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A katalógusba szereplő termékpaletta a gyártói visszajelzések alapján akár jelentősen változhat
a jelenlegi alapanyagbeszerzési bizonytalanságok miatt. Amennyiben a gyártók a termékek
Beruházó általi megrendeléskor gyártási, illetve beszállítási bizonytalanságokat jeleznek, akkor
az adott termékekre vonatkozóan helyettesítő, kiváltó termékpalettát kínálunk fel.
The product range in the catalog may change significantly due to current raw material sourcing
uncertainties based on manufacturer feedback. If the manufacturers indicate production or
delivery uncertainties when ordering the products by the Investor, we may offer a replacement
product range for the given products.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

ALABAMA

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

CERSANIT

Line

1

29,8 x 59,8
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 G312 Grey (W589-001-1)

2

2 G312 Light Grey (W589-002-1)
3 G312 Beige (W589-003-1)

3

6 - BIGGGEORGE PROPERTY

ALABAMA

ARDESIA

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

PIEMME

Család
Line

ARDESIA
30 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

*
*
*
*
*

1 Ardesia Bianco (00748)
2 Ardesia Beige (00749)
3 Ardesia Grigio (00751)

4 Ardesia Marrone (00752)
5 Ardesia Nero (00753)
1

2

3

4

5

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
8 - BIGGGEORGE PROPERTY

BLACK & WHITE

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

1

1

2

2

20 x 60
CSEMPE, MATT

BLACK & WHITE

3

WALL TILES, MATT
1 White Satin (W476-009-1)
2 Black Satin (W476-010-1)

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

1 Pattern A (W794-004-1)
2 Pattern D (W794-002-1)
3 Pattern E (W794-001-1)
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HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

CERSANIT

Line

BLACK & WHITE

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Black Satin (W794-021-1)
2 White Satin PP420 (W714-017-1)

1

2

BIGGGEORGE PROPERTY- 11

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás.
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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BRASCO

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

1

Család

CERSANIT

Line

2

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 G411 Grey (W467-002-1)
2 G411 Graphite (W467-001-1)
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BRASCO

CONCRETE STYLE

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

1

1

2

2

20 x 60
CSEMPE, MATT

CONCRETE STYLE

20 x 60
DEKOR, MATT

WALL TILES, MATT

DECOR, MATT

1 Concrete Style Light Grey (W475-002-1)

1 Concrete Style Structure (W475-004-1)

2 Concrete Style Grey (W475-003-1)

2 Concrete Style Inserto Patchwork
(WD475-009)

*

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

1

Család
Line

CONCRETE STYLE

2

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Concrete Style Grey
(W475-005-1)

42 x 42
PADLÓLAP DEKOR,
GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES,
DECOR. MATT
2 Concrete Style
Inserto Patchwork
(WD475-006)

*

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
BIGGGEORGE PROPERTY- 17

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás.
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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CROSSOVER

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

ERMES

Line

1

1

2

2

3

3

4

4

20 x 50
CSEMPE, MATT

WALL TILES, MATT
1 Crossover White (37443)
2 Crossover Beige (37444)
3 Crossover Grey (37445)
4 Crossover Black (37446)

*
*
*
*

CROSSOVER

20 x 50
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

*
*
*
*

1 Crossover Groove White (37451)

2 Crossover Groove Beige (37452)
3 Crossover Groove Grey (37453)

4 Crossover Groove Black (37454)

1

2

20 x 50
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

*
*
*

1 Crossover Drywall White (37447)
3

2 Crossover Drywall Beige (37448)
3 Crossover Drywall Grey (37449)

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

1

Család

ERMES

Line

CROSSOVER

3

2

60,4 x 60,4
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

*
*
*

1 Crossover White (37429)
2 Crossover Beige (37431)
3 Crossover Grey (37432)

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
BIGGGEORGE PROPERTY- 21

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

ERMES

1

Család
Line

CROSSOVER

3

2

30 x 60,4
PADLÓLAP, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

*
*
*

1 Crossover White (37425)

2 Crossover Beige (37426)
3 Crossover Grey (37427)

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FINEWOOD

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

FINEWOOD

18,5 x 59,8
PADLÓLAP, GRES, MATT

1

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Finwood Ochra (W483-003-1)

Burkolási mód
Tiling methods

1/3 - 2/3 eltolásban
1/3 to 2/3 offset
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LANDO

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

LANDO

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

*
*
*

1 Lando Beige G406 (W434-002-1)

2 Lando Dark grey G406 (W434-001-1)
3 Lando Grey G406 (W434-003-1)
1

2

3

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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LIVI

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

LIVI

20 x 60
CSEMPE, MATT

1

WALL TILES, MATT
1 Livi Cream (W339-016-1)
2 Livi Beige (W339-018-1)

2

3

4

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

3 Livi Beige Inserto Leaves
(WD339-032)

*
*

4 Livi Cream Inserto Leaves
(WD339-033)

1

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Livi Cream (W339-027-1)

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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MARBLE ART

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

VITACER

Család
Line

MARBLE ART

1

60 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

*
*
*

1 Cream (VIT0001)
2 Grey (VIT0002)

3 White (VIT0003)

2

3

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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MOOD

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

PAUL

Line

MOOD

31 x 31
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 Mood Nero 31 (PMOP24)

2 Mood Taupe 31 (PMOP25)
1

2

3

3 Mood Grigio 31 (PMOP26)
4 Mood Cielo 31 (PMOP27)
5 Mood Blu 31 (PMOP28)

6 Mood Giallo 31 (PMOP33)

7 Mood Beige 31 (PMOP35)

8 Mood Fumo 31 (PMOP36)
4

5

6

9 Mood Bianco 31 (PMOP37)

*

10 Mood Smeraldo 31 (PMOP39)

7

8

9

10

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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MANZILA

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

MANZILA

1

2

20 x 60
CSEMPE, MATT

WALL TILES, MATT
1 Manzila Beige Matt
(W1016-002-1)
2 Manzila Brown Matt
(W1016-005-1)

1

2

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

1 Manzila Beige Structure Matt
(W1016-004-1)
2 Manzila Brown Structure Matt
(W1016-006-1)
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HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

MANZILA

1

2

20 x 60
CSEMPE, MATT

WALL TILES, MATT
1 Manzila Grey Matt
(W1016-007-1)
2 Manzila Grys Matt
(W1016-009-1)

1

2

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

1 Manzila Grey Structure Matt
(W1016-008-1)
2 Manzila Grys Structure Matt
(W1016-011-1)

BIGGGEORGE PROPERTY- 35

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás.
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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MYSTIC

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

MYSTIC

1

42 x 42 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 G439 Grey Satin (OP501-004-1)

*

1

2

3

29,8 x 59,8 RET
CSEMPE, MATT

WALL TILES, MATT
1 PS809 Grey Matt (OP501-001-1)

*

2 PS809 Grey Matt Structure (OP501-002-1)
3 PS809 Grey Pattern (OP501-003-1)

*

*

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
38 - BIGGGEORGE PROPERTY

PATCHWORK CONCEPT

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

1

2

4

5

CERSANIT

Család
Line

PATCHWORK CONCEPT

3

29,8 x 29,8
PADLÓLAP, PATCHWORK MINTÁS, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, PATCHWORK PATTERN, MATT
1 Patchwork Naomi (OP867-001-1)
2 Patchwork Clover Black Pattern (OP867-002-1)
6

7

3 Patchwork Vertigo (OP867-004-1)
4 Patchwork Flores (OP867-003-1)
5 Patchwork Clover Grey Pattern (OP867-007-1)
6 Patchwork Kobe Light Grey (OP867-006-1)
7 Patchwork Kobe Grey (OP867-005-1)
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SANDWOOD

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

CERSANIT

18,5 x 59,8
PADLÓLAP GRES, MATT

Line

SANDWOOD

1

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Sandwood Cream (W484-003-1)
2 Sandwood Beige (W484-001-1)

2

3 Sandwood Brown (W484-002-1)
4 Sandwood White (W484-004-1)
3

4

Burkolási mód
Tiling methods

1/3 - 2/3 eltolásban
1/3 to 2/3 offset
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SHINY TEXTILE

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

SHINY TEXTILE

29,8 x 59,8
CSEMPE, MATT

1

WALL TILES, MATT
1 Cream Satin PS810 (OP502-001-1)
2 Beige Satin PS810 (OP502-002-1)
2

1

2

29,8 x 59,8
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

1 Cream Satin Structure PS810 (OP502-003-1)

42 x 42
PADLÓLAP GRES,
MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Beige Satin
G440 (OP502-005-1)

44 - BIGGGEORGE PROPERTY

2 Beige Satin Structure PS810 (OP502-004-1)

STAY CLASSY

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

STAY CLASSY

3
1

2

29,8 x 59,8
CSEMPE, FÉNYES

29,8 x 59,8
DEKOR, FÉNYES

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

1 White Glossy PS804

2 White Glossy Diamond Structure

3 White Satin G434

(W563-001-1)

PS804 (W563-002-1)

(W563-003-1)

WALL TILES, GLOSSY
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DECOR, GLOSSY

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

STONE PARADISE

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

STONE PARADISE

2

1

29 x 59 RET
CSEMPE, MATT

WALL TILES, MATT
1 Light Grey Satin PS811
(OP500-004-1)

*
*

2 Graphite Satin PS811
(OP500-005-1)

29 x 59 RET
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

3 Light Grey Satin Structure PS811
(OP500-006-1)
3

*

59,3 x 59,3 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Stone Paradise Light Grey Matt
(OP500-007-1)
1

*

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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SOHO WALL

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

ERMES AURELIA

Család
Line

SOHO WALL

1

4

1

2

5

2

3

6

3

20 x 50
CSEMPE, MATT

20 x 50
CSEMPE, DEKOR, MATT

WALL TILES, MATT
1 Soho Lime (37668)
2 Soho Dust (37669)

WALL TILES, DECOR, MATT

*
*
*
*
*
*

3 Soho Smoke (37670)

1 Soho Lime Drum (37674)
2 Soho Dust Drum (37675)
3 Soho Smoke Drum (37676)

4 Soho Cobalt (37671)
5 Soho Curry (37672)

6 Soho Powder (37673)

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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*
*
*

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Producer

1

ERMES AURELIA

Család
Line

SOHO WALL
20 x 50
CSEMPE, DEKOR, MATT

2

WALL TILES, DECOR, MATT
1 Soho Timeless (37677)
2 Soho Billys (37680)

*

*

60 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Soho Lime (37388)
2 Soho Dust (37389)
3 Soho Manhattan (37391)
4 Soho Smoke (37392)

1

2

3

*
*
*
*

4

30 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Soho Lime (37384)
2 Soho Dust (37385)
3 Soho Manhattan (37386)
4 Soho Smoke (37387)
1

2

3

45 x 45 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT

*
*
*
*

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Soho Lime (37681)
2 Soho Dust (37682)

*
*

3 Soho Smoke (37683)

*

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
BIGGGEORGE PROPERTY- 51

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás.
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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TIZURA

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család
Line

TIZURA

29,7 x 59,8
PADLÓLAP GRES, MATT

1

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Tizura Cream (W450-003-1)
2 Tizura Beige (W450-002-1)
3 Tizura Brown (W450-001-1)
2

3

Választható burkolási mód
Optional tiling methods
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Alapárban foglaltan::
hálóban

Felárasan:
1/3 - 2/3 eltolásban

At no cost:
mesh tiling

At an additional cost:
1/3 to 2/3 offset

TOUCH ME

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

CERSANIT

Line

TOUCH ME

29,8 x 59,8
CSEMPE, MATT

29,8 x 59,8
DEKOR, MATT

1 Grey Satin PS800 (W562-003-1)

1 Gray Satin Wave Structure PS800 (W562-004-1)

2 White Satin PS800 (W562-001-1)

2 White Satin Wave Structure PS800 (W562-002-1)

WALL TILES, MATT

DECOR, MATT

1

1

2

2

42 x 42
PADLÓLAP GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 White Satin PP420 (W714-017-1)
1

56 - BIGGGEORGE PROPERTY

ZAMBEZI

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
Gyártó

Manufacturer

CERSANIT

Család

20 x 60
CSEMPE, MATT

1

Line

ZAMBEZI
1

WALL TILES, MATT
1 Ps200 Ivory Matt
(W942-001-1)

2

2

2 Ps200 Green Matt
(W942-003-1)
3 Ps200 Blue Matt
3

(W942-005-1)

3

4

5

6

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

1 Blue Big Structure Matt (W942-007-1)
2 Blue Small Structure Matt (W942-008-1)
3 Green Big Structure Matt (W942-009-1)
1

2

4 Green Small Structure Matt (W942-010-1)
5 Ivory Big Structure Matt (W942-011-1)
6 Ivory Small Structure Matt (W942-012-1)

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT
1 Brasco G411 Grey (W467-002-1)
2 Brasco G411 Graphite (W467-001-1)
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MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

EGGER

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

EGGER

1

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

1 Cortina Oak 4V (398291)
2 Grey brown Grove Oak 4V (398321)
3 Chalet Oak Light 4V (398352)
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2

Család
Line

BASIC 8/31

3

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

1

EGGER

2

Család
Line

CLASSIC 8/31

3

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

1 Bardolino Oak grey R10 (364722)
2 Lasken Oak (365330)
3 Elton Oak White (365217)
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MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

EGGER

Család
Line

CLASSIC 8/32

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

1 Bardolino Oak (368072)
2 Ashcroft Wood (367983)

1
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2

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

Család

EGGER

1

Line

2

CLASSIC 8/32

3

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

*
*
*
*
*

1 Brown Cardif Oak (368317)
2 Walnut La Paz (368041)

3 White Soria Oak 4V (367501)
4 Asgil Oak Light 4V (366672)

5 Beige Melba Oak 4V (370112)

4

5

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
BIGGGEORGE PROPERTY- 65

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

EGGER

Család
Line

KINGSIZE / LARGE 8/32
1292 x 327 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
NEDVESSÉGÁLLÓ
MOISTURE RESIST
LAMINATE FLOORING

1 Light Grey Chicago Concrete 4V+1V
(362513)

*
*

2 Grey Sparkle Grain 4V+1V
(362483)

1

2

1292 x 246 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
NEDVESSÉGÁLLÓ
MOISTURE RESIST
LAMINATE FLOORING

1 Grey Sherman Oak 4V
(363664)

*
*

2 Sand Beige Olchon Oak 4V
(363725)

1

2

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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BEFAG

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

BEFAG

Család
Line

VISION, MOMENT

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

STOCKHOLM

MALMÖ

Loc-3 Tölgy Rustic, fehér-pácolt, matt-lakkos
Loc-3 Oak Rustic, white-pickled, matt lacquered

Loc-3 Kőris Natur Chambord (szürke pácolt),
struktúrált, matt-lakkos
Loc-3 Ash Natur Chambord (grey pickled),
structured, matt lacquered

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

PRINCETON

FRANKFURT

Loc-1 Tölgy Rustic Princeton, meszezett,
strukturált, matt-lakkos
Loc-1 Oak Rustic Princeton limed,
structured, matt lacquered

Loc-1 Tölgy Nordic+ Chambord (szürke pácolt),
strukturált, matt-lakkos

WOOD PARQUET

WOOD PARQUET

WOOD PARQUET

*

WOOD PARQUET

*

*

Loc-1 Oak Nordic+ Chambord (grey pickled),
structured, matt lacquered

*

Szalagparketta csak a műszaki leírásban felsorolt szintek lakásaiba kerül elhelyezésre.
Ettől eltérő szinteken lévő lakások esetében - műszaki okokból - csak laminált parketta burkolat választható.
Wood parquet will be installed only in the apartments of the floors listed in the technical description.
For apartments on different levels - for technical reasons - only laminate parquet flooring can be selected.

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.
The skirting board of the wood parquet is 6 cm high,
white and can be painted.
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A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk
are not part of the basic product range

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

BEFAG

Család
Line

VISION, MOMENT

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

KŐRIS NATUR

CSER RUSTIC

Loc-3 Kőris, selyemfényű, lakkos
Loc-3 Ash, silky, lacquered

LOC-3 Cser Rustic, selyemfényű, lakkos
LOC-3 Tan Rustic, silky, lacquered

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

BUDAPEST

BERLIN

WOOD PARQUET

WOOD PARQUET

WOOD PARQUET

WOOD PARQUET

**

Loc-3 Tölgy Natur, strukturált, készolajozott
Loc-3 Oak Natur, structured, ready-oiled

Loc-3 Tölgy Rustic, strukturált, készolajozott
Loc-3 Oak Rustic, structured, ready-oiled

Szalagparketta csak a műszaki leírásban felsorolt szintek lakásaiba kerül elhelyezésre.
Ettől eltérő szinteken lévő lakások esetében - műszaki okokból - csak laminált parketta burkolat választható.
Wood parquet will be installed only in the apartments of the floors listed in the technical description.
For apartments on different levels - for technical reasons - only laminate parquet flooring can be selected.

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.
The skirting board of the wood parquet is 6 cm high,
white and can be painted.

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk
are not part of the basic product range
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MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES
Gyártó

Manufacturer

BEFAG

Család
Line

VISION, MOMENT

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

TÖLGY NATUR

VIENNA

Loc-3 Tölgy, selyemfényű, lakkos
Loc-3 Oak, silky, lacquered

Loc-3 Tölgy Rustic, strukturált, matt-lakkos
Loc-3 Oak Rustic structured, matt lacquered

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA

AMERIKAI DIÓ NATUR

MERBAU

WOOD PARQUET

WOOD PARQUET

**

Loc-3 Dió Balance
Loc-3 Walnut Balance

WOOD PARQUET

**

WOOD PARQUET

**

LOC-3 Merbau, selyemfényű, lakkos
LOC-3 Merbau, silky, lacquered

Szalagparketta csak a műszaki leírásban felsorolt szintek lakásaiba kerül elhelyezésre.
Ettől eltérő szinteken lévő lakások esetében - műszaki okokból - csak laminált parketta burkolat választható.
Wood parquet will be installed only in the apartments of the floors listed in the technical description.
For apartments on different levels - for technical reasons - only laminate parquet flooring can be selected.

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.
The skirting board of the wood parquet is 6 cm high,
white and can be painted.
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A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk
are not part of the basic product range

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

GEBERIT

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GEBERIT

Család
Line

SELNOVA

GEBERIT SELNOVA SQUARE
500.270.01.1

GEBERIT SELNOVA
500.260.01.1

GEBERIT SELNOVA SQUARE
RIMFREE® 500.275.01.1

GEBERIT SELNOVA
RIMFREE® 500.265.01.1

35 x 34 x 53 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

35 x 34 x 53 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

GEBERIT
SELNOVA SQUARE
500.332.01.1
WC-ülőke
Toilet seat

GEBERIT
SELNOVA SQUARE
500.334.01.1

WC-ülőke lecsapódásgátlóval
Toilet seat, self-closing

35 x 34 x 53 cm
Fali WC
Wall-mounted toilet

35,5 x 34 x 53 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

GEBERIT
SELNOVA
500.331.01.1
WC-ülőke
Toilet seat

GEBERIT
SELNOVA
500.333.01.1

WC-ülőke lecsapódásgátlóval
Toilet seat, self-closing

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GEBERIT

Család
Line

SELNOVA

GEBERIT RIMFREE WC A TÖKÉLETES TISZTASÁG ÉS HIGIÉNIA
GEBERIT RIMFREE – PERFECT CLEANLINESS AND HYGIENE

A Geberit Rimfree WC-k megalkuvás nélkül
felelnek meg azoknak az igényeknek, melyeket a
vásárlók az egyszerű tisztíthatóságra és a higiéniára
vonatkozóan megfogalmaznak.

Geberit Rimfree toilets meet the demands of
customers for ease of cleaning and hygiene without
compromise.

Tökéletes megvalósítás kompromisszumok nélkül,
a következő termékelőnyökkel:
• attraktív formaterv
• könnyű tisztíthatóság
• tökéletes higiénia
• innovatív, szabadalommal védett vízelosztó
• környezetbarát megoldás

Perfect implementation without compromise, with
the following product benefits:
• attractive design
• easy to clean
• perfect hygiene
• Innovative, patented water distributor
• environmentally friendly solution

A Rimfree® WC kerámiákhoz felesleges az erős
tisztítószerek, vegyszerek használata, az optimális
öblítéshez felhasznált akár 4,5 literes
vízmennyiséggel pedig különösen víztakarékos.

Rimfree® toilet ceramics don’t require the use
of strong detergents and chemicals, and are
particularly water-saving with up to 4.5 liters of
water for optimal rinsing.
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GEBERIT

Család
Line

DELTA

GEBERIT DELTA 01
115.107.11.1

GEBERIT DELTA 01
115.107.21.1

GEBERIT DELTA 01
115.107.46.1

GEBERIT DELTA 15
115.109.11.1

GEBERIT DELTA 15
115.109.21.1

GEBERIT DELTA 15
115.109.46.1

GEBERIT DELTA 20
115.127.11.1

GEBERIT DELTA 20
115.127.21.1

GEBERIT DELTA 20
115.127.46.1

Nyomólap fehér
Flush plate white

Nyomólap fehér
Flush plate white

Nyomólap fehér
Flush plate white

GEBERIT DELTA 50
115.119.11.1
Nyomólap fehér
Flush plate white

Nyomólap króm
Flush plate chrome

Nyomólap króm
Flush plate chrome

Nyomólap króm
Flush plate chrome

GEBERIT DELTA 50
115.119.21.1
Nyomólap króm
Flush plate chrome

GEBERIT DELTA 50
115.119.46.1

Nyomólap matt króm
Flush plate matt chrome

Nyomólap matt króm
Flush plate matt chrome

Nyomólap matt króm
Flush plate matt chrome

Nyomólap matt króm
Flush plate matt chrome

GEBERIT DELTA 50
115.119.DW.1

Nyomólap fényes fekete RAL 9005
Flush plate glossy black

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GEBERIT

GEBERIT SELNOVA SQUARE
500.290.01.1
55 x 44 cm
Mosdó
Bathroom sink

Család
Line

SELNOVA

GEBERIT SELNOVA
500.315.01.1
55 x 44 cm
Mosdó
Bathroom sink

GEBERIT SELNOVA
500.329.01.1
Szifontakaró
Siphon cover

GEBERIT SELNOVA SQUARE
500.316.01.1
36 x 28 cm
Kézmosó
Bathroom (hand-wash) sink

GEBERIT SELNOVA
500.320.01.1
36 x 29 cm

Kézmosó
Bathroom (hand-wash) sink

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
BIGGGEORGE PROPERTY- 77

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás.
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.

78 - BIGGGEORGE PROPERTY

GROHE

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GROHE

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
32825000

Mosdó csaptelep 76 mm
Bathroom sink faucet 76 mm

Család
Line

EUROSMART

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN M
23325000

Mosdó csaptelep 98 mm
Bathroom sink faucet 98 mm

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN 32831000
Kádtöltő csaptelep falsíkon kívüli
Bathtub faucet exposed

GROHE
TEMPESTA 100
27853001

Zuhanyszett / rudas
zuhany csaptelephez
Shower set for shower
with shower bar

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN 32837000
Zuhany csaptelep falsíkon kívüli
Shower faucet exposed

GROHE
TEMPESTA 100
27799001

Zuhanyszett / fix
kád csaptelephez
Shower set for bathtub
with fixed hanger

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GROHE

Család
Line

ESSENCE

GROHE ESSENCE
32898001
Mosdó csaptelep
Bathroom sink faucet

GROHE ESSENCE
33624001

Kádtöltő csaptelep falsíkon kívüli
Bathtub faucet exposed

GROHE
EUPHORIA 110 DUO
27242001
Zuhanyszett / rudas
zuhany csaptelephez
Shower set for shower
with shower bar

GROHE ESSENCE
33636001

Zuhany csaptelep falsíkon kívüli
Shower faucet exposed

GROHE
EUPHORIA 110 MONO
27354000
Zuhanyszett / fix
kád csaptelephez
Shower set for bathtub
with fixed hanger
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GROHE LINEARE
32109001

Mosdó csaptelep
kézmosóhoz XS 95 mm
Bathroom sink faucet for
bathroom hand-wash sink XS
95 mm

GROHE LINEARE
33849001

Kádtöltő csaptelep falsíkon kívüli
Bathtub faucet exposed

GROHE

Család
Line

GROHE LINEARE
32114001

Mosdó csaptelep
kézmosóhoz S 120 mm
Bathroom sink faucet for
bathroom hand-wash sink S
120 mm

GROHE LINEARE
33865001

Zuhany csaptelep falsíkon kívüli
Shower faucet exposed

LINEARE

GROHE
TEMPESTA 100
26084002

Zuhanyszett / fix
kád csaptelephez
Shower set for bathtub
with fixed hanger

GROHE
TEMPESTA
COSMOPOLITAN
27579002

Zuhanyszett / rudas
zuhany csaptelephez
Shower set for shower
with shower bar

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

GROHE

Család
Line

GROTHERM 1000

GROHE GROTHERM 1000
PERFORMANCE
34783000

Zuhany csaptelep falsíkon kívüli, termosztátos,
Tempesta Cosmopolitan zuhanyszettel
Shower faucet exposed with thermostat and
Tempesta Cosmopolitan shower set

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás.
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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H2O, RADAWAY,
RAVAK, KALDEWEI

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

RADAWAY

H2O KOMPAKT
90 x 90 x 11 cm

Zuhanytálca szögletes,
egybe öntött előlappal,
szifonnal, lábbal
Shower tray square,
with molded front panel,
siphon, legs

Család
Line

ARGOS, PATMOS
H2O KOMPAKT
90 x 90 x 11 cm

Zuhanytálca íves,
egybe öntött előlappal,
szifonnal, lábbal
Shower tray curved,
with molded front panel,
siphon, legs

RADAWAY ARGOS C
4ACN99-02
+ TARTOZÉKOK/ACESSORIES
90 x 90 x 14,5 cm

Szögletes zuhanytálca levehető előlappal,
lábakkal, szifonnal
Square shower tray with removable
front panel, legs, siphon

RADAWAY PATMOS A
4S99155-03
90 x 90 x 13 cm

Íves zuhanytálca levehető előlappal,
lábakkal, szifonnal
Curved shower tray with removable
front panel, legs, siphon

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó

Manufacturer

H2O

Család
Line

PROJECTA

H2O PROJECTA 18650
90 x 90 x 185 cm

Zuhanykabin szögletes, tolóajtóval,
átlátszó üveggel, fényes króm kerettel
Square shower enclosure with sliding door,
clear glass, bright chrome frame

H2O PROJECTA 18956
90 x 90 x 185 cm

Zuhanykabin szögletes, tolóajtóval,
fabric üveggel, fényes króm kerettel
Square shower enclosure with sliding door,
fabric glass, bright chrome frame

H2O PROJECTA 18955
90 x 90 x 185 cm

Zuhanykabin negyedköríves tolóajtóval,
átlátszó üveggel, fényes króm kerettel
Shower enclosure with quarter-circle sliding door,
clear glass, bright chrome frame

H2O PROJECTA 18953
90 x 90 x 185 cm

Zuhanykabin negyedköríves tolóajtóval,
fabric üveggel, fényes króm kerettel
Shower enclosure with quarter-circle sliding door,
fabric glass, bright chrome frame

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
Gyártó RAVAK,

Manufacturer

KALDEWEI

RAVAK ASDP3-90 00V701R2Z1
90 x 188 cm

Tolóajtó 3 részes transparent üveggel, fehér kerettel
Sliding door 3 parts with transparent glass, white frame

Család SUPERNOVA,
Line

EUROWA

RAVAK ASDP3-90 00V701R2ZG
90 x 188 cm

Tolóajtó 3 részes grape üveggel, fehér kerettel
Sliding door 3 parts with grape glass, white frame

KALDEWEI EUROWA
312
170 x 70 cm
Fehér lemez kád
White bathtub/metal

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

JELDWEN

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES
Gyártó

Manufacturer

JELDWEN

FURATOLT FAFORGÁCSLAP-BETÉTES,
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
PERFORATED WOOD CHIPBOARD INSERT, DECOR FOILED DOOR

BORA JUHAR

DIÓ

BORA MAPLE

UNI WEISS
UNI WEISS
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HEGYI SZIL

WALNUT

MOUNTAIN ELM

VILÁGOS TÖLGY
LIGHT OAK

BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES
Gyártó

Manufacturer

JELDWEN

FURATOLT FAFORGÁCSLAP-BETÉTES
CPL FÓLIÁZOTT AJTÓ
PERFORATED WOOD CHIPBOARD INSERT CPL FOILED DOOR

UNI GRAU CPL

UNI WEISS CPL

CONCRETE CPL

EICHE BARRIQUE CPL

FLINT GREY CPL

RAUCHEICHE CPL

UNI GRAU CPL

EICHE BARRIQUE CPL

UNI WEISS CPL

FLINT GREY CPL

CONCRETE CPL

RAUCHEICHE CPL

SANDEICHE CPL

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES
Gyártó

Manufacturer

JELDWEN

GINO ROZ BB

CUBIC INOX BB

THEMA PRO ROZ

CUBO BLACK BB

THEMA BLACK BB

A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range
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ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK
ELECTRICAL FITTINGS

SCHNEIDER ELECTRIC

ANYAGVÁLASZTÉK
STANDARD
PRODUCT RANGE FOR STANDARD PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja!
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.
The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.
The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue
are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK
ELECTRICAL FITTINGS
Gyártó

Manufacturer

SCHNEIDER ELECTRIC

Család
Line

ASFORA

CSILLÁRKAPCSOLÓ

KAPCSOLÓ

TELEFON ALJZAT

KÁBEL TV ALJZAT

2P+F KONNEKTOR

KÜLTÉRI KONNEKTOR (IP44)

CHANDELIER SWITCH

CABLE TV SOCKET
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SWITCH

2P+F SOCKET

TELEPHONE SOCKET

OUTDOOR SOCKET (IP44)

