Sprchové dveře, LIMA, dvoukřídlé, létací,
chrom ALU, sklo
Hliníkové profily, síla skla 6 mm, dveře, výška 1900 mm. Lima je nejnovější řada sprchových koutů Mereo, která navodí
pocit čistého designu v každé moderní koupelně. Rovné hladké plochy, čisté linie a ostré hrany profilů umocňují pocit
exkluzivity. Kvalitní skleněné výplně s bezpečnostním sklem je možné zvolit jak v čirém provedení, tak v neprůhledném
provedení se sklem Point, které navodí lepší pocit intimity při sprchování. Snadné zavření a těsnost zajišťují silikonové
lišty, opatřené na vstupní části magnetem, nejedná se však o hermeticky uzavřený výrobek. Dveře je možné otevírat i
směrem dovnitř, díky čemuž zůstane okolí vašeho sprchového koutu suché. Za zmínku pak jistě stojí inovativní systém
montáže pomocí CLICK systému. Tento systém montáže snižuje počet operací, nutných pro sestavení celého koutu a
odbourává některé složitější operace, jako je vrtání do profilů. Také další části koutu jsou dodávány s ohledem na
maximální rychlost montáže svépomocí.

šířka: 1000 , 800 , 900 , 1200 mm, délka (výška): 1900 mm, typ: dveře, provedení: L/P univerzální, barva: Chrom
materiál: hliníkové profily, sklo: Čiré , Point, sklo (pevné/dveře): 6 mm, vstupní otvor: 670 , 770 , 870 , 1070,
stavitelnost: 780 - 805 , 880 - 905 , 980 - 1005 , 1180 – 1205, VO balení: 1 ks

1200x1900 čiré 8490,1000x1900 čiré 7390,1000x1900 point 7390,900x1900 čiré 6990,900x1900 point 6990,800x1900 čiré 6790,800x1900 point 6790,Uvedené ceny s DPH

SPRCHOVÝ KOUT
akční cena + ZDARMA praktická vanička z litého mramoru 900x900mm

11680,-

7290,-

Charakteristika sprchové zástěny:
Čtvrtkruhová zástěna s dvoudílnými posuvnými dveřmi
Horní a spodní zdvojená ložiskové kolečka zajišťují bezproblémový
chod
Systém vyklápění dveří pomocí spodních ložisek pro snadné čištění
Leštěné hliníkové profily
Vyrovnání nerovností stěn pomocí stěnových profilů do kterých se
zasouvá sklo
Elegantní pochromovaná madla
Magnetické těsnění
Čiré bezpečnostní sklo tloušťky 5 mm
Výška: 1900 mm

Technické parametry:
Čtvrtkruhová zástěna: 900x900 mm
Instalační rozměr: 877-900 mm
Šířka vstupu: 560 mm
Rádius: 550 mm
Sklo: čiré, tloušťka 5 mm

Vanička z litého mramoru PQ559R
Litý mramor je revoluční, moderní materiál z polymerové pryskyřice
plněné práškovým přírodním materiálem, který je v současné době
stále více oblíbenější. Litý mramor má rovný povrch, vysokou
pevnost a stabilitu, udržuje také teplotu okolí.

Uvedené ceny s DPH

