans
petit

Колекция мебели petit
Колекцията се характеризира със спретнат и интелигентен съвременен дизайн,
перфектно решение за монтиране в малки пространства.
Мебелите от тази колекция са с повишена влагоустойчивост, тъй като тялото и
вратичките им имат покритие от водоустойчив ABS материал.
Мебелът е изключително практичен, като вратичките му позволяват ъгъл на отваряне
от 105о, а пантите им гарантират дълтотрайна употреба с минимум 20 000 цикъла
на отваряне и затваряне. Ръкохватките на мебела са от алуминий, със защитен слой.
Колекцията мебели Petit предлага комплексно решение за банята, като клиентът
може да направи своя избор от комплект мебел с умивалник и огледало, или комплект с огледало и осветление.
Мебелите Petit се предлагат в два цвята: бяло и сиво антрацит.
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Мебели fayans

| Комплект

база, умивалник, огледало и аплик Petit
1 в ратa; умива лник с отвор за смесител вдясно

Арт. №

Цена:
Цена:
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4.5352.1.175.300.1
4.5352.3.175.301.1
без ДДС с ДДС
229,00 лв. 274,80 лв.
260,00 лв. 312,00 лв.

Цвят: бяло
Цвят: сиво антрацит *
Опаковка: в кутия
Тегло: 18
Брой/палет: 16

* Продукт по индивидуална поръчка
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Мебели fayans
petit

| Комплект

база, умивалник и огледало Petit
1 в ратa; умивалник с отвор за смесител вдясно
19

384

582

400

695

585

223

Арт. №

Цена:
Цена:

4.5352.0.175.300.1
4.5352.2.175.301.1
без ДДС с ДДС
174,00 лв. 208,80 лв.
199,00 лв. 238,80 лв.
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230

386

Цвят: бяло
Цвят: сиво антрацит *
Опаковка: в кутия
Тегло: 17
Брой/палет: 16

* Продукт по индивидуална поръчка
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Маркетинг и продажби
1301 София, ул. Пиротска 5
www.fayans.bg

