
Nowoczesne meble 
azienkowe

Kolekcja DUO przedstawia nowoczesn

koncepcj  aran acji azienkowych, pozwala 

umeblowa azienk  zgodnie z nowocze-

snym wzornictwem podkre laj c wszystkie 

detale funkcjonalno ci. Przewiduje te  two-

rzenie ró norodnych rozwi za  dotycz -

cych zarówno wymiarów, jaki i kolorów, 

troszcz c si  o indywidualne potrzeby 

i oczekiwania klienta. 

DUO pozwala wykorzysta  intensywne ko-

lory, aby zharmonizowa azienk  pod 

wzgl dem estetycznym, zgodnie z najnow-

szymi trendami w bran y meblowej.

Szafki dost pne w wybarwieniach: inten-

sywnej czerwieni, ciemnej pomara czy

i grafitowym, ca o  lakierowana na wysoki 

po ysk lakierami doskona ej jako ci.

Dla osób ceni cych ciekawe po czenia

stworzona zosta a wersja bia o-pomara -

czowa i bia o-grafitowa. Istniej równie

mo liwo  skomponowania idealnie bia e-

go zestawu, który nadaje azience wra enie

jasno ci, czysto ci i elegancji. W tej niepo-

wtarzalnej kolekcji Royo Bath proponuje do 

wyboru dwa rodzaje ekskluzywnych umy-

walek ceramicznych „Neo” i „Haro” o bar-

dzo oryginalnym design, charakteryzuj -

cych si  wygod  w u yciu, dzi ki czemu 

ca a seria staje si  jeszcze bardziej funkcjo-

nalna. Umywalki mo na montowa  zamien-

nie, s , bowiem przystosowane do wszyst-

kich wymiarów oferowanych mebli. 

Nó ki i uchwyty zosta y zaprojektowane 

w sposób daj cy bardzo ciekawy efekt wi-

zualny pionowej linii, co podkre la wytwor-

no  kolekcji. Wykonane z aluminium szu-

flady s  wyposa one w prowadnice z ca -

kowitym wysuwem oraz hydraulicznym me-

chanizmem samodomykania, który pozwala 

na delikatne i ciche domykanie, a tym sa-

mym zwi ksza komfort u ytkowania.

Istnieje mo liwo  do czenia do szuflad 

organizerów wewn trznych, wykonanych 

z efektywnego tworzywa dla lepszego wy-

korzystania przestrzeni. Jest to kolejny ele-

ment zwi kszaj cy funkcjonalno  serii.

„DUO” oferuje wiele elementów dodatko-

wych, aby aran owa  i wype nia  prze-

strze azienkow  ciekawymi zestawami. 

Przyk adem tego s  ró nej wielko ci szafki 

wisz ce, które mo na montowa  zarówno 

pojedynczo, jak i podwójnie, a tak e pó ki,

komody, s upki oraz ró norodne lustra. 

Niepowtarzalno  serii wynika z przejrzystej 

i estetycznej formy jej poszczególnych ele-

mentów. Dzi ki wspó pracy najlepszych 

projektantów powsta a naprawd  wyj tko-

wa kolekcja. 
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