SVIEŽA PONUKA
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Vaša nová kúpel’ňa za atraktívne ceny!

Séria PRIMO
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Uše

Pri zakúpení akéhokol’vek kombi WC
alebo závesného WC

Pri zakúpení akéhokol’vek
umývadla získate

WC sedadlo K80112

povrchovú úpravu

GRÁTIS!

s automatickým pozvol’ným sklápaním

LEN za 1€

Ponuka zahŕňa 4 typy umývadiel v 9 rozmeroch - tri klasické 50, 55 a 60 cm, tri nábytkové, jedno zapustené
umývadlo a dve umývadielka určené do malých kúpel’ní a toaliet.

Jednoduché
čistenie:
keramika
na želanie
s povrchom
Reflex Kolo

Úspora miesta:
dl’žka
závesného
WC len 53 cm

Úspora
nákladov:
splachovanie
3/6 l

Lepšia
hygiena:
glazovaný
splachovací
kruh

Rychlá montáž:
Kombi WC
dodávané
zmontované
s nádržkou,
dl’žka len 64 cm

Vyšší komfort:
WC sedadlo
s aut.
pozvol’ným
sklápaním

SVIEŽA PONUKA
Vaša nová kúpel’ňa za atraktívne ceny!
Sprchovací kút
FRESH
+ keramická vanička
Xeno 90 x 90 cm
len za 1 €
V akcii štvrťkruhové sprchovacie kúty FRESH
o rozmere 90x90x185 cm
Všetky s výplňou z pravého bezpečnostného skla,
možnosť výberu z týchto prevedení:
biele profily, sklo číre, č. BKPG90222,
cena 297,- € vr. DPH
strieborné profily, sklo číre, č. BKPG90222001,
cena 320,- € vr. DPH
biele profily, nepriehl’adné sklo Crepi, č. BKPG90202,
cena 313,- € vr. DPH
strieborné profily, nepriehl’adné sklo Crepi, č. BKPG90202001,
cena 329,- € vr. DPH

Pevné a stabilné:
- konštrukcia
profilov,
hr. skla 4 mm.

Jednoduché
čistenie
- možnosť
odklonenia dverí.

Dokonalý chod
dverí - horné
i dolné ložiskové
pojazdy.

L’ahké otváranie
a bezpečný pohyb:
- obojstranné
držadlá .

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH.

Váš odborný predajca:

Vysoká kvalita
Moderný design
Výborná cena
L’ahká údržba

Viac informácií získate na:
Sanitec, s.r.o.
organizačná zložka
P.O.BOX 201, 810 00 Bratislava 1
tel: 041 437 66 62, info@sanitec.sk

www.sanitec.sk

