
 

Závěsná skříňka 

 

Balení obsahuje: závěsnou skříňku v bílé barvě s 

povrchovou úpravou vysokého lesku, dvířka MDF jsou 

osazena panty se zpomalovacím systémem tichého 

dovírání, elegantní pochromované madlo (kovové) 

Rozměry: šířka 35 cm, hloubka 22 cm, výška 60 cm, skříňka 

je připravena pro univerzální montáž dvířek na levou nebo 

pravou stranu. 

1600,- 

 



 

Nízká skříňka 
Balení obsahuje: nízkou skříňku se zásuvkou v bílé barvě a s povrchovou úpravou 

vysokého lesku, dvířka MDF jsou osazena panty se zpomalovacím systémem tichého 

dovírání, elegantní pochromovaná madla (kovová), 4 ks výškově nastavitelných nožiček 

pro vodorovné usazení nízké skříňky Rozměry: šířka 35 cm, hloubka 30 cm, celková výška 

skříňky s nožičkami je 83 cm, skříňka je připravena pro univerzální montáž dvířek na levou 

nebo pravou stranu, vzhledem k hloubce skříňky je nutné, při použití nožiček, ukotvit 

skříňku do stěny, skříňku je možno použít i jako závěsnou (bez nastavovacích nožiček) 

2500,- 

 



 

 

Skříňka s umyvadlem 
Sestava obsahuje: spodní skříňku pod umyvadlo v bílé barvě s povrchovou úpravou 

vysokého lesku, dvířka MDF jsou osazena panty se zpomalovacím systémem tichého 

dovírání, elegantní pochromovaná madla (kovová), umyvadlo SELLA s pohodlným 

umývacím prostorem, 4 ks výškově nastavitelných nožiček pro vodorovné usazení spodní 

skříňky, chromovanou krytku přepadu umyvadla. 

Rozměry: skříňka - šířka 39,8 cm, hloubka 23 cm, celková výška skříňky s umyvadlem a 

nožičkami je 87 cm, umyvadlo SELLA - šířka 45 cm, hloubka 34 cm, vzhledem k hloubce 

skříňky je nutné, při použití nožiček, ukotvit skříňku i umyvadlo do stěny, skříňku je možno 

použít i jako závěsnou (bez nastavovacích nožiček), v tomto případě je nutné umyvadlo 

připevnit na stěnu samostatně. 

2700,- 

 



 

 

Zrcadlo s poličkou 
 

 

• šířka 50 cm 

• výška 70 cm 

• zrcadlo s fazetou 

• včetně montážního příslušenství 

• skleněná polička s ocelovými pochromovanými držáky 

• možnost výběru osvětlení z nabídky souvisejících produktů 

 

1290,- 

 



 

Závěsná skříňka pod umyvadlo 
Rozměr: 62x72,6x43,8 cm, materiál MDF/lamino, záruka 24 měsíců, hmotnost 15,500 kg. 

Skříňka je nově dodávána s elegantními hranatými úchytkami v chromovém provedení a 

zpomalovacími výsuvy šuplíku s dotahem. Umyvadlo není součástí skříňky. Možno 

instalovat s nožičkami, které je nutné objednat samostatně. Provedení dub platin 

doplněné o krásné keramické umyvadlo. Praktické dvě velké zásuvky. Instalujte nábytek 

na rovnou stěnu. Nevystavujte nábytek trvalé vlhkosti a styku s vodou. Koupelnu vždy 

řádně odvětrejte. Při zkroucení korpusu skříňky může dojít k poruše funkce dovíracích 

mechanismů. Proti případnému zatékání vody do skříňky použijte silikonový tmel. 

 

3990,- 

 



 

Galerka - zrcadlová skříňka 

Rozměr: 60x70x18 cm, barva dub platin, materiál 

MDF/lamino, dvoukřídlá dvířka se zrcadlem, 2x nastavitelná 

skleněná police, neobsahuje elektrickou zásuvku, vhodná 

do malých koupelen, záruka 24 měsíců, hmotnost 13,500 kg. 

Zrcadlová skříňka je nově dodávána se zpomalovacími 

panty. 

2690,- 

 



 

MADLO PŘÍSAVNÉ 

délka 33 cm 

max. zatížení 120 KG 

690,- 

 



 

STOLIČKA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU A 

OTOČNÝM SEDÁKEM 

nastavitelná výška 41,5 – 58 cm 

max. zatížení 150 KG 

1830,- 

 



 

STOLIČKA SKLÁDACÍ S NASTAVITELNOU 

VÝŠKOU 

sedák 31 x 50 cm, výška 47 – 51 cm 

max. zatížení 150 KG 

1150,- 

 



 

 

 

NÁSTAVEC NA WC MÍSU S VÍKEM A MADLY 

30 x 53 x 10 cm 

max. zatížení 150 KG 

1830,- 
 

 



 

MADLO PRO VSTUP DO VANY 

pro vany s okrajem 6-13 cm 

max. zatížení 100 KG 

1560,- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDAČKA DO VANY 

sedák 30 x 40 cm 

max. zatížení 150 KG 

1660,- 
 

 



 

 

 

 

SEDÁTKO DO VANY 

73-83 x 22,3 x 21 cm 

max. zatížení 150 KG 

895,- 
 

 



 

SEDAČKA SKLOPNÁ 

max. zatížení 125 KG 

870,- 
ceny s DPH 

 


