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MINERALICAST
ÖNTÖTT DOLOMIT MÁRVÁNY

A MINERALICAST egy olyan anyag, mely a MARMORIN cég történetében hosszú időkre tekint vissza, maga mögött hagyva 
egy hosszú listát az elégedett vásárlókról. Ennek az anyagnak a kifejlesztése közel 35 éve történt, azóta is időről-időre 
folyamatosan változik, jobbá és még jobbá alakul. A mai piacon ez az egyik legmegbízhatóbb és legegyedibb öntött 
anyagok egyike. A MINERALICAST elsődleges összetevője a porított dolomit márvány, mely 96%-ban Kalciumot és 
Magnézium Karbonátot tartalmaz - ez tulajdonképpen egy természetes ásvány, mely dolomit néven ismert. A port a valódi 
dolomit-márvány tisztításával és málasztásával állítják elő.
 
A gyártási folyamat során a porított dolomit márványt egy meghatározott gyantával keverik, így alkotva egy egyedi 
kompozit anyagot, a MINERALICAST-ot. Az anyag kémiai és fizikai tulajdonsága lehetővé teszi magas minőségű termékek 
előállítását, továbbá egy olyan helyzetet teremt a gyártásban, ahol szinte nincsenek formai korlátok, illetve hatékony 
technikai megoldások hozhatóak létre. Az elkészült öntött termékek külső felülete az egyik legexluzívabb szaniter gél réteg 
bevonattal kerül befedésre, a tökéletes felület kezelése érdekében. 
 
A gyártó különböző bevonatokat kínál különbőző termékjellemzőkre és előre meghatározott célokra:

MINERALICAST® STM 

Ez a felület az egyik belépő opció, ha az öntött dolomit márványról beszélünk, a felületre jellemző a kiváló minőség-ár arány. 
Ezen felület esetében az elkészült terméket a gyártó hibátlan, magasfényű felülettel szállítja, tiszta fekete vagy fehér 
színekben, de választhatunk bármilyen más színt is a RAL színskáláról.
 

MINERALICAST® DURO 

Ez a megnövelt felületi kopássállósággal rendelkezik és erős ellenálló keménységet biztosít. Ezzel a felülettel bevont 
termékek alkalmasak lehetnek akár otthoni, akár közületi használatra. A MINERALICAST DURO egyedülálló kémiai és fizikai 
tulajdonságai magasfokú megbízhatóságot ígérnek komplex formájú termékek gyártására, mely fontos tényező 
a nagyüzemi termelésben.

MINERALICAST® MAT

A MINERALICAST MAT egy erős lehetőség, hogyha tipikus matt felületű terméket szeretnénk. A speciálisan kifejlesztett gél 
bevonatréteg kellemessé és melegérzetűvé varázsolja a terméket. Ennek az anyag megoldásnak kiemelt előnye a vastag 
gél bevonatréteg, mely biztosítja a termékek hosszú élettartamát és felújíthatóságát.

500 éves
Dolomit márvány

Alkalmas integrált
túlfolyóhoz

Egyszerű tisztítani

Ütésállóság

Magas természetes
ásvány tartalom

Karcálló

Javítható & felújítható
felület

Hőálló

Meleg érzet
érintéskor

Matt és fényes
kivitelezés

Lyukmentes
nem porózus 

Felületi kopásállóság

Célzott
felület bevonat

Elérhető
egyedi vágással

UV ellenálló

Széles
szín választék

Ön kioltó

Teljesen
légtelenített

Folt álló

Higiénikus
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MONOCAST® 
TISZTA SZILÁRD FELÜLET

A MONOSCAST egy tiszta szilárd felület, melyet a MARMORIN több, mint 15 éve gyárt. Ez az anyag egy egységes és 
homogén ultra-fehér tömeg, mely kiváló minőségű és tiszta alumínium trihidrát ötvözésével jön létre, gondosan 
kiválasztott, nagyon ellenálló gyantával. Ez a felület 100%-ban szilárd a termék teljes anyagában, továbbá a különleges 
felületi kivitelezésnek köszönhetően nem porózus és lyukmentes. A MARMORIN azon kevés gyártók közé tartozik, akik 
tökéletesen elsajátították az öntött, szilárd fürdőszobai termékek gyártását. Akár milyen nagyságú gyártásról legyen szó a 
MARMORIN ugyanolyan magas színvonalon biztosítja megrendeleői számára a magas minőséggel rendelkező termékeket. 
A MONOCAST anyagból készült termékek esetében nincsen sem formai, sem méret, sem összetettségei korlát, így kínálva 
tökéletes megoldást projekt szinten. 

MONOCAST® GLOSS

A MONOCAST GLOSS egy érdekes ajánlat mindenkinek, aki magas fényű és szilárd felületű terméket keres. A gyártási 
folyamat során az öntőforma egy fehér gél bevonatréteggel van fedve, mely a termék felületének külső részén marad. 
Ezt a gél bevonatú anyagot mindaddig polírozzák kézzel míg egy kiváló magas fényű kivitelt el nem érnek. A MONOCAST 
GLOSS egy igen csak költséghatékony megoldás szemben más polírozott, szilárd felületű termékekkel, melyek hosszas 
csiszolást és polírozást igényelnek. A gél bevonatréteg biztosítja a termékek hibátlan és javítható felületét.

LIGHTCAST® 
HŐÁLLÓ KOMPOZIT

A LIGHTCAST egyike a MARMORIN legnagyobb technikai titkainak és elért teljesítményeinek. Évekkel ezelőtt kutatások és 
fejlesztések után fejlesztette ki a legegyedibb összetett anyagot, mely egyesíti mind a rendkívüli tartósságot, mind 
a kivételes könnyedséget. A LIGHTCAST a gondosan kidolgozott kézműves folyamatok és a fejlett öntési technológiák 
kombinációja, továbbá saját gyártósorral rendelkezik és kizárólag a MARMORIN gyártmánya. Az anyagot speciálisan nagy 
méretű kádaknak szánták. Ebből az anyagból készült termékek sokkal könnyebbek, mint más öntött márvány, szilárd 
felületek, - viszont élettartamuk sokkal hosszabb. A titok az üvegszálban rejlik, továbbá a speciális alapanyagokban és 
a külső gél bevonatrétegben. A LIGHTCAST anyagú termékek felülete javítható, illetve a magas hőszigetelésnek 
köszönhetően a víz hőmérséklete hosszabb ideig állandó marad. Különleges ügyféligények esetén, a technológiai adottság 
azt is lehetővé teszi, hogy akár meghatározott súlyú termék kerüljön szállításra.

100% szilárdság
az egész terméken

keresztül 

Extra könnyű

Alkalmas integrált
túlfolyóhoz

Alkalmas integrált
túlfolyóhoz

Matt vagy
fényes kivitel

Egyszerű tisztítani

Egyszerű tisztítani

Ütésállóság

Ütésállóság

Magas természetes
ásvány tartalom

Tartós belső
rost szerkezet 

Karcálló

Karcálló

Javítható & felújítható
felület

Javítható & felújítható
felület

Ön kioltó

Lyukmentes
nem porózus 

Meleg érzet
érintéskor

Meleg érzet
érintéskor

Matt, szatén vagy
fényes bevonatú

kivitel

Fejlett
kézműves technológia

Lyukmentes
nem porózus 

Higiénikus

Felületi kopásállóság

Felületi kopásállóság

Antibakteriális

Csak a
Marmorin gyártja

Hőálló

Hőálló

Elérhető
egyedi vágással

Teljesen
légtelenített

Termék
súly szabályozás

Nagy hőszigetelés

Folt álló

Folt álló

UV ellenálló

UV ellenálló
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DAM 40
mérete: 400x220x80     37.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

T2
mérete: 400x220x100      29.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

CLEVER 50
mérete: 502x390x40        33.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MARINA 60
mérete: 600x500x145       41.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

DALLAS 90
mérete: 900x510x75      57.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

DALLAS 70
mérete: 700x510x75      55.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

CLEVER 60
mérete: 602x390x40        34.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MARINA 70
mérete: 700x500x145       45.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

DALLAS 140
mérete: 1400x510x75      74.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

DAM 50
mérete: 500x450x80     43.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

DAM 60
mérete: 600x450x80      46.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető
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DAM 70
mérete: 700x450x80      48.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

CLEVER 80
mérete: 802x390x40      36.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MARINA 80 / 90
mérete: 800x500x145       50.900.-
mérete: 900x500x140       51.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CITI BIS 50 / 60 
mérete: 500x440x350     32.900.-
mérete: 600x440x350     34.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

DAM 100
mérete: 1000x450x80      59.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

CLEVER 90 jobb / bal
A képen a balos látható

mérete: 902x390x40      38.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MARINA 120
mérete: 1200x500x145     67.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CITI BIS 70 / 80 / 100 / 110 jobb/bal
mérete: 700x440x350       35.900.-
mérete: 800x440x350       36.900.-
mérete: 1000x440x350     39.900.-
mérete: 1100x440x350      39.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CLEVER 100 / 120
mérete: 1002x390x40     39.900.-
mérete: 1202x390x40     42.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MARINA 120 dupla
mérete: 1200x500x145    71.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CITI BIS 140
mérete: 1400x440x350      42.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető
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CETO 60
mérete: 600x430x150      59.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

MOIRA BIS 70
mérete: 700x500x142    57.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MOIRA BIS 60 / 80 / 90
mérete: 600x500x142      49.900.-
mérete: 800x500x142      59.900.- 

mérete: 900x500x140     62.900.-   
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TEO 60
mérete: 600x450x137      72.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

TEO INSET 60
mérete: 600x450x137      79.900.-
pultba süllyeszthető

NOEL 100
mérete: 1000x450x112     89.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

NOEL 80
mérete: 800x450x112      76.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

Moira Bis 100 / 120
mérete: 1000x500x140     65.900.-
mérete: 1200x500x145      68.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TEO 80 / 90
mérete: 800x450x137     74.900.-
mérete:900x450x137      84.900.-
pultra tehető, bútorra tehető
(a 80-as dűbellel is rögzíthető)

NOEL 120
mérete: 1200x450x112      94.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CETO 80
mérete: 800x430x150      64.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

CETO 90
mérete: 900x550x150       69.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető
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CETO 130 dupla
mérete: 1300x550x150      82.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

MOIRA BIS 120 dupla
mérete: 1200x500x142      72.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TEO 120 dupla
mérete: 1200x450x137      89.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

NOEL 120 dupla
mérete: 1200x450x77       109.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CETO

MORIA BIS

TEO

NOEL
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TALIA 60
mérete: 600x310x140      49.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LARISSA 50 / 60
mérete: 490x420x137       49.900.-
mérete: 600x480x147       49.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LARISSA 80
mérete: 800x480x147      56.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

HUBERT 75 / 90
mérete: 750x460x142       56.900.-
mérete: 900x460x142       59.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

HUBERT 60 
mérete: 600x460x142       53.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LIRA 80
mérete: 802x390x117       73.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LIRA 50 / 60
mérete: 502x390x117      55.900.-
mérete: 602x390x117      64.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LARISSA 90 bal / jobb
a képen a balos látható

mérete: 900x480x150      59.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

HUBERT 120
mérete: 1200x460x142      69.900.-
bútorra tehető

LIRA 90 bal / jobb
a képen a balos látható

mérete: 902x390x117       76.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TALIA 80
mérete: 800x310x140       51.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TALIA 90 bal/jobb (a képen balos látható)

mérete: 900x310x140       54.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető
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TALIA 120
mérete: 1204x310x140      59.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LARISSA 100 / 120
mérete: 1000x480x150     62.900.-
mérete: 1200x480x150      64.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető,
konzollal szerelhető

HUBERT 120 dupla
mérete: 1200x460x142      79.900.-
bútorra tehető

HUBERT 150 dupla
mérete: 1500x460x142      89.900.-
bútorra tehető

LIRA 120
mérete: 1202x390x117      89.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TALIA

LARISSA

LIRA
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EMMA 60
mérete: 600x450x178      56.900.-
bútorra tehető

ZOYA 60
mérete: 600x450x100      54.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
konzollal szerelhető

ZOYA 80
mérete: 800x450x100      59.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
konzollal szerelhető

MORIS 80
mérete: 800x480x157      59.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MORIS 60
mérete: 600x480x157      54.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

GRETA 75 / 90 / 100
mérete: 750x500x150      54.900.-
mérete: 900x500x150      59.900.-
mérete: 1000x500x150      64.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

GRETA 60
mérete: 600x500x150      49.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

ZOYA 90
mérete: 900x450x100     64.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
konzollal szerelhető

MORIS 100 / 120
mérete: 1000x480x157      64.900.-
mérete: 1200x480x157      69.900.-
bútorra tehető

GRETA 120 / 150
mérete: 1200x500x150     69.900.-
mérete: 1500x500x150     84.900.-
bútorra tehető

EMMA 80
mérete: 800x450x178       64.900.-
bútorra tehető

EMMA 90 bal / jobb
a képen a balos látható

mérete: 900x450x178      69.900.-
bútorra tehető
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EMMA 120
mérete: 1200x450x178      82.900.-
bútorra tehető

ZOYA pult 60 / 80 / 90
mérete: 600x420x40      34.900.-
mérete: 800x420x40      35.900.-
mérete: 900x420x40      36.900.-
konzollal szerelhető

MORIS 120 dupla
mérete: 1200x480x157     74.900.-
bútorra tehető

MORIS 150 dupla
mérete: 1500x480x157      79.900.-
bútorra tehető

GRETA 120 dupla
mérete: 1200x500x150      79.900.-
bútorra tehető

GRETA 150 dupla
mérete: 1500x500x150     89.900.-
bútorra tehető

EMMA
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ELARA I 
mérete: 400x200x100     47.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

LENA I
mérete: 385x385x150     59.900.-
pultra tehető

ELARA II
mérete: 400x200x100     47.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

LENA II
mérete: 458x458x147  

pultba süllyeszthető      59.900.-
alulról beépíthető          60.900.-

ELARA III
mérete: 400x200x100     47.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

LENA III
mérete: 420x420x180     65.900.-
pultra tehető

ELARA IV
mérete: 400x200x100      47.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

LENA IV
mérete: 448x448x167  

pultba süllyeszthető      65.900.-
alulról beépíthető           66.900.-

JACOB

TALASSA TINETTE

KORE
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LENA V
mérete: 465x465x197     59.900.-
pultba süllyeszthető

JACOB
mérete:  358x358x247     99.900.-
pultra tehető

KORE
mérete: 400x400x120     72.900.-
pultra tehető

KIARA
mérete: 500x322x130     69.900.-
pultra tehető

TALASSA
mérete:466x277x152      57.900.-
pultra tehető

TINETTE
mérete: 347x297x82     49.900.-
pultra tehető

SIWA
mérete: 540x395x150     89.900.-
pultra tehető

CARO
mérete: 473x473x195     69.900.-
pultra tehető

ELARA

ELARA

KIARA
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DISA 50 / 60
mérete: 500x480x150      51.900.-
mérete: 600x520x150      59.900.-
pultra tehető

LAZUR
mérete: 640x432x192      65.900.-
pultra tehető

DAFNE
mérete: 515x390x170      34.900.-
pultba süllyeszthető

ATRIA
mérete: 650x520x150      69.900.-
pultra tehető

DELIA
mérete: 630x465x185      68.900.-
pultra tehető

TONI
mérete: 600x400x138      66.900.-
pultra tehető

IVATHIN

ATRIA

PALERA
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DEMI
mérete: 500x430x124      58.900.-
pultra tehető, bútorra tehető 

IVA
mérete: 600x390x157      75.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

CETI 
mérete: 450x480x150      59.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

ROSA
mérete: 600x435x110      79.900.-
pultra tehető, bútorra tehető, 
dűbellel rögzíthető

REA
mérete: 400x400x165      79.900
Pultra tehető, bútorra tehető

THIN
mérete: 550x400x140      99.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

PALERA
mérete: 595x277x268      84.900.-
pultra tehető

TONIDISA

DELIA

ROSA
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VALA
mérete: 705x505x82     149.900.-
pultra tehető

CARME 98
mérete: 980x550x150     119.900.-
bútorra tehető

PAMONA 75
mérete: 750x477x175     55.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

CASIE
mérete: 700x350x97      59.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

TATOO
(rendelhető fehér vagy fekete pulttal)

mérete:705x504x68     139.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

MODICO 
mérete: 800x430x145      119.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

TATOO

VALA

CARME
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ONDA
mérete: 1200x500x240     189.900.-
konzollal szerelhető

UNI
mérete: 850x600x120     79.900.-
konzollal szerelhető

LAVINIA
mérete: 890x515x150     179.900.-
pultra tehető

DUDU
mérete: 1000x420x1010    156.900.-
konzollal szerelhető

CARME 130
mérete: 1300x550x150     149.900.-
bútorra tehető

PAMONA 121
mérete: 1210x480x174     75.900,.
bútorra tehető 

ONDA

UNI

LAVINADUDU

MODICO
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REA álló

mérete: 400x400x850   285.900.-
falhoz álló

ERATO
mérete: 490x495x880      329.900.-
falhoz álló

WAVE
mérete: 400x400x880     277.900.-
falhoz álló

WAVER
mérete: 400x400x875     277.900.- 
falhoz álló

REA

ERATO

WAVE

WAVER20



SIRONA
mérete: 465x465x895     1.599.900.-
szabadon álló

FEBE
mérete: 900x500x845     329.900.-
falhoz álló

NOEMI
mérete: 400x400x845     299.900.-
falhoz álló

FEBE

NOEMI

SIRONA 21

FLORA
mérete: 762x358x910     499.900.-
falhoz állóFLORA



PIA

PIA 60
mérete: 600x410x129     74.900.-
pultra tehető, dűbellel rögzíthető

PIA 62 inset
mérete: 620x361x125     64.900.-
pultra tehető, pultba süllyeszthető

PIA 72
mérete: 720x361x125     68.900.-
pultra tehető, pultba süllyeszthető

PIA 92 
mérete: 920x361x125     74.900.-
pultra tehető, pultba süllyeszthető

PIA kád
méret: 1607x653x650     340.000.-
szabadon álló
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ISAR 45
mérete: 457x330x300     149.900.-
pultra tehető

ISAR 80
mérete: 800x360x150      159.900.-
pultra tehető

ISAR kád
mérete: 1750x780x638     499.900.-
szabadon álló

ISAR
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SELIA 
mérete: 592x330x124     69.900.-
pultra tehető

SELIA álló
mérete: 550x348x850    259.900.-
falhoz álló

SELIA kád
mérete: 1560x835x585    350.000.-
szabadon álló

SELIA
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ALICE

ALICE I
mérete: 550x327x205     119.900.-
pultra tehető

ALICE II
mérete: 672x392x280     144.900.-
pultra tehető

ALICE III
mérete: 600x386x163      94.900.-
pultba süllyeszthető

ALICE álló
mérete: 580x380x980     279.900.-
falhoz álló

ALICE I kád
mérete: 1790x750x740     499.900.-
szabadon álló

ALICE II kád
mérete: 2067x915x910       589.900.-
szabadon álló

ALICE
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DUO I
mérete: 380x380x216     62.900.-
pultba süllyeszthető

DUO álló white / white
mérete:380x380x850       279.900.-
szabadon álló

DUO I kád  
mérete: 1550x800x570     449.000.-
Szabadon álló

CLEO
mérete: 596x350x180      74.900.-
pultra tehető

DUO II white / white
mérete: 380x380x237     79.900.-
pultra tehető

DUO álló white / black
mérete:380x380x850      299.900.-
szabadon álló

DUO II kád white / white 
mérete: 1550x800x570     479.000.-
Szabadon álló

CLEO kád
mérete: 1700x850x570     490.000.-
szabadon álló
 

DUO II white / black 
mérete: 380x380x237      86.900.-
pultra tehető

DUO II kád white / black 
mérete: 1550x800x570     499.000.-
Szabadon álló
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DUO

DUO

CLEO
27



ZORA
mérete: 505x360x173       79.900.-
pultra tehető

MIA álló

mérete: 550x420x850      279.900.-
falhoz álló

MIA kád

mérete:  1678x894x790     699.000.-
Szabadon álló

GOCCIA kád

mérete: 1967x963x763      679.900.-
szabadon álló

GOCCIA
mérete: 638x425x137     139.900.-
pultra tehető

JENA kád

mérete: 1900x1155x1100     1.299.000.-
szabadon álló
 

JENA
mérete: 450x490x160      99.900.-
pultra tehető

ZORA álló 

mérete: 600x350x870      319.900.-
falhoz álló

ZORA kád

mérete: 1628x872x620      669.000.-
Szabadon álló
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ZORA

GOCCIA

JENAJENA

ZORA

29



MISA
mérete:421x435x177      68.900.-
pultra tehető, dűbellel rögzíthető

ALTA kád

mérete: 1560x730x590      330.000.-
 Szabadon álló

ALTA kád szerelvény takaróval

mérete: 1560x730x590      390.000.-
szabadon álló

ALTA
mérete: 650x390x145      69.900.-
pultra tehető, pultba süllyeszthető

MISA kád bal / jobb

mérete: 1553x916x812      310.000.-
Falhoz álló

LIVA
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LIVA 48
mérete: 486x320x137       79.900.-
pultra tehető

LIVA 60
mérete: 600x350x137      99.900.-
pultra tehető

LIVA kád

mérete: 1710x755x600      460.000.-
szabadon álló

MISA

ALTA
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SPOT
mérete:  463x463x105     69.900.-
pultra tehető

SPOT álló
mérete: 460x460x850      299.900.-
szabadon álló

SPOT kád
mérete: 1500x1500x600     699.000.-
szabadon álló

CASCADA kád

mérete: 1533x887x565      449.900.-
szabadon álló

CASCADA álló

mérete: 468x480x850     299.900.-
falhoz álló

CASCADA 

mérete: 436x366x216      99.900.-
pultra tehető

32

WEGA



SPOT

CASCADA
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WEGA 44 
mérete: 440x305x845      269.900.-
falhoz  álló

WEGA 60 bal / jobb

mérete: 607x305x845      318.900.-
falhoz  álló

WEGA kád

mérete: 1690x685x520      459.900.-
szabadon álló
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AMOS kád 

mérete: 1747x764x583      559.900.-
szabadon álló

AMOS álló

mérete: 582x370x850      299.900.-  
falhoz álló

AMOS II
mérete: 595x438x165      79.900.-
pultba süllyeszthető

AMOS I
mérete: 576x360x165   79.900.-
pultba süllyeszthető

BONA

BONA



AMOS

AMOS
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BONA
mérete: 1820x854x615     799.000.-
szabadon álló



FRIGGA
mérete: 600x470x260     78.900.-
pultba süllyeszthető

LA DONNA
mérete: 700x460x112     99.900.-
pultra tehető, bútorra tehető

FRIGGA mosdó lábbal

mérete: 600x470x950     159.900.-
falhoz álló

LA DONNA mosdó lábbal

mérete: 700x460x845     179.900.-
falhoz álló

LA DONNA kád

mérete: 1645x875x600   410.000.-
falhoz álló

FAMA kád le és-túlfolyó rendszer króm    66.000.-

FAMA kádláb fehér      56.000.-
FAMA kádláb fekete    56.000.-
FAMA kádláb króm      149.000.-

FAMA kád

mérete: 1730x825x645     250.000.-
szabadon álló
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LA DONNA

FAMA
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BALIA
mérete:400x400x300      169.900.-
pultra tehető

BALIA kád

mérete: 1215x1215x650     430.000.-
szabadon álló
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BECA
mérete: 2200x1200x530     599.000.-
szabadon álló

SEI
mérete: 1597x780x571      390.000.-
szabadon álló

LENART kád

mérete: 1700x727x590    479 000.-
szabadon álló

LENART
mérete: 420x420x164    67.900.-
pultra tehető
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TANTIUM I
mérete: 282x281x142      64.900.-
pultra tehető, dűbellel rögzíthető

TANTIUM II
mérete: 500x400x174      85.900.-
pultra tehető, bútorra tehető,
dűbellel rögzíthető

TANTIUM kád

mérete: 1550x700x600      699.000.-
szabadon álló

TANTIUM



BALTA
mérete: 900x495x170   89.900.-
pultba süllyeszthető, bútorra tehető

LOREN
mérete: 596x358x150      84.900.-
pultra tehető

LOREN kád

mérete: 1627x630x562     360.000.-
szabadon álló

BALTA kád white / black

mérete: 1550x740x600     450.000.-
szabadon álló

TYTAN kád

mérete: 1790x890x620     390.000.-
szabadon álló

TYTAN mosdó lábbal

mérete: 620x460x840      204.900.-
falhoz álló

TYTAN
mérete: 620x460x112     104.900.- 
pultba süllyeszthető

BALTA kád white / white

mérete: 1550x740x600     430.000.-
szabadon álló

TYTAN kád szerelvény takaróval

mérete: 1790x890x620     470.000.-
szabadon álló
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BALTA

LOREN

TYTAN
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TEBE  55 / 70 

mérete: 550x450x845    249.900.-
mérete: 700x500x845    289.900.-
falhoz álló

P_S_082_13_0550      299.900.-

P_S_082_14_0550     299.900.-

P_S_082_15_0550      303.900.-

P_S_082_16_0550      303.900.-

P_S_082_11_0550       349.900.-

P_S_082_12_0550      357.900.-

P_S_082_17_0550      353.900.-

P_S_082_18_0550      353.900.-

TEBE zuhanytálca

mérete: 900x900x50      169.900.-

TEBE
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TEBE I kád

mérete: 1805x802x602      529.900.-
Falhoz álló

TEBE II kád

mérete: 1805x732x600      499.900.-
falhoz álló

TEBE III kád

mérete: 1800x730x600       539.900.-
szabadon álló

TEBE IV kád

mérete: 1600x800x580      559.900.-
falhoz álló 

TEBE



UGO UGO DUET

MOIRA BIS R
mérete: 600-2500x500x140
bútorra tehető, konzollal rögzíthető

LIRA R
mérete: 600-2500x390x118
bútorra tehető, konzollal rögzíthető

UGO R dupla
mérete: 1535-2500x400x137
bútorra tehető, konzollal szerelhető

HALE R
mérete: 600-1800x480x200
konzollal rögzíthető

EMMA R
mérete: 600-2500x450x178
bútorra tehető, konzollal rögzíthető

VERA R
mérete: 900-2500x430x129
bútorra tehető, konzollal rögzíthető

UGO R jobb/bal
mérete: 700-2500x400x137
bútorra tehető, konzollal rögzíthető

LARISSA BIS R - HOTEL
mérete: 600-1200x480x145 
konzollal rögzíthető

TALIA
mérete: 600-2500x310x140     
bútorra tehető, konzollal rögzíthető
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UGO

Megnevezés Alapár

Minimális
hosszúság

(mm)

Maximális
hosszúság

(mm)

Vera R
Ugo R
Ugo R dupla
Moira R
Emma R
Lira R
Hale R
Larissa R
Talia R

126 900 Ft

82 900 Ft

154 900 Ft

59 900 Ft

69 900 Ft

79 900 Ft

78 900 Ft

65 900 Ft

59 900 Ft

16 900

14 900

14 900

17 900

16 900

14 900

17 900

17 900

16 900

900

700

1535

600

600

600

600

600

600

2500

2500

2500

2500

2500

2500

1800

1200

2500

45

Rejtett konzol
mérete: 300x150x122

9.900.- /pár

CSAPLYUKTAKARÓ 
1490.-



A zuhanytálcákhoz designban hozzá illő mosdó is elérhető 

DIONE
mérete: 900x900x100     159.900.-

ROSA íves

mérete: 900x900x60      89.900.-
ROSA szögletes

mérete: 900x900x60      89.900.-
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CETI 80 / 90 íves

mérete: 800x800x55      59.900.-
mérete: 900x900x55      65.900.-

CETI 80 / 90 szöglet

mérete: 800x800x55      63.900.-
mérete: 900x900x55      69.900.-

OTERO 80 / 90 íves

mérete: 800x800x45       99.900.-
mérete: 900x900x45       129.900.-

MODICO 80 / 90
mérete: 1200x800x60      119.900.-
mérete: 1200x900x60      128.900.-

PORTO 160 / 180
mérete: max 1600 x max 800 x31      109.900.-
mérete: max 1800 x max 800 x31       119.900.-
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 EGYEDI-MÉRETRE VÁGHATÓ ZUHYANYTÁLCA



SBK
Lefolyó és szifon szett kádakhoz

• „klikk-klakk” réz / króm bevonattal
•  rövid szifon PVC-ből
•  felülről is tisztítható
•  a szett tartalmazza a szerszámot
   könnyebb beépítés érdekében
•  ajánlott túlfolyó nélküli kádakhoz

SBKO
Lefolyó és túlfolyó szett 
beépített túlfolyóval rendelkező kádakhoz
 
• „klikk-klakk” réz / króm bevonattal
•  szifon PVC-ből
•  rugalmas cső, a könnyebb szerelés 
  érdekében szifon-túlfolyó/kifolyó

ZOPCHP
Dekoratív lefolyó 
és túlfolyó szett kádakhoz

•  dekoratív réz túlfolyócső króm bevonattal
• „klikk-klakk” réz / króm bevonattal
•  szifon PVC-ből
•  túlfolyócső vágási lehetőséggel

SWK
Lefolyó és túlfolyó szett kádakhoz

• „klikk-klakk” réz / króm bevonattal
•  PVC-ből készült
•  felülről is tisztítható

48

30.900,-

33.900,-

41.900,-

30.900,-



SWA
Lefolyó és túlfolyó szett kádakhoz 
(automata)

• „Pop-up” réz / króm bevonattal
•  PVC-ből készült
•  Bowdenes lefolyó nyitás-zárás

ZOPCH
Dekoratív lefolyó 
és túlfolyó szett kádakhoz

•  A teljes szett rézből készült 
   króm bevonattal
•  réz dugó króm bevonattal

SBZS
Lefolyó szett zuhanytálcákhoz

•  réz szűrő króm bevonattal
•  szifon PVC-ből készült
•  felülről is tisztítható
•  a szett tartalmazza a szerszámot 
  könnyebb beépítés érdekében

SBZSC
Lefolyó szett zuhanytálcákhoz

• „klikk-klakk” réz / króm bevonattal
•  szifon PVC-ből készült
•  felülről is tisztítható
•  a szett tartalmazza a szerszámot
  könnyebb beépítés érdekében
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22.900,-

66.900,-

46.900,-

47.900,-
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A MÉRETTÁBLÁZAT tartalmazza a mosdók választható méreteit,  és az oldalszámot ahol a termékek megtekinthetők.

MOSDÓ MÉRETTÁBLÁZAT



51

ZUHANYTÁLCA  MÉRETTÁBLÁZAT

MOSDÓ MÉRETTÁBLÁZAT



KÁD MÉRETTÁBLÁZAT
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KÁD MÉRETTÁBLÁZAT
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Rubid
A Rubid egy javaslat azok számára, 
akik szeretik a retro konyhai mosogatókat. 
Bár anyagában igencsak korszerű, 
stílusa mégis dekoratív, 
de retro benyomást kelt. 
Ez a pultra ültethető mosogató 
tökéletesen illeszkedik a meleg és 
barátságos terekhez, s a hagyományos 
konyhai stílushoz.

Ako
Az Ako mosogatók 
két típusának jóvoltából, 
válaszhatunk, hogy egy 
nagy mosogató medencét 
szeretnénk csepegtetővel 
vagy extra hellyel, 
azaz egy újabb medencével. 
Ennek köszönhetően 
felhasználói igényeink szerint 
dönthetünk, mi is a legjobb 
Nekünk.

Halit
A Halit mosogatót a diszkrét elegancia 
szerelmeseinek tervezték, klasszikus 
formavilágát kissé megtöri a csepegtető 
felületén megjelenő geometriai mintázat. 
A mosogató nagy medence mérete
biztosítja a kénylemes konyhai munkát.

Ivo
Az Ivo mosogatók szerelésekor két féle opció tárul elénk,
a pultra ültethető, illetve a síkban szerelt szerelési mód. 
Letisztult forma, s finom vonalak jellemzik az Ivo 
mosogatókat, melyek egyszerűségükkel hódítanak. 
A nagy mosogató medence és a csepegtető maximalizálja 
a mosogatás helyét és annak kényelmét.

INSPIRÁCIÓ



Alice
Az idő múlásával egyre inkább biztosak vagyunk abban, 
hogy az Alice termékcsalád tagjai bármely enteriőrben 
megállják helyüket. Mindegy, hogy melyik ország, 
milyen kultúra, stílus, színvilág - az Alice mindenhol jól mutat. 
Minden enteriőrben megmutatja egy-egy arcát az ezer közül 
és szemet gyönyörködtető látványt produkál.

Dudu
A Marmorin tervezői 
gondoltak a gyermekekre is, 
így született meg a Dudu mosdó. 
A játékos formavilág elrepít minket 
a gyermekek mesebeli világába, 
a kerekded, felhő forma pedig 
tökéletesen illik a kisgyermekesek 
fürdőszobájának idilli hangulatába.

Palera
A Marmorin tervezői nem ismernek lehetetlent, 
így megalkották a Marmorin Palera mosdót, amely 
egy papírhajóra hasonlít. Játékos vonalvezetésének és 
különleges formavilágának köszönhetően mindenkinek 
megakad rajta a szeme, hiszen nem lehet nem észre venni, 
egy igazi remekmű.
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TERMÉK INFORMÁCIÓK…                            
formák és technikai adatok

FANTÁZIA…                                         
enteriőr képek és műszaki adatlapok

keresse meg az Önhöz legközelebbi partnerünket
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