
NOWOŚCI INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIE!

MIEJSCE NA TWOJE KOSMETYKI

FAN NATURE

FAN NATURE 
szafka pod umywalkę
[1695-213-150] 50 
cena: 202,00
[1695-213-155] 55 
cena: 207,00
[1695-213-160] 60 
cena   221,00

FAN NATURE 
[1695-213-301] 
słupek stojący 
wysoki 
cena: 342,00 zł

FAN NATURE 
[1695-213-501] 
słupek stojący 
niski 
cena: 214,00 zł

FAN NATURE 
[1695-213-701] 
szafka wisząca
cena: 133,00 zł

Kolekcja FAN NATURE
Wchodzące w jej skład słupki (wysoki i niski), szafka umywal-
kowa oraz szafka wisząca utrzymane są w ciepłej kolorystyce 
naturalnego drewna, przełamanej eleganckim odcieniem chro-
mowanych nóżek. Dzięki zestawieniu wyważonej konstruk-
cji z delikatnymi uchwytami, projektanci mebli FAN NATURE  
uzyskali ciekawy, minimalistyczny efekt, nawiązujący do prosto-
ty geometrycznych form. Nowe modele będą więc doskonałym 
uzupełnieniem oszczędnej wzorniczo ceramiki łazienkowej.

FAN BRUN 
szafka pod umywalkę
[1695-214-150] 50 
cena 188,00 zł
[1695-214-155] 55 
cena 193,00 zł
[1695-214-160] 60  
cena: 207,00 zł

FAN BRUN 
[1695-214-301] 
słupek stojący 
wysoki 
cena: 328,00 zł

FAN BRUN 
[1695-214-501] 
słupek stojący 
niski 
cena: 208,00 zł

FAN BRUN 
[1695-214-701] 
szafka wisząca
cena: 127,00 zł

Kolekcja FAN BRUN
Kolekcja FAN BRUN wyróżnia się eleganckim odcieniem 
ciemnego drewna, którego połączenie ze śnieżnobiałą cera-
miką pozwala uzyskać ciekawy efekt wizualny. 
Serię cechuje prosta, wyważona konstrukcja. Dzięki niej, mo-
dele tworzące FAN BRUN stanowią doskonałe tło – zarówno 
dla ceramiki inspirowanej geometrią, jak i modeli wyróżniają-
cych się opływowymi liniami. Akcentem dekoracyjnym, który 
doskonale współgra z ponadczasową armaturą chromowaną, 
są dyskretne, podłużne uchwyty.

FAN BRUN



NOWOŚCI
FAN BLANC VEDEA - SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW

TOPAZ

ARMATURA KRAKÓW SA 
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków 
tel. (+48 12) 25 44 206 
fax (+48 12) 25 44 201 
biuro@grupa-armatura.pl

infolinia: 800 433 334 
www.grupa-armatura.pl

FAN BLANC 
szafka pod umywalkę 
[1695-212-150]  50 
cena: 256,00
[1695-212-155] 55 
cena: 263,00
[1695-212-160] 60 
cena: 269,00

FAN BLANC 
[1695-212-301]
słupek stojący 
wysoki 
cena: 467,00

FAN BLANC 
[1695-212-501]
słupek stojący 
niski 
cena: 267,00

FAN BLANC
[1695-212-701]
szafka wisząca
cena: 159,00

SOFIT 
[5112-815-00] 
przykładowa bateria 
umywalkowa 
cena: 141,00 zł

VEDEA 
szafka umywalkowa
[1695-210-140] biała 
cena: 209,00 zł
[1695-210-141] biała-orzech tabaco
cena: 214,00 zł 

TOPAZ 
[4013-615-00] 
bateria zlewozmywakowa 
z obrotowym wylotem 
cena: 249,00 zł

PRZYKŁADOWY ZASTAW VEDEA
szafka umywalkowa + dowolna bateria  
umywalkowa + umywalka meblowo-
nablatowa
 

VEDEA 
[1610-144-940] 
umywalka meblowo-
nablatowa
cena: 156,00 zł

FAN
umywalka meblowo/
nablatowo/wisząca
[1610-284-050] 50
cena: 88,00
[1610-284-055] 55
cena: 96,00
[1610-284-060] 60
cena: 105,00

NIVE 
[1655-010-001] 
pisuar dopływ poziomy
cena: 197,00
[1655-010-002] 
pisuar dopływ pionowy 
cena: 197,00

* Podane ceny są cenami katalogowymi netto i nie zawierają podatku VAT.      
   Podatek VAT wynosi 23%

TOPAZ 
[4013-110-00] 
bateria zlewozmywakowa 
z wyciąganym natryskiem 
cena: 288,00 zł 

DOPUSZCZALNE

MPa

CIŚNIENIE

Stworzenie ponadczasowego wystroju łazienki wymaga doboru rozwiązań, 
gwarantujących wysoką ergonomię wnętrza przy jednoczesnym zachowaniu 
ciekawego efektu wizualnego. Z myślą o takich przestrzeniach zaprojektowano 
oszczędną wzorniczo linię FAN BLANC. Meble utrzymane są w formie prostych 
segmentów w uniwersalnej, białej kolorystyce. Nowa kolekcja doskonale współ-
gra z ceramiką łazienkową FAN - w tym eleganckimi, prostokątnymi umywalkami 
meblowymi. Duża pojemność szafek i słupków ułatwia porządkowanie łazienko-
wej przestrzeni, gwarantując zachowanie minimalistycznego charakteru wnętrza.

Niewielki metraż łazienki nie musi ograniczać naszych możliwości aranża-
cyjnych. Zestawienie baterii SOFIT i umywalki VEDEA pomoże zapewnić nie 
tylko wysoką funkcjonalność, ale i ponadczasową estetykę wnętrza. 
Inspirowana geometrią umywalka VEDEA z białą szafką w eleganckim, 
minimalistycznym stylu podkreśli natomiast wystrój śmiałych, nowoczes-
nych wnętrz. Uniwersalny charakter wyposażenia pozwala na montaż  
w dwóch wariantach – z baterią z prawej lub lewej strony, zwiększając tym 
samym możliwość najbardziej ergonomicznego ustawienia strefy umywal-
kowej względem warunków architektonicznych pomieszczenia.


