Sott'Aqua
ayna
Bei
lavabo dolabı
Bei
boy dolabı
Bei
tezgahüstü aksesuarlık
Sott!Aqua
puf

BEI
designed by Sevil Acar

Güçlü tasarım dilini etkileyici bir estetik anlayışla
birleştiren Bei, banyolara farklı bir hava katıyor.

Bei
lavabo dolabı
Bei
tezgahüstü aksesuarlık
Sott'Aqua
puf

Bei
lavabo dolabı
Bei
tezgahüstü
aksesuarlık
Bei
yan aksesuarlık
Sott'Aqua
puf
Sott'Aqua
ayna

155

80

1595x450x760 mm
lavabo dolabı

815x465x500 mm
lavabo dolabı

21BES064155I

Siyah-Vizon

21BES064080I

Siyah-Vizon

21BES065155I

Beyaz-Meşe

21BES065080I

Beyaz-Meşe

100

60

1050x450x760 mm
lavabo dolabı

600x450x760 mm
lavabo dolabı

21BES064100I

Siyah-Vizon

21BES064055I

Siyah-Vizon

21BES065100I

Beyaz-Meşe

21BES065055I

Beyaz-Meşe

100

60

1050x450 mm
lavabo dolabı

600x450 mm
lavabo dolabı

21BES164100I

Siyah-Vizon

21BES164055I

Siyah-Vizon

21BES165100I

Beyaz-Meşe

21BES165055I

Beyaz-Meşe

25

35
21BE3164035I
350x300x1400 mm
boy dolabı

21BE3164035I

Vizon (Sağ)

21BE3264035I

Vizon (Sol)

21BE3165035I

Beyaz (Sağ)

21BE3265035I

Beyaz (Sol)

250x120x725 mm
yan aksesuarlık

21BE2064000I

Siyah-Vizon

21BE2065000I

Beyaz-Meşe

26
260x300x340 mm
tezgahüstü aksesuarlık

35
450x400x1200 mm
kısa boy dolabı

21BE4064000I Siyah
21BE4065000I

Beyaz

ø40
400x400x450 mm
puf

21BE3164036I

Siyah-Vizon (Sağ)

21BE3264036I

Siyah-Vizon (Sol)

21BE3165036I

Beyaz-Meşe (Sağ)

21BE3265036I

Beyaz-Meşe (Sol)

21SQ9304040I Lake Siyah
21SQ9301040I Lake Beyaz

ø55
715x550x50 mm
ayna

35
350x300x1600 mm
döner boy dolabı

21SQ4004055I Lake Siyah
21SQ4001055I

Lake Beyaz

60
600x780 mm
ayna

21BE7164035I

Siyah-Vizon

21BE4004048I Siyah

21BE7165035I

Beyaz-Meşe

21BE4066048I

Meşe

Yavaş
Kapanan

155
1595x450x760 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah lake/masif meşe
ayaklar profil boya
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064155I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065155I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

100
1050x450x760 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah lake/masif meşe
ayaklar profil boya
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064100I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065100I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

100
1050x450 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah lake/masif meşe
çekmece(yavaş kapanan)

21BES164100I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES165100I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

80
815x465x500 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50065SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah lake/masif meşe
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064080I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065080I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

60
600x450x760 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
ayaklar profil boya
tezgah lake/masif meşe
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064055I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065055I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

60
600x450 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah lake/masif meşe
çekmece(yavaş kapanan)

21BES164055I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES165055I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

35
350x300x1400 mm
boy dolabı


21BE3164035I siyah-vizon (sağ)
21BE3264035I siyah-vizon (sol)
gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

21BE3165035I beyaz-meşe (sağ)
21BE3265035I beyaz-meşe (sol)

Yavaş
Kapanan

35
450x400x1200 mm
kısa boy dolabı


21BE3164036I siyah-vizon (sağ)
21BE3264036I siyah-vizon (sol)
gövde membran
kapaklar membran
ayaklar profil boya
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

21BE3165036I beyaz-meşe (sağ)
21BE3265036I beyaz-meşe (sol)

35
350x300x1600 mm
döner boy dolabı


gövde lake
kapaklar lake
ön yüzey ayna

21BE7164035I siyah-vizon
21BE7104035I beyaz-meşe

25
250x120x725 mm
yan aksesuarlık


raf membran
gövde profil boya

21BE2064000I siyah-vizon
21BE2065000I beyaz-meşe

26
260x300x340 mm
tezgahüstü aksesuarlık


21BE4065000I siyah
gövde lake

21BE4065000I beyaz

60
600x780 mm
ayna


ledli
gövde lake/masif meşe

21BE4004060I siyah
21BE4066060I meşe

High Gloss

ø55
715x550x50 mm
Marino ayna


doğal ahşap kaplama
high gloss lake
deri kuşaklı
ledli
antiFog ayna

hareli hareli teakde kahverengi deri kuşak,
high gloss lakede beyaz deri kuşak uygulanır

21SQ4004055I lake siyah
21SQ4001055I lake beyaz

ø40
400x400x450 mm
Marino puf

üst kapak açılarak içi depolama
amaçlı kullanılabilir



gövde lake
kapak deri

21SQ9304040I lake siyah
21SQ9301040I lake beyaz

Doğal
Kaplama

