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MOTION +

Ceny odporúčané pre koncového zákazníka bez DPH.

Klasická kolekcia elegantných nadčasových umývadiel výrobcu Ideal Standard. Vhodná hlavne pre 

použitie do kúpeľní v rodinných domoch ale ale aj do penziónov či hotelov. Umývadlá sú teraz 

rozšírené o praktické "zábradlie" pre zavesenie uterákov, ktoré kopíruje obrys umývadla. Už žiadne 

vŕtanie do drahých obkladov - využite tiež veľkorysú odkladaciu plochu ! Jednotný rozmer hĺbky 

umývadla do priestoru - iba 44 cm !

Označenie Kód Popis Cena bez DPH  Balenie Pozn.

MOTION 110 cm W890201

Pultové umývadlo pre upevnenie na stenu, alebo do nábytku 110x44 cm, centrálny otvor pre 

batériu (predpríprava pre trojotvorovú batériu). Možné kombinovať s držiakom uteráka 

B5315AA a s polstĺpom MOTION. Dodávané vrátane montážneho kompletu

189,00 €  V kartóne 31kg

MOTION 85 cm W890101

Pultové umývadlo pre upevnenie na stenu, alebo do nábytku 85x44 cm, centrálny otvor pre 

batériu (predpríprava pre trojotvorovú batériu). Možné kombinovať s držiakom uteráka 

B5316AA a s polstĺpom MOTION. Dodávané vrátane montážneho kompletu

143,00 €  V kartóne 25,5kg

MOTION 65 cm W890001

Pultové umývadlo pre upevnenie na stenu, alebo do nábytku 65x44 cm, centrálny otvor pre 

batériu (predpríprava pre trojotvorovú batériu). Možné kombinovať s držiakom uteráka 

B5317AA a s polstĺpom MOTION. Dodávané vrátane montážneho kompletu

112,00 €  V kartóne 20kg

MOTION polstĺp W310401

Keramický kryt sifónu pre umývadlá MOTION, dodávaný vrátane montážneho kompletu

40,00 € 6,5kg

MOTION držiak 

uteráka 110cm

B5315AA

Kovový pochrómovaný držiak uteráka pre umývadlo MOTION 110 cm, jednoduchá montáž 

bez vŕtania do obkladov

74,00 €  V kartóne 1,7kg

MOTION držiak 

uteráka 85cm

B5316AA

Kovový pochrómovaný držiak uteráka pre umývadlo MOTION 85 cm, jednoduchá montáž bez 

vŕtania do obkladov

70,50 €  V kartóne 1,4kg

MOTION držiak 

uteráka 65cm

B5317AA

Kovový pochrómovaný držiak uteráka pre umývadlo MOTION 65 cm, jednoduchá montáž bez 

vŕtania do obkladov

66,00 €  V kartóne 1,1kg

Polsifón DRN13B DRN13B

Dizajnový polsifón, materiál mosadz pochrómovaná

25,00 €  V kartóne 1,35kg

CLICK-CLACK 

Y521

Y521

Dizajnový umývadlový výtokový ventil, materiál mosadz pochrómovaná

8,95 €  V kartóne 0,75kg

Produktová 

skupina B
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