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Az újHÁZ Centrum 20 éve kiemelkedő 
szereplője a magyar építőanyag keres-
kedelemnek. Meghatározó, magyar tu-
lajdonú, országos építőanyag kereske-
delmi hálózatként széles választékkal 
rendelkezik, felölelve minden olyan 
terméket, amelyre a házépítésnél, a 
lakásfelújításnál – az alapoktól a te-
tőig – szükség lehet. Otthona minő-
ségi építőanyagait keresse szakér-
tő kollé gáinknál, az ország közel 
80 pontján.
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A ROYO Európa második legnagyobb fürdőszobabútor gyártója Spanyolországban, 

amely a minimál stílusú, letisztult formavilágú bútoraival vált híressé. A bútorok előállítása 

során nagy hangsúlyt fektetnek a dizájnra és a minőségre, valamint az egyedi kombinációk 

kialakításának lehetőségére. A fürdőszobabútorok minőségi alapanyagokból készülnek 

nagy méretválasztékban, többféle felülettel. A szortimentben olyan modern, funkcionális 

fürdőszobatútorok találhatóak, amelyek praktikus megoldásokkal segítik hétköznapunk 

ritmusát. Válasszon életstílusához megfelelő fürdőszobabútor szettet  az újHÁZ Centrum 

kínálatából!



ROYO ONIX SZETT (60, 100)

A szett tartalma: 
lámpa, tükör, mosdó és a bútor

A Royo Onix 60 szett 
ára bruttó: 

133 160 Ft 

A szett tartalma: 
lámpa, tükör, mosdó és a bútor

A Royo Onix 100 
szett ára bruttó: 

184.560 Ft 

 LED LÁMPA: 
• termékmegnevezés: Royo világítás LUM-095 (300 mm)
• teljesítmény: LED CH1 IP44 8W 

 TÜKÖR: 
• termékmegnevezés: Royo Murano tükör 
• nútolt, egységes, egyfajta alumínium keretben 
• a bútorral nem azonos színű!

 MOSDÓ: 
• termékmegnevezés: Royo Slim mosdótál 
• szín: fehér

 BÚTOR: 
• termékmegnevezés: Royo Onix alsószekrény 
• az alsószekrény 2 fiókos, a fiókok teljes mélységben kihúzhatóak,
 így kényelmesen elérhetők a belső részben elhelyezett tárgyak
• szín: magasfényű fehér (BL1B)
• fiókok száma: 2
• mélység: F-44 cm

 EGYÉB VÁLASZTHATÓ OPCIÓK A SZETTHEZ: 
• Royo Onix 30 cm-es fali magas szekrény 

– a Royo Onix 60 szett ára, kiegészítve     
 az Onix 30 fali magas szekrénnyel: bruttó 203.950 Ft

– a Royo Onix 100 szett ára, kiegészítve    
 az Onix 30 fali magas szekrénnyel: bruttó 255.350 Ft

• Royo Led lámpa LUM-096 (500mm)

– a Royo Onix 60 szett ára LUM-096 Led lámpával:  
 bruttó 143.760 Ft

– a Royo Onix 100 szett ára LUM-096 Led lámpával:  
 bruttó 195.160 Ft

• Royo Slim mosdótál 121 cm (dupla mosdótál) 

– a Royo Onix 120 szett összeállításának módja:   
 2 db LUM-095 Led lámpa + 2 db Murano tükör 60  
 + 2 db Onix 60 alsóbútor + 1 db Slim mosdótál 121 

– a Royo Onix 120 szett ára: bruttó 298.230 Ft

fehér

Tulajdonság Led lámpa Tükör Mosdó Bútor

méret 300 mm
60x70cm 61 cm 60 cm

100x70 cm 101 cm 100 cm

a termék ára önállóan (60) bruttó 18.190 Ft bruttó 19.290 Ft bruttó 33.690 Ft bruttó 68.790 Ft 

cikkszám (60) 123395 122547 123341 122791

a termék ára önállóan (100) bruttó 18.190 Ft bruttó 26.690 Ft bruttó 54.690 Ft bruttó 94.290 Ft 

cikkszám (100) 123395 122551 123344 122823
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ROYO BETA SZETT (60, 80)

A szett tartalma: 
lámpa, tükör, mosdó és a bútor

A Royo Beta 60 szett 
ára bruttó: 

155.660 Ft 

A szett tartalma: 
lámpa, tükör, mosdó és a bútor

A Royo Beta 80 szett 
ára bruttó: 

174.660 Ft 

 LED LÁMPA: 
• termékmegnevezés: Royo világítás LUM-095 (300 mm) 
• teljesítmény: LED CH1 IP44 8W 

 TÜKÖR: 
• termékmegnevezés: Royo Murano tükör 
• egységes, egyfajta alumínium keretben 
• a bútorral nem azonos színű!

 MOSDÓ: 
• termékmegnevezés: Royo Kyra mosdótál 
• szín: fehér 

 BÚTOR: 
• termékmegnevezés: Royo Beta alsószekrény 
• alsószekrény 2 fiókos, a fiókok teljes mélységben kihúzhatóak,  

így kényelmesen elérhetők a belső részben elhelyezett tárgyak
• szín: magasfényű fehér (BL18B), erezett kőris (FR2),    

és erezett skandináv tölgy (RO5) 
• fiókok száma: 2
• mélység: F-45 cm

 EGYÉB VÁLASZTHATÓ OPCIÓK A SZETTHEZ: 
• Royo Beta 30 cm-es fali magas szekrény 

– a Royo Beta 60 szett ára,     
 kiegészítve a Beta 30 fali magas szekrénnyel: bruttó 241.950 Ft

– a Royo Beta 80 szett ára,
 kiegészítve a Beta 30 fali magas szekrénnyel: bruttó 260.950 Ft
– választható fehér, kőris és tölgy színekben

• Royo Led lámpa LUM-096 (500mm)

– a Royo Beta 60 szett ára LUM-096 Led lámpával: bruttó 166.260 Ft
– a Royo Beta 80 szett ára LUM-096 Led lámpával: bruttó 185.260 Ft

• Royo Kyra mosdótál 121 cm (dupla mosdótál) 

– a Royo Beta 120 szett összeállításának módja:     
2 db LUM-095 Led lámpa + 2 db Murano tükör 60 

 + 2 db Beta 60 alsóbútor + 1 db Kyra mosdótál 121 

– a Royo Beta 120 szett ára: bruttó 343.230 Ft 

erezett skandináv tölgy

erezett kőris

magasfényű fehér

erezett skandináv tölgy

Tulajdonság Led lámpa Tükör Mosdó Bútor

méret
300 mm 60x70cm 61 cm 60 cm

 80x70 cm 81 cm 80 cm

a termék ára önállóan (60) bruttó 18.190 Ft bruttó 19.290 Ft bruttó 33.690 Ft bruttó 92.390 Ft

cikkszám (60) 123395 122547 118863 123816 (fehér); 123817 (kőris); 123818 (tölgy)

a termék ára önállóan (80) bruttó 18.190 Ft bruttó 22.990 Ft bruttó 39.990 Ft bruttó 102.190 Ft

cikkszám (80) 123395 122549 119798 123819 (fehér); 123820 (kőris); 123821 (tölgy)
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ROYO BRILLANT SZETT (80, 100)

A szett tartalma: 
lámpa, tükör, mosdó és a bútor

A Royo Brillant 80 
szett ára bruttó: 

222.960 Ft 

A szett tartalma: 
lámpa, tükör, mosdó és a bútor

A Royo Brillant 100 
szett ára bruttó: 

257.860 Ft

 LED LÁMPA: 
• termékmegnevezés: Royo világítás LUM-095 (300 mm)
• teljesítmény: LED CH1 IP44 8W

 TÜKÖR: 
• termékmegnevezés: Royo Murano tükör 
• egységes, egyfajta alumínium keretben
• a bútorral nem azonos színű!

 MOSDÓ: 
• termékmegnevezés: Royo Trend mosdótál
• szín: fehér

 BÚTOR: 
• termékmegnevezés: Royo Brillant alsószekrény 
• alsószekrény 2 fiókos, a fiókok teljes mélységben kihúzhatóak,   

így kényelmesek a belső részben elhelyezett tárgyak elérésénél. 
• szín: magasfényű fehér (BL1B) és magasfényű antracitszürke 

(GR16B)
• fiókok száma: 2
• mélység: F-47 cm

 EGYÉB VÁLASZTHATÓ OPCIÓK A SZETTHEZ: 
• Royo Brilliant 30 cm-es fali magas szekrény

– a Royo Brillant 80 szett ára, kiegészítve a Brillant 30
 fali magas szekrénnyel: bruttó 301.150 Ft

– a Royo Brillant 100 szett ára, kiegészítve a Brillant 30
 fali magas szekrénnyel: bruttó 336.050 Ft
– választható magasfényű fehér és antracitszürke színekben

• Royo Led lámpa LUM-096 (500mm)

– a Royo Brillant 80 szett ára LUM-096 Led lámpával:  
 bruttó 233.560 Ft

– a Royo Brillant 100 szett ára LUM-096 Led lámpával:  
bruttó 268.460 Ft

magasfényű fehér

antracitszürke

Tulajdonság Led lámpa Tükör Mosdó Bútor

méret 300 mm
80x70cm 81 cm 80 cm

100x70 cm 99 cm 100 cm

a termék ára önállóan (60) bruttó 18.190 Ft bruttó 22.990 Ft bruttó 55.090 Ft bruttó 137.890 Ft

cikkszám (60) 123395 122549 123067 124482 (fehér); 124494 (szürke)

a termék ára önállóan (100) bruttó 18.190 Ft bruttó 25.190 Ft bruttó 69.890 Ft bruttó 157.490 Ft

cikkszám (100) 123395 121519 123068 124496 (fehér); 124497 (szürke)

magasfényű fehér
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ROYO ELEGANCE SZETT (45)

A szett tartalma: 
tükör, mosdó és a bútor

A Royo Elegance szett 
ára bruttó (fehér, dió): 

73.590 Ft 

A szett tartalma: 
tükör, mosdó és a bútor

A Royo Elegance szett 
ára bruttó (szürke): 

83.090 Ft

 ROYO ELEGANCE BÚTOR SZETT: 
• függesztett 1 ajtós kisbútor egy dobozban

• a lámpa nem része a szettnek!
• termékmegnevezés: Royo Elegance bútor szett

• méret: 45 cm
• szín: magasfényű fehér (BL1B), antracitszürke (GR16B) 
   és erezett dió (NO14)

• bútor mélység: 25 cm
• teljes mélység (mosdóval): 34 cm

• cikkszám: fehér - 122910, szürke - 122915, dió - 122913

antracitszürke

erezett dió 

antracitszürke

magasfényű fehér
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ROYO NIKA TÜKRÖS SZEKRÉNY (60, 80)

A Royo Nika tükrös szekrény 60 (fehér)

A Royo Nika tükrös szekrény 80 (fehér)

A Royo Nika tükrös szekrény 60 (szürke)

A Royo Nika tükrös szekrény 80 (szürke)

bruttó: 69.490 Ft

bruttó: 81.690 Ft

bruttó: 64.290 Ft

bruttó: 70.290 Ft

ROYO NIKA TÜKRÖS SZEKRÉNY:
• termékmegnevezés: 

– Royo Nika tükrös szekrény 60
– Royo Nika tükrös szekrény 80

• a tükrös szekrényben két áthelyezhető üvegpolc található
• a 120-as szettekhez nem javasoljuk illesztését
• méret: 60 / 80 cm
• szín: fehér (2D D-13,5) és fémes szürke (2D)
• ajtók száma: 2
• cikkszám: 

fehér, 60 cm - 119113, szürke, 60 cm - 119865
fehér, 80 cm - 119115, szürke, 80 cm - 120094

fehér

fémes szürke
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ROYO APOLO TÜKRÖS SZEKRÉNY (80, 120)

A Royo Apolo tükrös szekrény 80

A Royo Apolo tükrös szekrény 120

bruttó: 123.090 Ft

bruttó: 142.990 Ft

 ROYO APOLO TÜKRÖS SZEKRÉNY:
•  termékmegnevezés: 

– Royo Apolo 80 tükrös szekrény
– Royo Apolo 120 tükrös szekrény

•  méret: 80/120 cm
•  szín: magasfényű fehér (BL1B)

•  ajtók száma: 
 – Royo Apolo 80 - 3 ajtóval, 
 – Royo Apolo 120 - 4 ajtóval

•  cikkszám: 80 cm - 123037, 120 cm - 123041

magasfényű fehér
krómózott fém fogantyú, 

beépítet LED fény
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FALI MAGAS SZEKRÉNYEK

Royo Onix 30 fali magas szekrény bruttó: 74.290 Ft

 ROYO ONIX FALI MAGAS SZEKRÉNY:
•  termékmegnevezés: Royo Onix 30 fali magas szekrény
•  Egy nyitásiránnyal szerelve, fordítható jobbosra, balosra. A szekrényben 1 db 
 fix fa polc és 2 darab többféle magasságban mozgatható polc található. 
•  méret: 30 cm – Mélysége: 23,6 cm
•  szín: fehér (BL1B)
•  ajtók száma: 2
•  cikkszám: 120822

Royo Beta fali magas szekrény bruttó: 90.590 Ft

 ROYO BETA FALI MAGAS SZEKRÉNY:
•  termékmegnevezés: Royo Beta 30 fali magas szekrény
•  Egy nyitásiránnyal szerelve, fordítható jobbosra, balosra. A szekrényben 1 db 
 fix fa polc és 2 darab többféle magasságban mozgatható polc található. 
•  méret: 30 cm – Mélysége: 23,6 cm
•  szín: magasfényű fehér (BL18B), erezett kőris (FR2)
 és erezett skandináv tölgy (RO5)
•  ajtók száma: 2
•  cikkszám: fehér - 123828, kőris - 123829, tölgy - 123830

 ROYO BRILLANT FALI MAGAS SZEKRÉNY:
•  termékmegnevezés: Royo Brillant 30 fali magas szekrény
•  Egy nyitásiránnyal szerelve, fordítható jobbosra, balosra. 
 A szekrényben 1 db fix fa polc és 2 darab többféle magasságban 
 mozgatható polc található. 
•  méret: 30 cm – Mélysége: 23,6 cm
•  szín: magasfényű fehér (BL1B), antracitszürke (GR16)
•  ajtók száma: 2
•  cikkszám: fehér - 124501, antracitszürke - 124502

Royo Brillant fali magas szekrény bruttó: 82.090 Ft

fehér

magasfényű fehér

antracitszürke

erezett
skandnáv tölgy

erezett
kőris

magasfényű
fehér
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MOSDÓTÁLAK

Royo Slim mosdótál

Royo Trend mosdótál

Royo Kyra mosdótál

bruttó: 33.690 Ft-tól

bruttó: 55.090 Ft-tól

bruttó: 33.690 Ft-tól

 ROYO SLIM MOSDÓTÁL:
•  termékmegnevezés: 

 – Royo Slim mosdótál 61 cm
 – Royo Slim mosdótál 101 cm

 – Royo Slim mosdótál 121 cm (dupla mosdótál)
•  szín: fehér

•  cikkszám: 61 cm - 123341, 101 cm - 123344, 121 cm - 123345
•  bruttó ár: 61 cm - 33.690 Ft, 101 cm - 54.690 Ft, 121 cm - 100.890 Ft

 ROYO KYRA MOSDÓTÁL:
•  termékmegnevezés: 

 – Royo Kyra mosdótál 61 cm
 – Royo Kyra mosdótál 81 cm

 – Royo Kyra mosdótál 121 cm (dupla mosdótál)
•  szín: fehér

•  cikkszám: 61 cm - 118863, 81 cm - 119798, 121 cm - 120244
•  bruttó ár: 61 cm - 33.690 Ft, 81 cm - 39.990 Ft, 121 cm - 100.890 Ft

 ROYO TREND MOSDÓTÁL:
•  termékmegnevezés: 

 – Royo Trend mosdótál 81 cm
 – Royo Trend mosdótál 99 cm

•  szín: fehér
•  cikkszám: 81 cm - 123067, 99 cm - 123068

•  bruttó ár: 81 cm - 55.090 Ft, 99 cm - 69.890 Ft

már

már

már

fehér

fehér

fehér
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ROYO LED LÁMPA

Royo Led lámpa (300 mm): 
bruttó: 

18.190 Ft 

Royo Led lámpa (500 mm): 
bruttó: 

29.190 Ft

ROYO LED LÁMPA:
• termékmegnevezés: Royo világítás LUM-095/096
• méret: 300/500 mm
• teljesítmény:

– 300 mm: LED CH1 IP44 8W
– 500 mm: LED CH1 IP44 12W

• cikkszám: 300 mm - 123395, 500 mm - 123396

Kép
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TÜKRÖK

Royo Stella Tükör (2 in 1)
már bruttó: 

66.590 Ft-tól

Royo Murano Tükör
már bruttó: 

19.290 Ft-tól

 ROYO STELLA TÜKÖR:
•  termékmegnevezés: Royo Stella Tükör

•  beépített lámpával és polírozott üvegfelülettel
•  íves, kerekített design

•  méret: 60/ 80/ 100/ 120 cm
•  szín: fehér (BL1B)

•  cikkszám: 
 60 cm - 121850, 80 cm - 121851
 100 cm - 121852, 120 cm - 121853

•  bruttó ár: 
 60 cm - 66.590 Ft, 80 cm - 72.090 Ft
 100 cm - 81.690 Ft, 120 cm - 89.090 Ft

 ROYO MURANO TÜKÖR:
•  termékmegnevezés: Royo MURANO Tükör

•  méret: 60/ 80/ 100 x 70 cm
•  cikkszám: 
 60 cm - 122547 (nútolt), 80 cm - 122549 (nútolt)
 100 cm - 122551 (nútolt), 100 cm (sima) - 121519

•  bruttó ár: 
 60 cm - 12.290 Ft, 80 cm - 22.290 Ft, 100 cm - 26.690 Ft, 
 100 cm (sima) - 25.190 Ft

Kép
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ujhazcentrum.hu

AZ ORSZÁG TÖBB MINT

80 PONTJÁN

Kiadja: Új Ház Zrt.
A feltüntetett árak forintban értendőek,

 és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges
változásának jogát fenntartjuk. A termékek

telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid
szállítási határidővel megrendelhetőek. A termékek

árai telephelyi átvétellel értendőek. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.Kereskedésünk elérhetősége:

Hofstadter Építőanyag Centrum Kft.
2085 Pilisvörösvár, Budai út 20/c.
Tel:     +36 26 / 530 122
Email: info@hofstadter.hu
web:    szaniter-shop.hu


