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A falak már állnak, a nyílászárók a helyükön, a szaniter 

termékek is beépítve… 

Egyszóval elkészült az otthona. De vajon épp olyan modern 

és egyedi, amilyennek elképzelte? Önnek hosszú évekre szóló 

döntések sorozatát kell meghoznia, amelyek meghatározzák 

otthona stílusát és hangulatát.

Ahhoz, hogy elképzelésének minden megfeleljen, érdemes 

már az első pillanattól fogva széles kínálatból, megbízható 

termékekből, valamint modern és esztétikus megoldásokból 

választania. 

A Hofstädter vállalat több évtizedes tapasztalata, a szaktudás 

és a trendek iránti töretlen elköteleződés garantálja, hogy 

kereskedéseinkben megtalál minden segítséget a döntéséhez. 

Nem csak a szükséges termékeket vásárolhatja meg nálunk, 

de velük együtt adjuk szakértelmünket és lelkesedésünket. 

Így van ez az építőanyagok esetében, a nyílászárók 

területén és természetesen a szaniter termékeket kínáló 

bemutatótermeinkben is…

Trend a fürdőszobában

A fürdőszoba a regenerálódás, felfrissülés és megtisztulás 
helyszíne.

Ahhoz, hogy otthona legintimebb része összhangban legyen 
funkciójával, mindig ragyogónak és modernnek kell lennie. 
A Hofstädter ezt a filozófiát követve alakította ki az igényeknek, 
hagyományoknak és legújabb trendeknek megfelelő szaniter 
kínálatát.

Termékeinket választva fürdőszobája nem csak egy 
funkcionális helyiség lesz, hanem valódi, hangulatos élettér. 
Így válik a fürdő a felfrissülés szentélyévé és a fürdőzési kultúra 
részévé.

Szaniter termékeink széles kínálata, a letisztult formák és  
az innovatív megoldások ötvözete, valamint a rendkívül vonzó 
ár-érték arány biztosítja, hogy Ön igényes, megbízható 
termékek mellett dönthessen, függetlenül azok árszintjétől. 
Ajánlatainkat személyre szabva, kifejezetten igényeihez 
mérten alakítjuk ki. Ehhez csupán az elképzeléseire és 
anyagi lehetőségeire van szükségünk, amelyek alapján nagy 
szakértelemmel rendelkező tervező munkatársaink elkészítik 
az Önhöz igazított ajánlatot.

Válogasson kedvére termékeinkből és forduljon hozzánk 
bizalommal, hogy fürdőszobája a felfrissülés tiszta élményét 
nyújtsa a legmodernebb technológiai vívmányok mellett!

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Építsen hangulatot
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A JIKA termékek kérhetőek JIKA perla bevonattal, ami a speciális víztaszító felületek  
közé tartozik. A felületi kiképzés megakadályozza a szenny és a vízkő lerakódását.  
A tervezőket a virágok királynője, a rózsa ihlette. A rózsaszirmokhoz hasonlóan ezen  
a felületen is kis cseppekké alakul a víz, és hamar lepereg. 10 év garancia a termékekre.

Az időtlen design a kedvező árral együtt, a JIKA ZETA szaniter-kerámia családnak jó 
feltételeket biztosít ahhoz, hogy a vásárlók elégedettek legyenek vele. Legjellegzetesebb 
elemei a tiszta ívek a WC-k, bidék oldalain.

CUBITO kézmosó
•  méret: 45x34 cm
•  1 csaplyukkal középen

17 990 Ft

ZETA kézmosó
•  méret: 40x32 cm
•  1 csaplyukkal

7 990 Ft

CUBITO mosdó
•  méret: 65x48,5 cm
•  1 csaplyukkal középen
•  külön szifontakaró rendelhető
•  több méretben

24 490 Ft

ZETA mosdó
•  méret: 60x47 cm
•  több méretben
•  1 csaplyukkal
•  szifontakaró és mosdóláb is rendelhető

10 490 Ft

CUBITO
aszimmetrikus kézmosó
•  méret: 45x25 cm
•  balos-jobbos kivitelben
•  1 csaplyukkal

19 990 Ft

CLEAR  
tükör LED világítással
•  méret: 45x81 cm

46 490 Ft

ZETA álló WC
•  hátsó kifolyású
•  ülőke nem tartozék 

10 490 Ft

MIO N fali bidé
•  mélyöblítésű kivitel

45 490 Ft

MIO N fali WC 
•  mélyöblítésű kivitel
•  Slowclose lecsapódásgátlós ülőke  

is rendelhető hozzá (nem tartozék)

51 490 Ft

ZETA függesztett WC
•  mélyöblítésű kivitel
•  ülőke nem tartozék
•  többféle ülőke rendelhető hozzá

18 990 Ft

TIGO mosdó
•  méret: 65x38,5 cm
•  1 csaplyukkal
•  túlfolyóval

30 490 Ft

PURE fali WC 
•  mélyöblítésű
•  Easyfit szerelőkészlettel
•  ülőke nem tartozék

54 490 Ft

TIGO ráépíthető mosdó
•  méret: 100x38,5 cm
•  1 csaplyukkal
•  jobbos-balos kivitelben is

59 990 Ft

DINO Rimless fali WC
•  perem nélküli kialakítás
• mélyöblítésű
• antibakteriális ülőke nem tartozék 

30 990 Ft

PURE fali bidé 
•  Easyfit szerelőkészlettel

52 990 Ft

TIGO fali WC 
•  compact méret
•  mélyöblítésű
•  öblítővíz mennyiség: 4,5/3 l
•  ülőke nem tartozék

33 990 Ft

A jövő ölt testet. Tiszta mértani vonalai a fürdőszobai formatervezés legújabb irányzatait 
tükrözik. Lenyűgöző praktikusság. Egy bútorgarnitúra, amelytől a fürdőszoba és az 
igényes ügyfelek szeme egyaránt ragyogni fog!

Maximális kényelem minimális helyen. Egyszerű, tiszta vezetésű tervezés, praktikus 
bútorokkal.
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A NEXO szett két ellentétes tulajdonságot kapcsol össze: gazdaságosság és design. 
A cél modern, design-os terméket kínálni elérhető áron. A szettet jellemzi a mosdók 
méreteinek és alakjainak széles választéka és ez érdekessé vált a designerek számára, 
akik így szinte korlátozás nélkül tervezhetik a fürdőszoba enteriőröket.

MERIDIAN mosdó
•  méret: 60x32 cm 
•  csaplyuk jobbról
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval

32 990 Ft

NEXO mosdó 
•  méret: 60x47,5 cm
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval, 

szerelőkészlettel
•  szifontakaró és mosdóláb  

külön rendelhető

20 990 Ft

MERIDIAN mosdó 
•  méret: 65x46 cm 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval, szifontakaró  

és mosdóláb rendelhető hozzá,  
több méretben is, szerelőkészlettel

33 490 Ft

NEXO fali bidé
•  hossz: 52,5 cm
•  szerelőkészlettel

32 490 Ft

MERIDIAN
monoblokkos 
WC-csésze, 
kompakt 
•  kompakt  

méret: 60 cm
•  alsó és hátsó 

kifolyással
•  tartállyal
•  ülőke nem tartozék

115 490 Ft

NEXO piszoár 
•  fedéllel

54 490 Ft

MERIDIAN fali WC 
•  mélyöblítésű
•  ülőke nem tartozék

66 990 Ft

NEXO fali WC 
•  mélyöblítésű
•  ülőke külön rendelhető

31 990 Ft

THE GAP sarokmosdó
•  méret: 48x48 cm 
•  1 csaplyukkal és lefolyóval,  

szerelőkészlettel

20 990 Ft

DEBBA mosdó 
•  méret: 65x48 cm
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval, 

szerelőkészlettel

16 990 Ft

THE GAP fali bidé
•  kompakt 
•  1 csaplyukkal
•  tető külön rendelhető

44 490 Ft

DEBBA monoblokkos 
WC tartállyal
•  hátsó vagy alsó kifolyású
•  ülőke külön 

megvásárolható

45 490 Ft

THE GAP mosdó 
•  méret: 60x47 cm 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval, szifontakaró  

és mosdóláb rendelhető hozzá, több méretben 
is, szerelőkészlettel

23 490 Ft

TIPO fali WC
•  hosszúság: 52 cm
• mélyöblítésű 
• ülőke külön megvásárolható

27 990 Ft

THE GAP fali WC 
•  mélyöblítésű
•  ülőke nem tartozék, 

rimless verzióban is kapható

42 490 Ft
THE GAP fali WC clean-rim
64 990 Ft

DEBBA fali WC
•  hosszúság: 54 cm
• mélyöblítésű, szerelőkészlettel
• ülőke külön megvásárolható

26 990 Ft 

A MERIDIAN termékcsaládba 36 olyan designvonalú mosdó, WC és bidé tartozik, amely 
minden fürdőszobához illik. A fürdőszobai berendezések helyes méretének  
és alakjának kiválasztása már nem probléma, köszönhetően az új Meridian szettnek.

Design mindenkinek egy karnyújtásnyira. A THE GAP fürdőszoba-berendezés új 
kollekciója tökéletesen alkalmazkodik mindenféle követelményhez, mivel elemeinek  
olyan komplett választékával rendelkezik, amely lehetővé teszi minden változat látványos 
és jól működő megoldását.

A DEBBA termékcsalád mindenki számára elérhető, modern klasszikus.  
A klasszikus vonalakat ötvözi a modern formavilággal. A teljes családot jellemzi  
a kényelem és praktikusság.
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INSPIRA Square mosdó
•  méret: 60x49 cm
•   fine ceramic mosdó
• rögzítőszettel 

95 990 Ft

INSPIRA Soft mosdótál 
• méret: 50x37 cm
•  univerzális lefolyóval
•  pultra helyezhető

81 990 Ft

INSPIRA Square fali WC rimless
•  öblítőperem nélkül
•  ülőke külön megvásárolható

104 990 Ft

INSPIRA Round fali WC rimless 
•  öblítőperem nélkül
•  ülőke külön megvásárolható

104 990 Ft

VICTORIA mosdó
•  méret: 56x46 cm
•  szerelőkészlettel, 

mosdóláb és szifontakaró rendelhető hozzá

12 990 Ft

VICTORIA fali bidé
•  hossz: 56,5 cm

24 990 Ft

VICTORIA fali WC
• hossz: 52,5 cm
•  mélyöblítésű
• ülőke külön megvásárolható

22 490 Ft

VICTORIA 
monoblokkos WC
•  vízszintes vagy 

függőleges lefolyó,  
tartállyal, ülőke külön 
megvásárolható

34 490 Ft

A PRO termékcsalád, az okosan megalkotott, modern ipari design egyúttal lehet 
tetszetős a szemnek és gazdaságos a pénztárcának. A Laufen Pro bizonyítja, hogy  
a jó design és a drága design nem szinonímái egymásnak. Egyszerű formák, optimális 
funkcionalitás és vonzó árak jellemzik a Laufen Pro fürdőszobák széles választékát.

PRO S kézmosó
• méret: 48x28 cm
•  balos és jobbos kivitelben
•  1 csaplyukkal a bal odalon

25 990 Ft

PRO S mosdó
•  méret: 60x46,5 cm
•  alsó része csiszolt
•  1 nyitott csaplyukkal

34 490 Ft

PRO NEW fali WC
•  mélyöblítésű, 4,5/3 l öblítéssel
•  rejtett rögzítésű

63 490 Ft 
PRO NEW fali WC rimless
• méret: 36x53x43 cm
• öblítőperem nélkül
•  ülőke nem tartozék
76 990 Ft

PRO NEW fali WC compact
•  méret: 36x49x43 cm
• öblítőperem nélkül
•  ülőke nem tartozék
84 490 Ft

VICTORIA termékcsalád egy hasznos és praktikus kollekció azoknak,  
akik a kényelmet és az értéket keresik.

Az új, sokoldalú INSPIRA porcelán- és fürdőszobabútor kollekció három tervezési elvet 
és sokfajta kombinációt kínál úgy, hogy stílusától függetlenül megtalálhatja a fürdőszoba 
Önnek ideális megoldást jelentő kialakítását.

PRO fali WC 
•  mélyöblítésű,  

4,5/3 l öblítéssel,  
rejtett rögzítéssel

•  ülőke nem tartozék

41 490 Ft

PRO fali WC 
•  síköblítésű 
• 56 cm kiállással
•  ülőke nem tartozék

45 990 Ft

PRO S fali WC
• méret: 36x53x43 cm
• mélyöblítésű
• ülőke külön megvásárolható

72 990 Ft
PRO S fali WC rimless
• öblítőperem nélkül
80 990 Ft

PRO A mosdótál 
•  méret: 52x39 cm 
•  csaplyuk nélkül, mosdó 

alsó felülete csiszolt

44 490 Ft
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VAL mosdó
•  méret: 60x42 cm 
•  1 csaplyukkal
•  túlfolyóval

69 990 Ft

VAL mosdó
•  méret: 95x42 cm 
•  1 csaplyukkal
•  túlfolyóval

146 990 Ft

VAL mosdótál
•  méret: 55x36 cm 
•  csaplyuk nélkül
•  túlfolyóval, tálcával  

a medencében

185 990 Ft

VAL mosdótál 
armatúrapaddal
•  méret: 50x40 cm
•  1 csaplyukkal
• túlfolyóval

169 990 Ft

A PALOMBA Collection végtelen számú változatot kínál, mivel a tárgyak nagy része 
kölcsönösen kombinálható. A Laufen cég kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben 
folyamatosan bővíti újabb design megoldásokkal.

A PALACE termékcsalád a jövő időtlen klasszikusa: a Palace sokoldalú komplex 
fürdőszoba lett, miközben megőrizte jelentőségét. A vágható mosdóknak 
köszönhetően a széria minden fürdőszoba tökéletes tartozéka lehet.

PALOMBA 
szabadon álló 
mosdó
•  méret: 52x39,5 cm
•  falhoz illeszkedő,  

1 csaplyukkal
• le- és túlfolyószeleppel

310 990 Ft

PALOMBA mosdótál
•  méret: 92x42 cm
•  túlfolyó és csaplyuk nélkül
•  nem lezárható lefolyószelep külön 

rendelhető

147 490 Ft

PALOMBA álló WC
•  mélyöblítésű
•  vario lefolyós
• ülőke külön megvásárolható

89 990 Ft

PALOMBA fali WC
•  mélyöblítésű, ülőke nem tartozék

105 990 Ft

PALACE ráépíthető mosdó 
•  méret: 120x51 cm
•  1 csaplyukkal középen, törölközőtartó 

nélkül, vágatható pult

167 990 Ft

KARTELL mosdó
•  méret: 60x46 cm 
•  jobb oldali polccal, speciálisan takart 

lefolyónyílással, 1 csaplyukkal, túlfolyó nélkül

114 490 Ft

PALACE fali bidé 
•  1 csaplyukkal 

70 490 Ft

KARTELL mosdótál
•  csaplyuk nélkül
•  túlfolyó nélkül

110 490 Ft

PALACE ráépíthető mosdó 
•  méret: 70x48 cm 
•  1 csaplyukkal középen, több méretben is

43 990 Ft

KARTELL mosdó
•  méret: 90x46 cm 
•  bal oldali polccal, 

speciálisan takart lefolyónyílással, 
túlfolyó nélkül

175 490 Ft

PALACE fali WC 
•  mélyöblítésű
• ülőke külön megvásárolható

77 490 Ft

KARTELL fali WC rimless
•  méret: 37x54,5x43 cm
•  mélyöblítésű
•  perem nélkül

100 990 Ft

A LAUFEN Ilbagnoalessi One egy egyedülállóan meghatározó szerepet játszik  
a fürdőszoba designban. A Laufen Ilbagnoalessi One egyik zászlóshajója a padlón álló 
mosdó. A Laufen Ilbagnoalessi One kerámiák érzékiséget sugároznak és jelenleg az egyik 
legimpozánsabb darabok a fürdőszobapiacon - amit a Design Plus díj is bizonyít.

Az olasz KARTELL színes, kreatív és ikonikus formavilága, másrészt a szigorú  
és megbízható svájci Laufen közösen alkották meg több mint 3 év alatt két  
díjnyertes tervező, Ludovika és Roberto Palomba vezetésével.
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SUBWAY 2.0 kézmosó
•  méret: 63x35,5 cm
•  mosdó a jobb oldalon
•  törölközőtartós

89 990 Ft

SUBWAY 2.0 mosdó 
•  méret: 130x47 cm
•  2 csaplyukkal, túlfolyóval
•  beépíthető

149 990 Ft

SUBWAY 2.0 mosdó 
•  méret: 80x47 cm
•  1 csaplyukkal, túlfolyóval
•  beépíthető, csiszolt alsó felület

104 990 Ft

SUBWAY 2.0
DirectFlush kombipack
•  csomag tartalma: 

mélyöblítésű DirectFlush fali WC, 
lecsapódásgátlós ülőke

114 490 Ft

A VENTICELLO fürdőszobacsalád egyenes válasz az egyes kérdésekre,  
ahol a magas minőség találkozik a megfelelő kialakítással, így lesz tökéletes 
funkcionalitás a fürdőszobában.

VENTICELLO mosdó
•  méret: 60x50 cm 
•  1 csaplyukkal, túlfolyóval
•  csiszolt alsó felület

64 990 Ft

VENTICELLO Kombipack
•  méret: 37,5x56 cm
• rögzítőkészlettel
• Slimseat Line ülőkével

125 990 Ft

VENTICELLO beépíthető mosdó
•  méret: 100x50 cm 
• 1 csaplyukkal, túlfolyóval

109 990 Ft

VENTICELLO fali bidé 
•  méret: 37,5x56 cm
• rögzítőkészlettel

84 990 Ft

MEMENTO kézmosó
•  méret: 40x26 cm
•  jobb oldalon csaplyukkal, túlfolyó nélkül
• rögzítőkészlettel

73 490 Ft

MEMENTO ráültethető mosdó
•  méret: 50x42 cm
•  1 csaplyukkal, túlfolyóval
•  rögzítőkészlettel

94 490 Ft

MEMENTO mosdó
•  méret: 100x47 cm
•  1 csaplyukkal, túlfolyóval
•  csiszolt alsó felület

226 990 Ft

MEMENTO fali WC
•  méret: 37,5x56 cm
•  rögzítőkészlettel
•  ülőke külön rendelhető

135 990 Ft

A SUBWAY 2.0 kollekció változatos formák gyűjteménye, mely a kombinációk széles 
skálájával a legváltozatosabb igényeknek is megfelel. Családi fürdőszoba, vagy  
a visszavonulás nyughelye, a család tagjainak beépítése során mindig kéz a kézben  
jár az innováció és a funkcionalitás.

Elegáns minimalizmus tükrözi, melyben a visszafogott design és a világosság teszi  
a MEMENTO-t prémium kollekcióvá. Kifinomult színek, mint például a Fényes fekete, 
hangsúlyozzák a tisztaság és az esztétikum közötti kapcsolatot.

AVENTO Kombipack fali WC
•  mélyöblítésű
• slim ülőkével

89 990 Ft

AVENTO mosdó
•  méret: 60x47 cm

51 990 Ft

AVENTO beépíthető mosdó
•  méret: 100x47 cm 

160 490 Ft

AVENTO kézmosó
•  méret: 45x37 cm

36 490 Ft

Az AVENTO fürdőszobagyűjtemény gazdag választékát kínálja a tervezési 
lehetőségeknek. Mivel ez a design család páratlan európai stílusú, ez a tökéletes  
választás a nagyobb projektekhez, amelyek megkövetelik a tökéletes illeszkedést.
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ARTIS
ráültethető mosdó
•  43 cm átmérő
•  csaplyuk nélkül

119 990 Ft

LOOP&FRIENDS  
ráültethető mosdó
•  43 cm átmérő
•  csaplyuk nélkül

70 990 Ft

LOOP&FRIENDS  
ráültethető mosdó
•  méret: 63x43 cm
•  fali vagy magasított csaptelephez
• csaplyuk nélkül, túlfolyóval

85 990 Ft

LOOP&FRIENDS ráültethető mosdó
•  méret: 58,5x38 cm
•  fali vagy magasított csaptelephez
• csaplyuk nélkül, túlfolyóval

83 990 Ft

BOLOGNA mosdó 
•  méret: 120x48 cm 
•  2 medence, 2 csaplyuk, 

több méretben is

81 490 Ft

BRONI mosdó 
•  méret: 80x48 cm 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval, több méretben

75 490 Ft

SLIMLINE mosdó 
•  méret: 100x38 cm 
•  1 medence, 2 csaplyuk, túlfolyóval,  

több méretben is

58 490 Ft

LUCCA mosdó 
•  méret: 40x22 cm 
•  kis kézmosó 
•  1 csaplyukkal

28 990 Ft

A RIHO mosdók öntött márvány alapanyagból készülnek. Minden mosdóhoz modern, 
stílusos bútor rendelhető. A bútorok között megtalálható fiókos, rejtett fiókos, álló- és fali 
szekrények, tükrök és polcok is. 

DUO I mosdó
•  méret: 40x40 cm
•  pultra tehető 

62 900 Ft

NOEL mosdó 
•  méret: 100x45x112 cm 
•  pultba süllyeszthető, bútorra tehető, 

több méretben

89 900 Ft

CETO mosdó 
•  méret: 80x43x15 cm 
•  pultba süllyeszthető, bútorra is tehető

64 900 Ft

LIRA mosdó
•  méret: 60x39 cm
•  pultba süllyeszthető, bútorra 

tehető, több méretben

64 900 Ft

A MARMORIN anyaga márványöntvény, ami kiváló minőségű gyanta és márványpor 
keveréke. Ez az alapanyag ellenáll az alacsony és magas hőmérsékletnek, UV-
sugárzásnak és karcolásnak.

TERRA mosdó
•  39 cm átmérő
•  pultra ültethető

37 490 Ft

URBI1 mosdó
•  45 cm átmérő
•  pultra ültethető

44 490 Ft

BOL MOSDÓ
•  42 cm átmérő
•  pultra ültethető

44 490 Ft

INSPIRA mosdótál
•  méret: 50x37 cm 
•  fine ceramic mosdó
 • univerzális lefolyóval

89 990 Ft

RODEO
•  méret: 52x41 cm
•  pultba építhető
•  1 csaplyukkal

17 990 Ft

KHROMA mosdótál
•  méret: 40x40 cm 
•  csaplyuk nélkül

35 490 Ft
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Riho Basel zuhanytálca
•  méret: 120x90 cm
•  öntött márvány, modern forma,  

a szifon tartozék
• egy síkban a burkolattal

61 120 Ft

Viega Adventix lefolyó + járóléc
•  120 cm hosszú, méretre vágható
•  matt és fényes járóléccel is

69 990 Ft

mosdócsaptelepek mosdócsaptelepek

A Hansgrohénál minden csepp víz számít. A víz 1901 óta éltető és vezérlő elem a cég 
történetében. Ez a szenvedély ölt testet a tökéletes formatervekben és kötelezi a céget, 
hogy felelősen bánjon a vízzel. A végső cél a legintelligensebb megoldás keresése:  
a kivételes minőségű csaptelepek, zuhanyok és komplett kollekciók létrehozása. 

GROHE EcoJoy™: a beépített vízmegtakarítási technológia csökkenti a víz-  
és energiafogyasztást. GROHE SilkMove®: pontos vízellenőrzés, könnyed és kényelmes 
csaptelepkar kezelés egy életen át. GROHE StarLight®: ragyogó krómfelület, mely ellenáll  
a szennyezettségnek és elhomályosodásnak, így megőrizve a csaptelep eredeti kinézetét.

EUROCUBE S mosdócsaptelep
•  GROHE SilkMove® 28 mm-es kerámiabetét
•  GROHE StarLight® króm felület
•  gyöngyöztető

48 990 Ft

LINEARE NEW S 
mosdócsaptelep
•  GROHE SilkMove® 28 mm-es kerámiabetét
•  GROHE StarLight® króm felület
• S-es méret

51 190 Ft

EUROCUBE mosdócsaptelep
•  magas króm 
•  SilkMove 28 mm-es kerámiabetét, 

gyöngyöztető, elfordítható csőkifolyó,  
automata lefolyógarnitúrával

62 990 Ft

EUROSMART Cosmopolitan íves 
egykaros mosdócsaptelep 
•  SilkMove 35 mm-es kerámiabetét, 

elfordítható csőkifolyó, gyöngyöztető, 
állítható mennyiségkorlátozó,  
automata lefolyógarnitúrával

38 790 Ft

EUROSMART Cosmo  
mosdócsaptelep
•  króm 
•  SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
•  StarLight króm felület
•  állítható  

mennyiségkorlátozó,  
 automata 

   lefolyógarnitúrával

26 990 Ft

BAUEDGE mosdócsaptelep
•  króm 
•  egylyukas kivitel, fémfogantyú, SilkMove 

28 mm-es kerámiabetét, gyöngyöztető, 
automata lefolyógarnitúrával

17 990 Ft

EUROSMART mosdócsaptelep
•  króm
•  SilkMove 35 mm-es kerámiabetét, 

állítható mennyiségkorlátozó

21 590 Ft

EUROSMART egykaros 
mosdócsaptelep
•  középmagas kivitel
•  fémfogantyú
•  króm felület

24 290 Ft

FOCUS 70
mosdócsaptelep
•  kerámiabetét, 

állítható hőfokkorlátozó, 
QuickClean perlátor,

•  automata 
lefolyógarnitúrával

23 990 Ft

FOCUS 100
mosdócsaptelep 
•  ComfortZone 100, kerámiabetét, 

állítható hőfokkorlátozó, átfolyáskorlátozó 
5 l/perc, automata lefolyógarnitúrával

31 990 Ft

FOCUS 190 egykaros
mosdócsaptelep 
•  ComfortZone 190
• kerámiabetét

37 990 Ft

LOGIS egykaros 
mosdócsaptelep 100
• króm
•  automata leeresztő, normál vízsugár, 

kerámiabetét

27 490 Ft

LOGIS
egykaros mosdócsaptelep 70
• króm
• automata lefolyógarnitúrával
•  kerámiabetét, 

átfolyó mennyiség: 
5 l/perc

20 490 Ft

METRIS 110 egykaros  
mosdócsaptelep 
•  kerámiabetét, állítható 

hőfokkorlátozó,  
átfolyáskorlátozó 5 l/perc, 
automata lefolyógarnitúrával

56 490 Ft

TALIS S 100 egykaros  
mosdócsaptelep 
•  ComfortZone 100
•  automata lefolyógarnitúrával

39 490 Ft

NOVUS 100 egykaros 
mosdócsaptelep
• króm
•  kerámiabetét
•  állítható vízsugár
•  automata lefolyó

28 490 Ft

NOVUS 70 Cool Start  
egykaros 
mosdócsaptelep
•  ComfortZone 110 
• automata lefolyógarnitúra nélkül

22 990 Ft

TALIS E egykaros 
mosdócsaptelep
•  automata lefolyógarnitúra 

nélkül, ComfortZone 240 
kinyúlás 183 mm

57 490 Ft

TALIS E egykaros 
mosdócsaptelep 80
•  Push-Open lefolyóval, 

kerámiabetét, 
átfolyáskorlátozó 5 l/perc, 
kinyúlás 96 mm

28 990 Ft

TALIS E egykaros 
mosdócsaptelep 110
•  Push-Open lefolyóval, 

kerámiabetét, 
átfolyáskorlátozó 5 l/perc, 
kinyúlás 112 mm

34 490 Ft

METROPOL egykaros 
mosdócsaptelep 100
• Push-Open
• kinyúlás: 127 mm

58 990 Ft

LOGIS mosdócsaptelep 190 króm
•  automata lefolyógarnitúra nélkül
•  kerámiabetét
•  kinyúlás: 183 mm

37 990 Ft
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EUROCUBE
egykaros kádcsaptelep
•  GROHE SilkMove® 46 mm-es
•  kerámiabetét
•  állítható mennyiségkorlátozó

68 990 Ft

EUROSMART COSMO 
kádcsaptelep
•  króm 
•  fali kivitel, állítható mennyiségkorlátozó, 

automatikus váltószelep, gyöngyöztető, 
S-csatlakozók

31 990 Ft

EUROSMART 
egykaros kádcsaptelep
•  GROHE SilkMove® 35 mm-es 
•   kerámiabetét
•   automatikus váltószelep: kád/zuhany

26 490 Ft

BAUEDGE  
zuhanycsaptelep
•  fémfogantyú, 
• állítható mennyiségkorlátozó

20 990 Ft

GROTHERM 800
termosztátos kádtöltőcsaptelep
•  GROHE EcoButton® mennyiségszabályozó fogantyú
•  GROHE SafeStop® fogantyú 38 °C-nál biztonsági retesszel

54 490 Ft

GROTHERM 2000 NEW
termosztátos kádtöltő- és zuhanycsaptelep
•  GROHE CoolTouch® technológia
•  GROHE XL Wasserfall® széles vízsugár
•  polccal

109 990 Ft

GROHE EcoJoy™: a beépített vízmegtakarítási technológia csökkenti a víz- és energia-
fogyasztást. GROHE SilkMove®: pontos vízellenőrzés, könnyed és kényelmes csapte-
lepkar-kezelés egy életen át. GROHE StarLight®: ragyogó krómfelület, mely ellenáll  
a szennyezettségnek és elhomályosodásnak, így megőrizve a csaptelep eredeti kinézetét. 
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FOCUS kádcsaptelep
•  króm 
•  kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 

átfolyási mennyiség 22 l/perc, 
visszafolyásgátló szelep

28 990 Ft

LOGIS egykaros falsíkon kívüli 
kádcsaptelep
• króm,  kinyúlás 194 mm
•  átfolyási mennyiség: 22 l/perc, S-csatlakozók

27 990 Ft

TALIS E falsíkon kívüli
egykaros kádcsaptelep
•  kinyúlás: 194 mm
•  S-csatlakozók, visszafolyásgátló

46 490 Ft

TALIS S falsíkon kívüli 
kádcsaptelep
•  króm 
•  kinyúlás 166 mm

49 490 Ft

NOVUS  
egykaros kádcsaptelep
•  króm 
•  kinyúlás: 192 mm, S-csatlakozók, 

zajcsillapító, visszafolyásgátló

30 990 Ft

METRIS egykaros
falsíkon kívüli kádtöltő
•  króm 
•  kerámiabetét, visszafolyásgátló, 

átfolyó mennyiség: 22 l/perc

76 990 Ft

A modern azt az elképzelést foglalja magába, hogy az ember megszabadítja magát 
a feleslegestől és a lényegesre összpontosít. Világos formanyelv, mely nem hagy 
megválaszolatlan kérdéseket. A világos vonalak eredményes hasznosításhoz vezetnek. 
Az eredmény: a METRIS, a TALIS és a FOCUS termékcsaládok. 

METROPOL
kádtöltő
•  kinyúlás 196 mm
•  alaptest szükséges

95 990 Ft

METROPOL  
egykaros kádcsaptelep
• króm
•  kinyúlás 180 mm

77 990 Ft
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SHOWERSELECT  
2 fogyasztós termosztát 
•  falsík alatti szereléshez 
•  iBox alaptest szükséges a szereléshez

158 990 Ft

LOGIS zuhanycsaptelep
•  króm
• állítható hőfokkorlátozó 
•  iBox alaptest szükséges a szereléshez

41 490 Ft

TALIS E falsík alatti 
kádcsaptelep
•  króm
• állítható hőfokkorlátozó 
•  iBox alaptest szükséges a szereléshez

40 490 Ft

GROTHERM 800 
termosztátos 
zuhanycsaptelep
•   GROHE TurboStat® tágulótestes 

thermo elem
• GROHE StarLight® króm felület

41 990 Ft

GROTHERM 1000 falsík alatti 
termosztátos zuhanycsaptelep
•   GROHE SafeStop® fogantyú 38 °C-nál 

biztonsági retesszel
•   takarékgombbal és tetszőlegesen 

beállítható mennyiség-korlátozóval
•   alaptest nélkül

60 990 Ft

SMARTCONTROL 3 fogyasztós 
termosztát
•   króm
• Grohe SmartControl
• Grohe SafeStop 
• alaptest szükséges

139 990 Ft
Alaptest
• cikkszám: 35600000
20 490 Ft

EUROCUBE kádcsaptelep
•  króm 
•  automatikus kád/zuhany váltószelep, 

fémfogantyú, rejtett rögzítés, rozetta- és 
szeleptömítés

•   alaptest nélkül

49 490 Ft

FOCUS falsíkon kívüli egykaros 
zuhanycsaptelep
• króm
• DN15 tömlőcsatlakozás 

24 990 Ft

TALIS S falsíkon kívüli 
egykaros zuhanycsaptelep
• króm
• állítható hőfokkorlátozó

38 990 Ft

ECOSTAT UNIVERSAL
termosztátos zuhanycsaptelep
•  króm 
•  1 fogyasztós
• biztonsági zár 40 °C-nál

45 490 Ft

LOGIS falsíkon kívüli egykaros 
zuhanycsaptelep
• króm
• állítható hőfokkorlátozó

23 990 Ft

NOVUS egykaros 
zuhanycsaptelep
• króm
• állítható hőfokkorlátozó

25 990 Ft

TALIS Select E falsíkon kívüli 
zuhanycsaptelep
• króm
• DN15 tömlőcsatlakozás 

40 490 Ft

METROPOL egykaros  
falsík alatti kádcsaptelep
•  króm 
•  állítható hőfokkorlátozó
•  iBox alaptest szükséges a szereléshez

55 990 Ft

BAUEDGE  
zuhanycsaptelep
•  fémfogantyú, 
• állítható mennyiségkorlátozó

18 490 Ft

EUROSMART COSMO 
zuhany csaptelep 
• Silkmove 46 mm-es kerámiabetét
•  zuhanykimenet lent ½", állítható 

mennyiségkorlátozó, beépített 
visszafolyásgátló

26 990 Ft

EUROSMART zuhanycsaptelep
•  króm 
•  fali kivitel, Grohe SilkMove 46 mm-es 

kerámiabetét, mennyiséghatárolóval, 
zuhanykimenet lent ½", beépített 
visszafolyásgátlóval

22 490 Ft

EUROCUBE 
zuhany csaptelep
•  króm 
•  állítható mennyiségkorlátozó, fali kivitel,
•  Grohe SilkMove 46 mm-es kerámiabetét, 

beépített visszafolyásgátló

58 490 Ft

LINEARE
zuhany csaptelep
•  króm 
•  állítható mennyiségkorlátozó, fali kivitel,
•  Grohe SilkMove 35 mm-es kerámiabetét, 

beépített visszafolyásgátló

59 990 Ft

EUROSMART kádcsaptelep
•  króm
•  automatikus kád/zuhany váltószelep,  

fémfogantyú, fémrozetta,  
falba épített test nélkül

29 990 Ft



Lágy nyári eső, erőteljes vízesés, frissítő zuhanypermet – vagy egyszerre mindhárom? 
Bármi legyen is az elképzelése a tökéletes zuhanyról, termékeink között meg fogja találni 
azt, amellyel álmai valóra válnak.

CROMA 100  
Multi zuhanyszett  
0,65 m 
• króm
•  Croma 100 Multi kézizuhany
•  Unica’C zuhanyrúd 0,65 m
•  Isiflex zuhanycső 1,6 m
•  Casetta’C szappantartó

28 990 Ft

CROMETTA 85 
Vario zuhanyszett  
0,65 m
• króm
•  Croma 85 Vario kézizuhany
•  Unica’C zuhanyrúd 0,65 m
•  csempekiegyenlítő

12 490 Ft

CROMETTA 160 1JET 
SHOWERPIPE 
• fehér/króm
• fej- és kézizuhany
•  EcoStat Comfort termosztát
•  1,6 m zuhanycső

99 490 Ft

CROMETTA 100  
Vario/unica 
zuhanyszett  
0,65 m 
• króm-fehér
• 10 cm-es zuhanyfej
• 4 féle vízsugár

18 990 Ft

CROMA Select E Vario 
zuhanyszett 0,65 m 
• króm-fehér
•  3 féle vízsugár
•  11 cm-es zuhanyfej
•  Isiflex zuhanycső

23 490 Ft

CROMETTA E 240 
•  zuhanyfej méret: 24x24 cm
• rain vízsugár
• fej és kézizuhany

113 990 Ft

RAINDANCE 
Select E Design 
• króm
•  Isiflex zuhanycső

354 990 Ft

CROMA 220  
Air 1jet Showerpipe 
EcoSmart króm 
•  Croma 220 fejzuhany
•   fejzuhany mérete állítható
•  vízsugár típusa RainAir
•  víztakarékos verzió

164 490 Ft

22 23zuhanyrendszerek | zuhanyszettek

EUPHORIA CUBE
• tartozékok: kézizuhany
   fali zuhanytartó,
   125 cm gégecső

24 990 Ft

TEMPESTA NEW 
Cosmopolitan 
zuhanygarnitúra
• tartozékok: kézizuhany
   fali zuhanytartó,
   150 cm gégecső

12 490 Ft

EUPHORIA  
zuhanyrendszer 
•  45°-ban elforgatható  

450 mm-es zuhanykar
•  180 mm-es fejzuhany
•  Massage kézizuhany
•  Silverflex 1,75 m

129 990 Ft

SMART CONTROL
Rainshower 
zuhanyrendszer 
•  SmartControl termosztát 
•  Power&Soul kézizuhannyal

329 990 Ft

TEMPESTA NEW 
Cosmopolitan
zuhanyrendszer
• GROHE StarLight® króm felület
• GROHE EcoJoy® technológia
   a kevesebb vízfogyasztás          
   érdekében

92 490 Ft

GROTHERM 
1000
zuhanyrendszer
• GROHE StarLight® króm felület
• 2 funkciós kézi zuhannyal
• 125 cm-es gégecsővel

181 490 Ft

zuhanyrendszerek | zuhanyszettek

EUPHORIA CUBE  
zuhanyszett 900 mm 
•  Cube kézizuhany
•  Silverflex zuhanytömlő 1,75 m
•  900 mm zuhanyrúd

51 990 Ft

TEMPESTA NEW 
Cosmopolitan 100
zuhanygarnitúra
• tartozékok: kézizuhany
   fali zuhanytartó,
   175 cm gégecső

13 490 Ft
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FOCUS E2 konyhai csaptelep
•  króm 
•  bekötőcsövek 3/8”-os hollanderrel, 

elforgatható kifolyó 360°, kerámiabetét

28 490 Ft 

LOGIS egykaros konyhai 
csaptelep
•  króm 
•  ComfortZone 160 
•  kerámiabetét, elfordulási tartomány 360°

31 490 Ft

LOGIS 260 egykaros konyhai 
csaptelep
•  króm 
•  ComfortZone 260 
•  elfordulási tartomány 3 fokozatban

51 490 Ft

TALIS S egykaros konyhai 
csaptelep 200
•  kihúzható zuhanyfejjel
•  elfordulás tartomány 110-150°
•  normál és zuhanyvízsugár

96 990 Ft

METRIS Select egykaros  
konyhai csaptelep  
•  kihúzható kifolyó
•  lamináris vízsugár
•  ComfortZone320

126 490 Ft

FOCUS egykaros konyhai 
csaptelep
•  kihúzható zuhanyfejjel
•  lamináris és zuhanyvízsugár
•  elfordulás tartomány 150°

62 990 Ft 

EUROSMART COSMO  
mosogató csaptelep
•  króm 
•  GROHE SilkMove® 35 mm-

es kerámiabetét, elfordítható 
kifolyócső, gyöngyöztető,  
flexibilis csatlakozótömlők, 
S-csatlakozók

39 490 Ft

MINTA mosogató csaptelep
•  GROHE StarLight® króm felület
•  GROHE SilkMove® 46 mm-es kerámiabetét
•  kifolyási magasság 295 mm

54 990 Ft

EUROCUBE  
mosogató csaptelep
•  króm 
•  magas kifolyó, egylyukas kivitel,  

GROHE SilkMove® 28 mm-es  
kerámiabetét, elfordítható öntött kifolyó,  
gyöngyöztető

61 990 Ft

BAUEDGE egykaros mosogató 
csaptelep
•  króm 
•  GROHE SilkMove® 28 mm-es 

kerámiabetéttel 
•  elfordítható csőkifolyóval

24 490 Ft

EUROSMART  
kihúzható fejes 
mosogató csaptelep
•  króm 
•  elfordítható kifolyócső, 

elfordítási szög 140°, 
állítható mennyiségkorlátozó, 
gyöngyöztető

33 990 Ft

GROHE Blue Pure 
mosogató csaptelep
• króm 
• Grohe Blue
•  külön belső vízjárat  

a szűrt víz számára

198 990 Ft

A főzés nemcsak egy rendkívül érzéki dolog, hanem sokak számára a kikapcsolódást, 
ellazulást jelenti. Konyhai csaptelepeink szép és intelligens design-jával
a HANSGROHE is szeretne ehhez a kikapcsolódáshoz hozzájárulni. 

RAINSHOWER 
Icon 150 
kézizuhany
•  GROHE DreamSpray®

• többfunkciós

25 990 Ft

EUPHORIA CUBE
fali csatlakozó könyök
• külső menet 1/2"
• króm

6 990 Ft

TEMPESTA II ÚJ
kézizuhany
•  2 féle vízsugár, vízkőmentes  

fúvókákkal
• króm

5 490 Ft

POWER&SOUL kézizuhany
•  4 féle vízsugárral: Rain, GROHE Rain O2,
    Massage, Jet GROHE AquaDirect
•  SpeedClean vízkő mentesíthető fúvókával

24 990 Ft

EUPHORIA
CUBE
zuhanytartó
fali fix
• króm

7 990 Ft

TEMPESTA NEW
fali kézi zuhanytartó
• króm
•  állítható

4 490 Ft

SILVERFLEX
gégecső 150 cm
• műanyag, sima felülettel
•  megcsavarodást gátló 

csatlakozóval

5 490 Ft

RAPIDO E falba építhető
kád/zuhanycsaptelep
•  univerzális beépítőkészlet 

egykaros csaptelepekhez

23 990 Ft

CROMETTA 85 VARIO
kézizuhany DN15
• 2 sugárfajta
• krómozott

4 490 Ft

CROMETTA 85 VARIO/
PORTER 'C kádszett
• Crometta 85 Vario kézizuhany
• PorterC fali zuhanytartó
• Metaflex zuhanycső 1,25 m

7 990 Ft

FIXFIT E fali csatlakozó
•  a zuhanycső szögének 

beállításához
• beépített visszafolyásgátló

11 490 Ft

CROMA Select S 
Vario Porter 1,25 m 
zuhanyszett
•  a zuhanycső szögének 

beállításához
• beépített visszafolyásgátló

16 990 Ft

CROMA Select E Vario 
Porter zuhanyszett
• fémspirál megjelenésű
•  műanyagcső, 

csavarodásmentes
• 1,60 m, króm

16 990 Ft

ISIFLE X zuhanycső
•  fémes hatású műanyag 

zuhanycső,
• csavarodásmentes
• 1,60 m, króm

5 990 Ft

FIXFIT E Porter fali 
csatlakozó
• króm
• külső menet 1/2"

22 990 Ft

IBOX UNIVERSAL
alaptest
•  minden falsík alatti kád-, zuhany 

és termosztát színkészlethez 
illeszkedik

23 990 Ft
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SLIM  
mosdócsaptelep
•  matt fekete 

95 390 Ft

STUDY Exclusive
mosdócsaptelep
•  több színben 

86 390 Ft

PROJECT 
mosdócsaptelep
•  több színben 

33 590 Ft

LOFT COLORS egykaros 
mosdócsaptelep
•  több színben 
•  cascade kifolyó

123 990 Ft

CUADRO-Tres  
mosdócsaptelep
•  króm

48 990 Ft

LOFT-Tres
mosdócsaptelep
•  króm 

46 990 Ft

LOFT-Tres
magasított mosdócsaptelep
•  króm 
•  magasított

78 990 Ft

CUADRO-Tres  
mosdócsaptelep
•  króm

77 990 Ft

CUADRO-Tres  
kád- és zuhanycsaptelep
•  króm

102 990 Ft

LOFT-Tres
kád- és zuhanycsaptelep
•  króm 

81 690 Ft

SLIM Exclusive
digitális zuhanyrendszer
•  króm
•  digitális

349 990 Ft

BLOCK System
termosztatikus
zuhanyrendszer
•  króm

499 990 Ft

TRES
3 állású
zuhanyrendszer
•  króm

359 990 Ft

SLIM Exclusive
termosztátos 
zuhanyrendszer
• matt fekete

374 490 Ft

STUDY-Tres  
szabadon álló  
kádcsaptelep 
zuhanyszettel
•  króm

334 990 Ft

FLAT
termosztátos  
zuhanyrendszer
•  króm 

144 490 Ft

A TRES csapok kialakítása nem csak esztétikailag, hanem funkcionalitás szempontjából 
is sokoldalúak. Minden típusú mosdóhoz, mosdótálhoz megtalálja a hozzá legjobban 
illeszkedő méretet és formát.

A modern fürdőszobában a csaptelepek díszítő elemeként is funkcionálnak.
 A TRES beépített rendszerei eleganciát sugároznak és egyedivé varázsolják fürdőszobáját.
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TETRIS mosdócsaptelep
•  króm 
•  leeresztő nélkül

56 990 Ft

TETRIS fali mosdócsaptelep
•  króm
•  belső egységgel együtt
•  17,5 cm-es kifolyóval

72 990 Ft

VINTAGE  
mosdócsaptelep
•  króm
•  leeresztővel

63 990 Ft

PLANET 
mosdócsaptelep
•  króm 
•  cascade kifolyóval

109 990 Ft

TESS
mosdócsaptelep
•  króm 
•  leeresztővel

51 490 Ft

SIMPLE  
mosdócsaptelep
•  króm
•  leeresztővel

37 490 Ft

REVIVAL
mosdócsaptelep
•  króm
•  leeresztővel

51 490 Ft

OXFORD
mosdócsaptelep
•  króm 
•  leeresztővel

54 990 Ft

A BUGNATESE termékek fromája magába foglalja a sok éves tapasztalatot, az 
olasz szenvedélyt, az álmok, a megújhódást. A kollekciói kiemelik a fürdőszobák 
ragyogását, amely ezáltal több lesz, mint tiszta funkcionális követelmény.

okos WC-k | beépíthető tartályok | nyomólapok

GEBERIT Aquaclean 4000
•  lecsapódásgátlós
• automatikus utó- és előtisztítás 
•  beépített melegvíz-tároló

197 490 Ft

ROCA Multiclean Advance Soft
•  méret: 482x358 mm
• energiatakarékos 
•  Soft-close ülőke
•  Dama, The Gap, Debba WC-hez

237 790 Ft

ROCA Inspira In-Wash
•  aktív szagelszívás
• rejtett vízcsatlakozás
•  éjszakai fény
• távirányítású
•  rimless

599 990 Ft

LAUFEN  CW1  
falba épített keret 
tartállyal  
•  falazott falba
• 2 mennyiséges öblítés
• elölről történő működtetés
•  hat színváltozat, üveg, 

műanyag vagy fém felület 

43 990 Ft

LAUFEN AW2 nyomólap inox 
•  kis- és nagymennyiséges öblítés 

28 990 Ft

LAUFEN TW1  
falba épített tartállyal
•  falazott falba
•  2 mennyiséges öblítés, 
•  elölről történő működtetés

35 490 Ft

GROHE Sensia
•  okostelefon applikáció
• automatikus tető nyitás-zárás
•  éjszakai fény
•  több személyre szabható beállítás

574 990 Ft

LAUFEN AW1 nyomólap fehér
•  kis- és nagymennyiséges öblítés 

7 990 Ft

LAUFEN AW1 nyomólap 
fényes króm 
•  kis- és nagymennyiséges öblítés 

12 990 Ft

GEBERIT kombifix 
WC szerelőelem 
UP320 tartállyal 
•  falazott falba, 18 vagy 

23 cm rögzítéstávolságú 
fali WC-hez

•  nem alkalmas szerelt 
falba

•  Geberit AquaClean 
berendezés 
csatlakozására

49 990 Ft

SIGMA 40 működtető 
nyomólap akril fehér 
•  2 mennyiséges öblítés 
•  elölről történő működtetés

82 990 Ft

SIGMA 50 működtető  
nyomólap fehér 
•  2 mennyiséges öblítés
•  elölről történő működtetés 

52 990 Ft

SIGMA 30 működtető 
nyomólap fehér/króm 
•  2 mennyiséges öblítés
•  elölről történő  

működtetés 

22 490 Ft

GEBERIT Duofix WC  
szerelőelem UP320 
tartállyal 
•  könnyűszerkezetes vagy 

falazott falba építhető
•  Geberit AquaClean 

berendezés csatlakozására
• önhordó kialakítás 

67 990 Ft

28 29
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DOLA egyenes kád
•  170x75 cm, akril, több méretben

57 490 Ft

PRO egyenes kád
•  180x80 cm

147 990 Ft

LUSSO egyenes kád
•  180x80 cm, több méretben

110 490 Ft

PRO egyenes kád
•  170x75 cm

95 990 Ft

LIMA egyenes kád 
•  170x75 cm, több méretben 

93 490 Ft 

MIAMI egyenes kád
• 170x70 cm , több méretben
• 185 l
•  beépíthető

77 490 Ft

CAROLINA egyenes kád
•  170x80 cm, több méretben
•  190 l

115 490 Ft

FUTURE egyenes kád 
•  180x80 cm, több méretben

91 490 Ft

AIDA egyenes kád 
•  180x80 cm 

110 990 Ft

SUBWAY kád 
• 180 l, fehér színben
• középső lefolyós

131 990 Ft

ELEKTRA egyenes kád 
•  170x70 cm 

105 990 Ft

TAMIA egyenes kád 
•  170x75 cm 

59 990 Ft

SUPREME egyenes kád 
•  180x90 cm, több méretben

98 490 Ft

JULIA egyenes kád
•  160x70 cm, több méretben
•  beépíthető változat
•  középső lefolyás
•  275 l

101 990 Ft

CARMEN egyenes kád 
•  180x80 cm 

64 990 Ft

LOOP&FRIENDS kád
• ovális belső forma
• 170x75 cm, 120 l
• középső lefolyós

144 490 Ft

A RIHO sikeres saját termékeinek gyártásában és fejlesztésében. Emellett sokéves 
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a fürdőszoba kultúra ezen területén. Gyakorlata  
a termékfejlesztésben arra ösztönözte, hogy az ügyfelek kívánságait kitalálva új,  
izgalmas termékeket alkosson. A kádakhoz lefolyó és kádláb külön megvásárolható.

Az egyszerű, hagyományos formák ugyanúgy különleges vonzerővel rendelkeznek. 
A geometrikus formák maximális funkcionalitással és világos esztétikával ruházzák  
fel fürdőszobáját. 
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A RIHO sikeres saját termékeinek gyártásában és fejlesztésében. Emellett sokéves 
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a fürdőszoba kultúra ezen területén. 
Gyakorlata a termékfejlesztésben arra ösztönözte, hogy az ügyfelek kívánságait kitalálva, 
új, izgalmas termékeket alkosson. A kádakhoz lefolyó és kádláb külön megvásárolható.

RIHO INSPIRE szabadon álló kád 
•  180x80 cm
• akril

449 990 Ft

RIHO Doppio 
aszimmetrikus kád
•  180x130 cm 

219 990 Ft

RIHO MALAGA szabadon 
álló kád
•  160x75 cm
• középső lefolyós
• 250 l

749 990 Ft

RIHO Lyra 
aszimmetrikus kád
•  153,5x100,5 cm

110 490 Ft

VILLEROY & BOCH 
LOOP&FRIENDS  
•  180x80 cm
• ovális külső és belső forma

449 990 Ft

VILLEROY & BOCH 
SQUARO EDGE 12 
szabadon álló kád
•  180x80 cm

599 990 Ft

RIHO Neo sarokkád 
•  140x140 cm 

119 490 Ft

MARMORIN
Tebe III szabadonálló kád 
• 180x73x60 cm
• öntött márvány

539 990 Ft

KOLPA-SAN Beatrice kád 
•   170x110 cm
• jobbos-balos változatban

117 490 Ft

MARMORIN Selia 
szabadonálló kád 
• 1560x840x585 mm
• öntött márvány

349 990 Ft

RIHO Delta aszimmetrikus kád 
•  160x80 cm

103 990 Ft

MARMORIN Pia
szabadonálló kád
• 160,7x65,3x65 cm  
• öntött márvány

339 990 Ft

M-ACRYL Trinity kád 
•  160x120 cm
•  jobbos-balos változatban
• 370 l

139 990 Ft

MARMORIN Alice II 
• 206x92 cm
• íves, térben álló 

589 990 Ft

M-ACRYL Linea kád 
•  170x70/85 cm
•  jobbos-balos változatban
• 180 l

81 990 Ft

KOLPA-SAN LULU - D 
aszimmetrikus kád 
•   170x110 cm
•  jobbos-balos változatban
•  260 l

98 990 Ft
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CLASSIC 2 nyílóajtó + oldalfal
•  6 mm edzett Anti-Plaque üveg
•  emelő/süllyesztő zsanér
•  fényes króm profillal, világos üveggel

90x90 cm, 100x100 cm: 204 990 Ft-tól

SPECIAL nyílóajtó részben keretes kivitel  
fix résszel és oldalfallal
•  6 mm edzett Anti-Plaque üveg
•  emelő/süllyesztő zsanér
•  fényes króm profillal, világos üveggel

80 cm, 90 cm, 100 cm: 370 990 Ft-tól

SPECIAL nyílóajtó részben keretes kivitel fix résszel
•  6 mm edzett Anti-Plaque üveg
•  fülkébe építéshez külön beépítőszett szükséges
•  fényes króm profillal, világos üveggel

80 cm, 90 cm, 100 cm: 217 490 Ft-tól

SPECIAL oldalfal részben keretes kivitel
•  6 mm edzett Anti-Plaque üveg
•  ajtóhoz vagy külön Walk-in verzióban is használható
•  fényes króm profillal, világos üveggel

80 cm, 90 cm, 100 cm: 158 490 Ft-tól

Időről időre szükségünk van egy olyan helyre, ahol a testünk-lelkünk felfrissülhet és a szellemünk 
útra kelhet. A HÜPPE segít, hogy Ön is ráleljen menedékére! A Hüppe Németország egyik 
meghatározó zuhanykabingyártója. Termékei között megtalálhatóak a kabinok, ajtók, oldalfalak 
és Walk-In megoldások is. Minden termék rendelhető egyedi kivitelben.

ANTI-PLAQUE: A nemesített üvegfelületek garantálják, hogy a HÜPPE Anti-Plaque üvegek a vizet egyszerűen 
lepergetik. Ezzel minimális lesz a szennyeződés és vízkőlerakodás. A zuhany tisztítása egy kézmozdulattal 
elvégezhető. Kiakasztható szegmensek: Sok HÜPPE tolóajtónál az egyes ajtóelemek kiakaszthatók a 
vezetősínből, és befelé billenthetők. Ezzel szinte megszűntek a takarításnál elérhetetlen helyek.

DESIGN ELEGANCE / PURE 1 részes tolóajtó fix szegmenssel 
•  több szélességben is
•  190 cm magasság
• jobbos-balos kivitelben is
•  mattezüst profillal, világos üveggel

90 cm, 100 cm, 120 cm:  230 990 Ft-tól

XTENSA Pure Walk-In 1 részes tolóajtó
•  tolóajtó fix szegmenssel, 200 cm magasság
•  üvegajtó 8 mm biztonsági üveg
• magasfényű ezüst profil

100 cm, 120 cm, 140 cm:  241 490 Ft-tól



URBAN 2-részes tolóajtó
• 6 mm-es biztonsági üveg
• alsó vezetősín nélkül
• az ajtó forgatható
• króm profilok
• méretek: 120x200 cm, 140x200 cm, egyedi méretek

144 490 Ft-tól
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10 év
minőségi
garancia

20 év
alkatrész-

pótlási
garancia

MADE IN 

GERMANY

A mai napig családi tulajdonban lévő vállalat mára Németország második  
legnagyobb zuhanykabingyártójává nőtte ki magát. A zuhanyok világának 
specialistájaként a konzekvens fejlődés, a kimagasló minőség és a kiváló  
ár-érték arány mellett kötelezték el magukat. 

NEW STYLE nyílóajtó
• 5 mm-es biztonsági üveg
• modern rúdfogantyú
• az ajtó forgatható (jobbos-balos egyben)
• az ajtó önállóan is beépíthető
• ÚJ! Emelő-süllyesztő mechanizmussal
• alumatt vagy króm profillal
• méretek: 80x190 cm, 90x190 cm, 
100x190 cm, egyedi méretek

80 990 Ft-tól

NEW STYLE nyíló harmonikaajtó
• 5 mm-es biztonsági üveg
• alumatt vagy króm profillal
•  méretek: 80x192 cm, 90x192 cm,  

100x192 cm, egyedi méretek

128 990 Ft-tól

NEW STYLE oldalfal 
nyíló- és harmonikaajtóhoz
• 5 mm-es biztonsági üveg
• forgatható
• stabilizátorrúd a csomagolásban
•  méretek: 80x192 cm, 90x192 cm,
100x192 cm 

70 990 Ft-tól

NEW STYLE negyedköríves zuhanykabin
• 5 mm-es biztonsági üveg
• modern rúdfogantyú
• kifelé-befelé nyíló ajtókkal 
• ÚJ! Emelő-süllyesztő mechanizmussal
• alumatt vagy króm profillal
• méretek: 80x80x190 cm, 90x90x190 cm

138 990 Ft-tól

FAVORIT PLUS 150 
1-részes kádparaván
•  5 mm-es biztonsági üveg,  

forgatható
• fehér vagy króm profillal
• méretek: 80x140 cm, 80x150 cm

65 490 Ft-tól

FAVORIT 2-részes 
kádparaván
•  5 mm-es biztonsági üveg
• fehér vagy króm profillal
• méretek: 1120x1400 mm

63 790 Ft-tól

IMPERIAL negyedköríves 
zuhanykabin
•  6 mm-es biztonsági üveg
•  moder H-fogantyúk, alul kiakasztható ajtók,  

duplagörgőkocsis, csapágyazott görgők
•  alumatt vagy króm profillal
•  méretek: 90x90x185 cm, 100x100x185 cm, 

90x90x200 cm, 100x100x200 cm

121 990 Ft-tól

IMPERIAL sarokbelépő
•  6 mm-es biztonsági üveg
•  moder H-fogantyúk, alul kiakasztható ajtók,  

duplagörgőkocsis, csapágyazott görgők
•  alumatt vagy króm profillal
•  méretek: 80x80x185 cm, 90x90x185 cm, 

100x100x185 cm, 80x80x200 cm, 90x90x200 
cm, 100x100x200 cm

119 990 Ft-tól

NEW STYLE 2-részes nyílóajtó
•  5 mm-es biztonsági üveg
•  alumatt vagy króm profillal
•  méretek: 120x192 cm, 140x192 cm, 

160x192 cm

139 990 Ft-tól

WALK IN STYLE zuhanyfal
• 6 mm-es biztonsági üveg
• 100 cm hosszúságú stabilizátor rúddal
• króm profil
•  méretek: 90x190 cm, 100x190 cm,  

120x190 cm

74 990 Ft-tól
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GEBERIT Cleanline zuhanyfolyóka  
komplett
• nyitott lefolyó felület, nincs többé
   felhalmozódott lerakódás
• könnyen kezelhető takarólap
• 30-130 cm közötti hosszúság

89 490 Ft-tól

GEBERIT Kombifix zuhany  
szerelőelem + takarólap
• falba épített alacsony lefolyó 
• különböző előlapokkal rendelhető króm takarólappal

103 990 Ft

SOLID zuhanyfolyóka
• maratott rozsdamentes acéltest
• elekropolírozott felszín
• kétféle beépítési magasság

79 990 Ft-tól

EXCLUSIVE PLUSZ zuhanyfolyóka
• rozsdamentes acél
• elektropolírozott, készre szerelt
• kétféle beépítési magasság
• 700-1200 mm hosszúság

56 490 Ft-tól

Óriási igény mutatkozik az egyedi és modern fürdőszobavilágok iránt: a zuhanylefolyók 
terén is  megjelentek modern, innovatív megoldások. A vonallefolyók tetszőleges hosszban 
készülnek, a falsík alatti lefolyók lehetővé teszik az egységes burkolat kialakítását. Ezzel egyre 
látványosabb fürdőszobák tervezhetők és készíthetők.

ALMATEA KDJ zuhanykabin
• méret: 100x80 cm
• szögletes zuhanykabin
• 1 ajtóval és 1 fix oldalfallal
• Easy clean edzett üveg 6 mm vastag

247 500 Ft

TORRENTA DWJ zuhanyajtó
• kifelé nyiló zuhanyajtó
• 1 fix résszel
• Easy clean edzett üveg 6 mm vastag
• 90-es

112 000 Ft

MODO NEW II zuhanyfal 120
• fali profillal
• Walk-In
• Easy clean edzett üveg 8 mm vastag

121 400 Ft

ESPERA KDD zuhanykabin
• méret: 100x200 cm
• dupla tolóajtóval
• felsőgörgős zuhanykabin  

319 800 Ft
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A német HSK a zuhanykabinok mellett design radiátorokat is készít.  
Különleges formavilágával, króm szelepével minden fürdőszoba dísze lehet.  
A termékekhez elektromos fűtőpatron rendelhető.

YENGA PLUS törölközőszárítós radiátor
• fehér, grafit fekete, egyedi színek

60x121 cm, 60x174 cm: 

228 990 Ft-tól

ATELIER LINE DESIGN radiátor
•  külön króm törölközőtartó rendelhető hozzá
• fehér, grafit fekete, egyedi színek

46x181 cm, 61x181 cm:  

154 990 Ft-tól

YENGA design radiátor 
•  jobbos-balos kivitel, elektromos patronnal használható
• fehér, grafit fekete

50x120 cm, 50x180 cm,  
60x120 cm, 60x180 cm:  

148 990 Ft

JUKE design radiátor 
•  alsó bekötéssel
• fehér, grafit fekete

60,6x122,6 cm, 60,6x174,6 cm:

258 990 Ft-tól

A Krakkóban működő ENIX Sp.z.o.o kizárólag magas minőségű, Európában ismert  
és elismert prémium és felsőkategóriás design radiátorokat tervez és készít.

ELIT design radiátor
• forgatható kivitel, 4 bar üzemnyomás  
• bekötési távolság: 50 mm
• design sarokszelep külön rendelhető

58x107 cm, 58x137 cm, 58x166 cm: 

199 990 Ft-tól

LIBRA design radiátor
• íves kivitel, bekötési távolság: 50 mm

60x82 cm, 60x124 cm, 60x175 cm: 

138 990 Ft-tól

RADECO Wall radiátor  
2db króm törölközőtartóval
• 50 mm-es bekötési távolság
• elektromos fűtőpatronnal is szerelhető

239 700 Ft-tól

BOSTON design radiátor
• minimalista stílusú 

56x91 cm, 56x112 cm, 56x134 cm: 

86 990 Ft-tól

RADECO Loft radiátor
• 50 mm-es bekötési távolság
• letisztult formavilág
• elektromos fűtőpatronnal is szerelhető

68 990 Ft-tól

RADECO fűtőpatron
• 600W
• fehér és króm kivitel
• időszabályozó
• szárító funkció

19 450 Ft-tól

AURA radiátor
•  egyenes és íves kivitelben, fehér 

és króm színben rendelhető

60x80 cm, 60x120 cm,  
60x150 cm, 60x180 cm:

19 990 Ft-tól

minőségi
garancia

5 év
minőségi
garancia

5 év

minőségi
garancia

5 év
minőségi
garancia

5 év
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PALACE mosdó  
alsó szekrénnyel 90-es szett
•  mosdó + alsó szekrény fiókkal
•  1 nyitott csaplyukkal

271 490 Ft-tól

PRO S alsószekrény,  
fiókkal 65
•  1 fiókkal, mosdóval
  Az ár az alsó szekrényt és a mosdót foglalja magába.

152 490 Ft-tól

CUBE alsó szekrény mosdóval 100 
•  bútor méret: 98x43x61 cm
•  100x43 cm-es mosdóval
•  fehér színben
    Az ár az alsó szekrényt és a  

mosdót foglalja magába.

92 990 Ft-tól

VAL bútor szett 
• méret: 63,5x52x41 cm
• matt fehér színben
• Az ár az alsó szekrényt és a mosdót tartalmazza.

211 490 Ft-tól

SLIMLINE szett 120 cm
 Az ár az alsó szekrényt és a mosdót foglalja magába.

314 990 Ft-tól

ANDORA szett 160 cm
Az ár az alsó szekrényt és a mosdót foglalja magába.

544 990 Ft-tól

BOLOGNA szett 100 cm 
Az ár az alsó szekrényt és a mosdót foglalja magába.

287 990 Ft-tól

AVANTI bútorszett 100 cm 
A szett tartalmazza az alsó szekrényt, mosdót, tükröt és villágítást.

269 990 Ft-tól

Minőségi, magas színvonalú bútorok 6 különböző színben, nagy méretválasztékban. 
Fiókos, ajtós alsó szekrények, álló faliszekrények, tükrök, polcok. A bútorokba öntött 
márványból készült mosdók rendelhetőek egy- és kétmedencés verziókban is. 

Minőségi, magas színvonalú bútorok 6 különböző színben, nagy méretválasztékban. 
Fiókos, ajtós alsó szekrények, álló fali szekrények, tükrök, polcok. A bútorokba öntött 
márványból készült mosdók rendelhetőek egy- és kétmedencés verziókban is. 
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ROYO Brillant 80 szett
•  a szett tartalma: Trend 81 mosdó, 2 fiókos alsószekrény, tükör, LED-világítás

222 490 Ft

ROYO Beta 80 szett
•  a szett tartalma: Kyra kerámia mosdó, 2 fiókos 

alsószekrény, tükör, LED-világítás

179 990 Ft

ROYO Onix 100 szett
•  a szett tartalma: Slim kerámia mosdó, fehér 2 fiókos alsószekrény, tükör, LED-világítás 

184 990 Ft

ROYO Elegance 45 szett 
• a szett tartalma: alsószekrény,  
   mosdó, tükör

73 590 Ft

ROYO Action 45 szett 
• a szett tartalma: alsószekrény,  
   mosdó, tükör

69 490 Ft

ROYO Qubo 40 szett 
• a szett tartalma: alsószekrény,  
   mosdó, tükör

63 090 Ft

A spanyol Royo gyár az egyik legnagyobb fürdőszobabútor gyártó, és méltán az egyik 
legismertebb is. A gyár nagy hangsúlyt helyez a dizájnra és a minőségre, valamint 
az egyedi kombinációk kialakításának lehetőségére. A fürdőszobabútorok minőségi 
alapanyagokból készülnek nagy méretválasztékban, többféle felülettel.
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NOVA PRO mosdó
•  méret: 60 cm 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval

19 990 Ft

NOVA PRO kézmosó 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval

10 490 Ft

TRAFFIC mosdó 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval
•  méret: 75x48 cm

42 990 Ft

TRAFFIC fali WC 
•  mélyöblítésű 
• rimfree

41 990 Ft

STYLE fali WC 
•  mélyöblítésű 
• rimfree
• ülőke nem tartozék

36 490 Ft

TRAFFIC mosdó 
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval
•  méret: 90x48 cm

61 990 Ft

NOVA PRO fali WC
•  rimfree
• ülőke nem tartozék

30 990 Ft

NOVA PRO
fali WC 
•  rimfree
• ülőke nem tartozék

28 490 Ft

NOVA PRO mosdószekrény
• fehér színben
• mosdóval
• méret: 60x46 cm

52 490 Ft

TRAFFIC mosdószekrény
• magasfényű fehér
• mosdóval
• méret: 56,8x62,5x46,1 cm

119 990 Ft

TRAFFIC mosdószekrény
• antracit matt
• mosdóval
• méret: 116,8x62,5x46,1 cm

259 990 Ft

NOVA PRO mosdószekrény
•  barna színben
•  mosdóval
• méret: 45x25 cm

35 690 Ft

A NOVA PRO rendkívül széles termékválasztékkal rendelkezik – kezdve a különböző típusú 
mosdókagylóktól, a monoblokkos és fali-WC-ken, hosszú WC-ken, az innovatív Rimfree 
technológián, valamint az önálló vagy integrált öblítésű vizeldéken keresztül, egészen a 
fehér vagy szürke szilfa színben kivitelezett fürdőszoba bútorokig.

TRAFFIC elnevezésű új fürdőszobacsalád divatos városi dizájnnal és nagyfokú 
funkcionalitással bír. A könnyed négyszögek, a formák játéka, a lágy vonalak és a vékony élek 
– ez rendkívül kényelmes és praktikus fürdőszoba-berendezési tárgyak stílusos formavilága.
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SMYLE fali WC
•  rimfree

58 990 Ft

RENOVA fali WC
•  rimfree

50 490 Ft

IT! fali WC
•  rimfree

73 490 Ft

IT! mosdó
•  60 cm

36 590 Ft

IT! kézmosó
•  40 cm
•  jobbos és balos kivitel

20 690 Ft

IT! fali bidé
•  1 csaplyukkal és 

túlfolyóval

91 990 Ft

TWINS tükrös 
szekrény
•  60x70 cm

42 890 Ft

MODO fali bidé
•  1 csaplyukkal és túlfolyóval

58 990 Ft

ICON fali WC
•  rimfree
•  ülőke nem tartozék

65 490 Ft

TWINS 80 mosdószekrény
•  méret: 80 cm 
• vékonyított  mosdóval

117 880 Ft

TWINS 60 mosdószekrény
•  méret: 60 cm 
•  mosdóval

86 980 Ft

IT! mosdószekrény
•  szürke 
•  dupla mosdóval

217 180 Ft

IT! LED tükör
•  méret: 90x65 cm

136 790 Ft

IT! mosdószekrény
•  fehér
•  mosdóval
•  méret: 80 cm

213 580 Ft

kézmosók | mosdók | WC-kagylók | bútorok kézmosók | mosdók | WC-kagylók | bútorok

MODO modern design jó áron. Szögletes, minimalista formatervű mosdótálak, valamint 
az ezekhez tartozó egyszerű, mosdó alatti fiókos szekrények, fényes fehér kivitelben. 
A szekrényhez mindemellett cserélhető wenge, világos tölgy vagy fényes ezüst 
fogantyúalátét tartozik.

A IT! termékcsalád lágyan geometrikus elemek és érzelmek inspiráló organikus 
formák tetszetős összekapcsolása tökéletes megjelenést biztosít, időtálló és modern 
atmoszférát teremt.



LOUNGE akasztó
• dupla akasztó
•  krómozott

3 990 Ft

FEBO akasztó 
• dupla akasztó
•  krómozott

3 990 Ft

LOUNGE folyékonyszappan- 
adagoló
• plastic adagoló
• krómozott

14 490 Ft

FEBO folyékonyszappan-
adagoló 
• krómozott

5 990 Ft

LOUNGE törölközőtartó
•  fali dupla tartó
•  krómozott

15 490 Ft

FEBO  
WC-kefe fali
•  fali tartó
•  krómozott

8 990 Ft

LOUNGE  
toalettpapírtartó
• krómozott

8 490 Ft

FEBO  
toalettpapírtartó 
• fedeles
•  krómozott

5 990 Ft

FEBO törölközőtartó 
•  krómozott

26 990 Ft

LOUNGE   
WC-kefe fali
•  fali fém tartó
•  krómozott

37 990 Ft

PIRENEI 
folyékonyszappan- 
adagoló 
• plastic adagoló
• krómozott

7 490 Ft

PIRENEI 
toalettpapírtartó 
• krómozott

5 490 Ft

PIRENEI törölközőtartó 
• törölköző gyűrű
• krómozott

7 990 Ft

PIRENEI WC-kefe  
• fali tartó
• krómozott

9 490 Ft

PIRENEI akasztó
• 2 db/doboz
• krómozott

3 990 Ft
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ELEGANCE akasztó
•  fali szereléshez
•  sárgaréz, krómozott

3 490 Ft

EDITION 11 akasztó 
•  krómozott

4 490 Ft

ELEGANCE folyékonyszappan- 
adagoló
• 180 ml üveg tartó
•  fali szereléshez,  

krómozott

44 490 Ft

EDITION 11 folyékonyszappan- 
adagoló 
• üvegpohárral
• krómozott

59 490 Ft

ELEGANCE sarokpolc
•  fali szereléshez
•  sárgaréz, krómozott

26 490 Ft

EDITION 11  
WC-kefe 
• üveg tartó
•  krómozott

37 490 Ft

ELEGANCE  
toalettpapírtartó
•  fali szereléshez
•  fedél nélkül
•  sárgaréz, krómozott

25 990 Ft

EDITION 11  
toalettpapírtartó 
• 100/120 mm gurigának

26 490 Ft

EDITION 11 polc 
• alumínium/króm

42 990 Ft

ELEGANCE  
fali WC-kefe
•  fali szereléshez
•  üveg tartó
•  sárgaréz, krómozott

31 990 Ft

MOLL 
folyékonyszappan- 
adagoló 
• 180 ml, matt acryl
• krómfehér

27 990 Ft

MOLL 
toalettpapírtartó 
• 100/120 mm gurigának

19 990 Ft

MOLL polc 
• 3 részes
• króm/fehér

34 990 Ft

MOLL WC-kefe  
•  üveg tartó kefével
•  fali szereléshez

16 990 Ft

MOLL akasztó
• krómozott

4 490 Ft

kiegészítők
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Nyitvatartási idő:
hétköznap: 8.00-17.00
szombaton: 8.00-12.00

www.szaniter-shop.hu

Hofstädter  
Fürdőszoba Szalon
2085 Pilisvörösvár, Budai út 18.

Tel.: (+36-26) 530-122
Fax: (+36-26) 333-976

szaniter@htuzep.hu


