
Ιδανική λύση για τα πολύπλοκα και
φαινομενικά δύσκολα σημεία που
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις
προκλήσεις των σύγχρονων εσωτερικών
χώρων, επιτυγχάνοντας μέγιστη
προσαρμοστικότητα με λειτουργικά
πλεονεκτήματα, χωρίς να χάνει τίποτα
από το design.

Σχεδιάστηκε από
Ramón Benedito

Βιομηχανικός σχεδιαστής από τη
Βαρκελώνη με παγκόσμια φήμη – και
νικητής πολλών διεθνών βραβείων.
Συνεργάζεται με τη Roca για περισσότερα
από 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα
κριτήριο σχεδιασμού που μπορεί να
συνοψιστεί σε μία μόνο φράση: η μέθοδος
του λιτού.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα.

Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 2
Εσωτερικό ύψος (mm): 420
Ηχομόνωση
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): 223
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: 800 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259829..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259818..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.
248213001 Σιφώνι για μπανιέρα
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Ιδανική λύση για τα πολύπλοκα και
φαινομενικά δύσκολα σημεία που
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις
προκλήσεις των σύγχρονων εσωτερικών
χώρων, επιτυγχάνοντας μέγιστη
προσαρμοστικότητα με λειτουργικά
πλεονεκτήματα, χωρίς να χάνει τίποτα
από το design.

Σχεδιάστηκε από
Ramón Benedito

Βιομηχανικός σχεδιαστής από τη
Βαρκελώνη με παγκόσμια φήμη – και
νικητής πολλών διεθνών βραβείων.
Συνεργάζεται με τη Roca για περισσότερα
από 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα
κριτήριο σχεδιασμού που μπορεί να
συνοψιστεί σε μία μόνο φράση: η μέθοδος
του λιτού.

Παραλληλόγραμμη ακρυλική μπανιέρα.

Εγκατάσταση σκελετού: Με ποδαράκια
Ενσωματωμένα προσκέφαλα: 1
Ενσωματωμένοι υποβραχίονες
Ηχομόνωση
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): 195
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: 750 mm.
Ύψος: 420 mm.

Προαιρετικό

259831..0 Σχήματος L γωνιακή ποδιά για
ακρυλική μπανιέρα.
259819..0 Μπροστινή ποδιά για ακρυλική
μπανιέρα.
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*Altura montaje con faldón
Assembly height with panel 
Hauteur montage avec tablier
Altura montagem com painel
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