
Μια συλλογή που εμπνέεται από φυσικές
γραμμές και σχήματα και διαμορφώνει
έναν χώρο όπου το κάθε κομμάτι έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη
άνεση. Η πρακτική λειτουργικότητα και η
διαισθητική σύλληψη προς όφελος της
ευεξίας στην πιο κομψή και έξυπνη μορφή
της.

Σχεδιάστηκε από
Marcello Cutino

Το BCF Design ερμηνεύει μορφές με
σεβασμό προς τη λειτουργικότητα και τη
συναισθηματική αξία. Ένας τρόπος
προσέγγισης του σχεδιασμού που
υπογραμμίζει τη διαχρονική φύση των
προϊόντων, πέρα από τον εφήμερο
χαρακτήρα της μόδας. Η συνεργασία του
με τη Roca του απέφερε, το 2002, το
Εθνικό Βραβείο Σχεδιασμού της Ισπανίας
για τη μπανιέρα Vythos.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα με λαβές και κιτ βαλβίδας.

Βάρος (kg): 30
Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 2
Εσωτερικό μήκος (mm): 1685
Εσωτερικό πλάτος: 720
Εσωτερικό ύψος (mm): 420
Ηχομόνωση
Οι λαβές περιλαμβάνονται: 1
Σχήμα: Ορθογώνια
Το σιφώνι: Περιλαμβάνεται
Τύπος εγκατάστασης: Ένθετη Μπανιέρα, Με
μπροστινή ποδιά
Υλικό: Ακρυλική
Χωρητικότητα (l): 285
Χωρητικότητα (άτομα): 2

Χρώματα και φινιρίσματα

Πώς να εξασφαλίσετε τον κωδικό
Αντικαταστήστε το «…» με τον επιθυμητό
κωδικό φινιρίσματος από την παρακάτω λίστα

00 Λευκό

Διαστάσεις

Μήκος: 1900 mm.
Πλάτος: 1100 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259816..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.

Συμβατό με

259827..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259830..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.

Τεχνικά σχέδια
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Μια συλλογή που εμπνέεται από φυσικές
γραμμές και σχήματα και διαμορφώνει
έναν χώρο όπου το κάθε κομμάτι έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη
άνεση. Η πρακτική λειτουργικότητα και η
διαισθητική σύλληψη προς όφελος της
ευεξίας στην πιο κομψή και έξυπνη μορφή
της.

Σχεδιάστηκε από
Marcello Cutino

Το BCF Design ερμηνεύει μορφές με
σεβασμό προς τη λειτουργικότητα και τη
συναισθηματική αξία. Ένας τρόπος
προσέγγισης του σχεδιασμού που
υπογραμμίζει τη διαχρονική φύση των
προϊόντων, πέρα από τον εφήμερο
χαρακτήρα της μόδας. Η συνεργασία του
με τη Roca του απέφερε, το 2002, το
Εθνικό Βραβείο Σχεδιασμού της Ισπανίας
για τη μπανιέρα Vythos.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα με λαβές.

Βάρος (kg): 29
Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 1
Εσωτερικό μήκος (mm): 1695
Εσωτερικό πλάτος: 695
Εσωτερικό ύψος (mm): 420
Ηχομόνωση
Οι λαβές περιλαμβάνονται: 2
Σχήμα: Ορθογώνια
Το σιφώνι: Δεν περιλαμβάνεται
Τύπος εγκατάστασης: Ένθετη Μπανιέρα, Με
μπροστινή ποδιά, Με ποδιά αριστερή τύπου L,
Με ποδιά δεξιά τύπου L
Υλικό: Ακρυλική
Χωρητικότητα (l): 300
Χωρητικότητα (άτομα): 1

Χρώματα και φινιρίσματα

Πώς να εξασφαλίσετε τον κωδικό
Αντικαταστήστε το «…» με τον επιθυμητό
κωδικό φινιρίσματος από την παρακάτω λίστα

00 Λευκό

Διαστάσεις

Μήκος: 1900 mm.
Πλάτος: 900 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259827..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259816..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.

Τεχνικά σχέδια
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Μια συλλογή που εμπνέεται από φυσικές
γραμμές και σχήματα και διαμορφώνει
έναν χώρο όπου το κάθε κομμάτι έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη
άνεση. Η πρακτική λειτουργικότητα και η
διαισθητική σύλληψη προς όφελος της
ευεξίας στην πιο κομψή και έξυπνη μορφή
της.

Σχεδιάστηκε από
Marcello Cutino

Το BCF Design ερμηνεύει μορφές με
σεβασμό προς τη λειτουργικότητα και τη
συναισθηματική αξία. Ένας τρόπος
προσέγγισης του σχεδιασμού που
υπογραμμίζει τη διαχρονική φύση των
προϊόντων, πέρα από τον εφήμερο
χαρακτήρα της μόδας. Η συνεργασία του
με τη Roca του απέφερε, το 2002, το
Εθνικό Βραβείο Σχεδιασμού της Ισπανίας
για τη μπανιέρα Vythos.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα με λαβές και κιτ βαλβίδας.

Βάρος (kg): 29
Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 2
Εσωτερικό μήκος (mm): 1585
Εσωτερικό πλάτος: 630
Εσωτερικό ύψος (mm): 420
Ηχομόνωση
Οι λαβές περιλαμβάνονται: 1
Σχήμα: Ορθογώνια
Το σιφώνι: Περιλαμβάνεται
Τύπος εγκατάστασης: Ένθετη Μπανιέρα, Με
μπροστινή ποδιά
Υλικό: Ακρυλική
Χωρητικότητα (l): 220
Χωρητικότητα (άτομα): 2

Χρώματα και φινιρίσματα

Πώς να εξασφαλίσετε τον κωδικό
Αντικαταστήστε το «…» με τον επιθυμητό
κωδικό φινιρίσματος από την παρακάτω λίστα

00 Λευκό

Διαστάσεις

Μήκος: 1800 mm.
Πλάτος: 900 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259828..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259818..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.

Τεχνικά σχέδια
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Μια συλλογή που εμπνέεται από φυσικές
γραμμές και σχήματα και διαμορφώνει
έναν χώρο όπου το κάθε κομμάτι έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη
άνεση. Η πρακτική λειτουργικότητα και η
διαισθητική σύλληψη προς όφελος της
ευεξίας στην πιο κομψή και έξυπνη μορφή
της.

Σχεδιάστηκε από
Marcello Cutino

Το BCF Design ερμηνεύει μορφές με
σεβασμό προς τη λειτουργικότητα και τη
συναισθηματική αξία. Ένας τρόπος
προσέγγισης του σχεδιασμού που
υπογραμμίζει τη διαχρονική φύση των
προϊόντων, πέρα από τον εφήμερο
χαρακτήρα της μόδας. Η συνεργασία του
με τη Roca του απέφερε, το 2002, το
Εθνικό Βραβείο Σχεδιασμού της Ισπανίας
για τη μπανιέρα Vythos.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα με λαβές.

Βάρος (kg): 26
Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 1
Εσωτερικό μήκος (mm): 1595
Εσωτερικό πλάτος: 590
Εσωτερικό ύψος (mm): 420
Ηχομόνωση
Οι λαβές περιλαμβάνονται: 2
Σχήμα: Ορθογώνια
Το σιφώνι: Δεν περιλαμβάνεται
Τύπος εγκατάστασης: Ένθετη Μπανιέρα, Με
μπροστινή ποδιά, Με ποδιά αριστερή τύπου L,
Με ποδιά δεξιά τύπου L
Υλικό: Ακρυλική
Χωρητικότητα (l): 240
Χωρητικότητα (άτομα): 1

Χρώματα και φινιρίσματα

Πώς να εξασφαλίσετε τον κωδικό
Αντικαταστήστε το «…» με τον επιθυμητό
κωδικό φινιρίσματος από την παρακάτω λίστα

00 Λευκό

Διαστάσεις

Μήκος: 1800 mm.
Πλάτος: 800 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259829..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259818..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.

Τεχνικά σχέδια
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Μια συλλογή που εμπνέεται από φυσικές
γραμμές και σχήματα και διαμορφώνει
έναν χώρο όπου το κάθε κομμάτι έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη
άνεση. Η πρακτική λειτουργικότητα και η
διαισθητική σύλληψη προς όφελος της
ευεξίας στην πιο κομψή και έξυπνη μορφή
της.

Σχεδιάστηκε από
Marcello Cutino

Το BCF Design ερμηνεύει μορφές με
σεβασμό προς τη λειτουργικότητα και τη
συναισθηματική αξία. Ένας τρόπος
προσέγγισης του σχεδιασμού που
υπογραμμίζει τη διαχρονική φύση των
προϊόντων, πέρα από τον εφήμερο
χαρακτήρα της μόδας. Η συνεργασία του
με τη Roca του απέφερε, το 2002, το
Εθνικό Βραβείο Σχεδιασμού της Ισπανίας
για τη μπανιέρα Vythos.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα με λαβές.

Βάρος (kg): 25
Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 1
Εσωτερικό μήκος (mm): 1495
Εσωτερικό πλάτος: 590
Εσωτερικό ύψος (mm): 420
Ηχομόνωση
Οι λαβές περιλαμβάνονται: 2
Σχήμα: Ορθογώνια
Το σιφώνι: Δεν περιλαμβάνεται
Τύπος εγκατάστασης: Ένθετη Μπανιέρα, Με
μπροστινή ποδιά, Με ποδιά αριστερή τύπου L,
Με ποδιά δεξιά τύπου L
Υλικό: Ακρυλική
Χωρητικότητα (l): 225
Χωρητικότητα (άτομα): 1

Χρώματα και φινιρίσματα

Πώς να εξασφαλίσετε τον κωδικό
Αντικαταστήστε το «…» με τον επιθυμητό
κωδικό φινιρίσματος από την παρακάτω λίστα

00 Λευκό

Διαστάσεις

Μήκος: 1700 mm.
Πλάτος: 800 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259830..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259819..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.

Τεχνικά σχέδια
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