AKCE: Koupelna za 29 900,a doplňky ZDARMA!
VARIANTA
SE SPRCHOVÝM KOUTEM:

VARIANTA
S ASYMETRICKOU VANOU:

■ Skříňka 56,5 x 27 x 52 cm

■ Skříňka 56,5 x 27 x 52 cm

s umyvadlem 60 cm, pravá nebo levá
■ Zrcadlo s LED osvětlením
■ Umyvadlová páková baterie stojánková s výpustí

■Z
 rcadlo s LED osvětlením
■ Umyvadlová páková baterie stojánková s výpustí

■ Sprchový kout 1/4 kruh 100 x 80 x 195 cm,

■ Akrylátová vestavná vana asymetrická

levopravý, rám stříbrný lesklý, výplň transparentní
■ Sprchová páková nástěnná baterie
s příslušenstvím
■ Keramická vanička 1/4 kruh 100 x 80 cm
pravá nebo levá
■ Sprchový sifon
■
■
■
■

Závěsné WC 49 x 36 x 40 cm
Zpomalovací sedátko
Ovládací deska
Instalační modul

= 29 900,- Kč

s umyvadlem 60 cm, pravá nebo levá

160 x 80/70 cm pravá nebo levá
■V
 anová páková nástěnná baterie s příslušenstvím
■ Jednodílná vanová zástěna 80 x 150 cm

pravá nebo levá
■O
 celové vanové nohy
■ Vanový sifon
■
■
■
■

Závěsné WC 49 x 36 x 40 cm
Zpomalovací sedátko
Ovládací deska
Instalační modul

= 29 900,- Kč

+ ZDARMA DOPLŇKY
K OBĚMA VARIANTÁM:
■
■
■
■
■

 ávkovač mýdla
D
Držák s pohárkem
Otočný držák ručníku
Držák toaletního papíru
WC souprava

NAVŠTIVTE NAŠE POBOČKY! Kontakty naleznete
KOUPELNOVÁ SÉRIE

KOUPELNOVÁ CENTRA
Uvedená cena je platná od 10. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Uvedená cena obsahuje DPH a je podmíněna objednáním celé koupelny dle výpisu položek viz výše, varianta se sprchovým koutem nebo s asymetrickou vanou. Obklad, dlažba, instalační materiál a montáž nejsou zahrnuty v ceně.
Montáž výrobků neposkytujeme. Při koupi jednotlivých produktů sleva -20 %. Akce je určena pouze pro konečné zákazníky. Více informací u prodejců. Změna cen, rozměrů, provedení a tiskové chyby v nabídce vyhrazeny. Vzhledem k tiskovému zpracování mohou být zobrazené barevné odstíny odlišné od skutečných. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme. Společnost Richter + Frenzel s.r.o. si vyhrazuje právo akci kdykoli ukončit.

