TRAFFIC
milujeme
město!

Město... Pulsující životem a otevírající bezpočet nových
možností. Plné energie a povzbuzující k činnosti.
Práce, setkávání s přáteli, byt dle vlastních představ
- každý den mnoho příležitostí, jak se cítit dobře.

TRAFFIC
milujeme
město!

Dynamika a pohyb...
TRAFFIC - nová koupelnová série.
V městském stylu, lehce působícím
designu, funkčně připravená pro život
na plné obrátky.
Ideální pro moderní stylovou koupelnu
a dostupná za atraktivní ceny.
Pro každého, kdo přemýšlí o nové
koupelně.
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Hra tvarů a široký výběr
Série nabízí až 15 typů umyvadel, klasických i nábytkových,
v rozměrech od umývátka 45 cm až po dvojumyvadla 120 cm.

klasické umyvadlo

nábytkové umyvadlo

Všechny umyvadla se vyrábí pomocí moderní
technologie FFC (fine fire-clay). Díky tomu mají
umyvadla ideálně hladký povrch a jsou
dostupné i ve velkých rozměrech.
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klasické umyvadlo

nábytkové umyvadlo
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Praktičnost a komfort
Městský moderní styl, velké poloměry, měkké linie, tenké hrany.
Hluboká umyvadla s plochým dnem - ideální pro komfortní mytí
rukou. Umyvadla mají praktické široké odkládací plochy, kam se
vejde spoustu nezbytností.

Hluboká umyvadla
s plochým dnem

Velký objem vody
pro komfortní mytí,
tenké hrany keramiky
Široké praktické odkládací plochy
na toaletní potřeby
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Umyvadlo 55 cm Traffic, L91155
Skříňka pod umývátko 45 cm Traffic, lesklá bílá, 89431
Postranní vysoká skříňka Traffic, lesklá bílá, 89419
Zrcadlo 90 cm Traffic, 88424
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Tvar a funkce
Maximální funkčnost. Estetický vzhled díky skrytému upevnění
klozetu a bidetu pomáhá i při udržování čistoty. Klozet lze nyní
splachovat menším množstvím vody - 4/2 l - úspora vody.

Moderní plochý
tvar sedátka

Estetický systém
skrytého upevnění

Možnost úsporného
splachování 4/2 l vody
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Sedátko s pozvolým
automatickým sklápěním,
bezpečné a komfortní

Umyvadlo nábytkové 90 cm Traffic, L91190
Skříňka pod umyvadlo 90 cm Traffic, lesklá bílá, 89437
Postranní vysoká skříňka Traffic, lesklá bílá, 89419
Zrcadlo 60 cm Traffic, 88422
Závěsný klozet Traffic, L93100
Klozetové sedátko s automatickým pozvolným sklápěním Traffic, L90112
Ovládací tlačítko Chameleon, černé sklo, 94153-002
Bidet závěsný Traffic, L95100

9

/ TRAFFIC

Dodatečný úložný prostor
Koupelnový nábytek TRAFFIC. Neobyčejně funkční,
s dlouhou životností - pro dokompletování nábytkových
umyvadel. Objemné skříňky a zásuvky poskytují dodatečný
úložný prostor v koupelně.Například do skříňky o šíři 60 cm
se vejde 10 velkých osušek.

Objemné zásuvky
s přepážkami, které
pojmou kosmetiku
a jiné nezbytnosti

Stylistická čistota,
keramika a nábytek
perfektně sedí

Integrovaný
systém tichého
dovírání

Nábytek je vyrobený
z materiálu odolného
vůči vlhkosti
Lakované korpusy
i čelní plochy
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Doživotní záruka
na pojezdy a závěsy

Dvojumyvadlo nábytkové 120 cm Traffic, L91521
Skříňka pod umyvadlo 120 cm Traffic, lesklá platinová, 89442
Postranní vysoká skříňka Traffic, lesklá platinová, 89420
Zrcadlo 40 cm Traffic, 88421
Závěsný klozet Traffic, L93100
Klozetové sedátko s automatickým pozvolným sklápěním Traffic, L90112
Ovládací tlačítko Chameleon, sklo Taupe, 94153-003
Bidet závěsný Traffic, L95100
Sprchový kout čtvercový Next 90 cm, HKDF90222003
Sprchová vanička čtvercová Pacifik 90 x 90 cm, XBKO790
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PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo 55 cm
s otvorem, s přepadem
55 x 48 cm
č. L91155 - 2.837 Kč

Umyvadlo 60 cm
s otvorem, s přepadem
60 x 48 cm
č. L91160 - 3.112 Kč

Umyvadlo 65 cm
s otvorem, s přepadem
65 x 48 cm
č. L91165 - 4.450 Kč

Umyvadlo 70 cm
s otvorem, s přepadem
70 x 48 cm
č. L91170 - 4.828 Kč

Umyvadlo nábytkové 45 cm
s otvorem, s přepadem
45 x 36 cm
č. L92145 - 2.287 Kč

Umyvadlo nábytkové 60 cm
s otvorem, s přepadem
60 x 48 cm
č. L91161 - 3.112 Kč

Umyvadlo nábytkové 75 cm
s otvorem, s přepadem
75 x 48 cm
č. L91175 - 3.727 Kč

Umyvadlo nábytkové 90 cm
s otvorem, s přepadem
90 x 48 cm
č. L91190 - 4.707 Kč

Umyvadlo nábytkové 90 cm
se 2 otvory, s přepadem
90 x 48 cm
č. L91590 - 4.707 Kč

Umyvadlo nábytkové 90 cm
bez otvoru, s přepadem
90 x 48 cm
č. L91090 - 4.707 Kč

Umyvadlo nábytkové 120 cm
s otvorem, s přepadem
120 x 48 cm
č. L91120 - 6.905 Kč

Umyvadlo nábytkové 120 cm
se 2 otvory, s přepadem
120 x 48 cm
č. L91520 - 6.905 Kč

Umyvadlo nábytkové 120 cm
bez otvoru, s přepadem
120 x 48 cm
č. L91020 - 6.905 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny s DPH.
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PŘEHLED VÝROBKŮ

Dvojumyvadlo nábytkové
120 cm
se 2 otvory, s přepadem
120 x 48 cm
č. L91521 - 7.736 Kč

Dvojumyvadlo nábytkové
120 cm
bez otvorů, s přepadem
120 x 48 cm
č. L91021 - 7.736 Kč

Polosloup
pro umyvadla 45, 55, 60,
65, 70, 75, 90 a 120 cm
vč. montážní sady
č. L97100 - 2.033 Kč

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním,
skryté upevnění
č. L93100 - 4.284 Kč

Bidet závěsný
s otvorem, s přepadem
č. L93100 - 4.828 Kč

Klozetové sedátko,
tvrdé, z Duroplastu
klouby z ušlechtilé oceli
č. L93100 - 1.718 Kč
s automatickým pozvolným
sklápěním
č. L90112 - 3.180 Kč

Skříňka pod umývátko 45 cm, závěsná
43,4 x 62,5 x 34,9 cm
pro nábytkové umývátko L92145
• 1 pevná polička
• dvířka s mechanismem tichého dovírání
• chromovaná úchytka
• panty dvířek volitelně vlevo/vpravo
lesklá bílá, č. 89431 - 4.010 Kč
lesklá platinová, č. 89432 - 4.010 Kč

Skříňka pod umyvadlo 60 cm, závěsná
56,8 x 62,5 x 46,1 cm
pro nábytkové umyvadlo L91161
• 2 zásuvky s mechanismem tichého dovírání
• 2 chromované úchytky
lesklá bílá, č. 89433 - 7.351 Kč
lesklá platinová, č. 89434 - 7.351 Kč

Keramika je k dispozici s povrchem
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PŘEHLED VÝROBKŮ

Skříňka pod umyvadlo 80 cm, závěsná
71,8 x 62,5 x 46,1 cm
pro nábytkové umyvadlo L91175
• 2 zásuvky s mechanismem
tichého dovírání
• 2 chromované úchytky
lesklá bílá, č. 89435 - 8.802 Kč
lesklá platinová, č. 89436 - 8.802 Kč

Skříňka pod umyvadlo 90 cm, závěsná
86,8 x 62,5 x 46,1 cm
pro nábytková umyvadla L91190,
L91090, L91590
• 2 zásuvky s mechanismem
tichého dovírání
• 2 chromované úchytky
lesklá bílá, č. 89437 - 10.060 Kč
lesklá platinová, č. 89438 - 10.060 Kč

Skříňka pod umyvadlo 120 cm, závěsná
116,8 x 62,5 x 46,1 cm, pro nábytková
umyvadla L91120, L91020, L91520
• 2 zásuvky s mechanismem
tichého dovírání
• 2 chromované úchytky
lesklá bílá, č. 89439 - 12.576 Kč
lesklá platinová, č. 89440 - 12.576 Kč

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm, závěsná
116,8 x 62,5 x 46,1 cm
pro nábytková umyvadla L91021, L91521
• 2 zásuvky s mechanismem
tichého dovírání
• 2 chromované úchytky
lesklá bílá, č. 89441 - 12.576 Kč
lesklá platinová, č. 89442 - 12.576 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny s DPH.
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PŘEHLED VÝROBKŮ

Zrcadlo
s LED osvětlením
40 x 80 x 3 cm
rám z matného hliníku
• integrovaný světelný zdroj
8W, 24V, 4000K, IP44
č. 89421 - 9.431 Kč

Postranní vysoká skříňka, závěsná
36 x 180 x 29,5 cm
• 1 pevná polička
• 4 nastavitelné skleněné poličky
• zrcadlo na vnitřní straně dveří
• dvířka s mechanismem
tichého dovírání
• chromovaná úchytka
• panty dvířek volitelně vlevo/vpravo
lesklá bílá, č. 89419 - 8.802 Kč
lesklá platinová, č. 89420 - 8.802 Kč

Zrcadlo s LED osvětlením
70 x 65 x 3 cm
rám z matného hliníku
• integrovaný světelný zdroj
13W, 24V, 4000K, IP44
č. 89423 - 10.689 Kč

Zrcadlo s LED osvětlením
90 x 65 x 3 cm
rám z matného hliníku
• integrovaný světelný zdroj
17W, 24V, 4000K, IP44
č. 89424 - 11.318 Kč

Zrcadlo
s LED osvětlením
60 x 65 x 3 cm
rám z matného hliníku
• integrovaný světelný zdroj
11W, 24V, 4000K, IP44
č. 89422 - 10.060 Kč

Zrcadlo s LED osvětlením
120 x 65 x 3 cm
rám z matného hliníku
• integrovaný světelný zdroj
24W, 24V, 4000K, IP44
č. 89425 - 12.576 Kč
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Sanitec, s.r.o.
Komenského 2501
390 02 Tábor
tel.: 381 254 907
606 769 858
fax: 381 254 908

info@sanitec.cz
www.sanitec.cz

