Standardy Garden House Bory

Centrum klientských změn - PLZEŇ
Váš designer a odborný poradce:

Potřebné podklady:
» půdorys koupelny, a to buď standardní
stavební plán nebo ruční náčrtek,
kde budou okótované stěny, dveře,
okna (šířka, výška a výška parapetu),
přizdívky, niky apod.
u oken, dveří, nik apod. nezapomeňte
na uvedení jejich vzdálenosti
od nejbližšího rohu
» výška místnosti
(v případě podkroví detailní řez místnosti)
» okótované rozvody a odpady
(pokud už jsou vyvedeny)

Doporučujeme si sjednat schůzku na předem stanovené datum
a hodinu, čímž Vám zaručíme výhradní čas jen pro Vás.

www.senesi.cz

Jeden grafický návrh obsahuje vizualizaci
jedné koupelny a samostatného WC z
vámi vybraného typu obkladů a dlažeb.
Předložíme Vám 3-5 pohledů koupelny,
v závislosti na dispozici a členitosti
prostoru. Součástí je také cenová nabídka
a na vyžádání přidáme i okótovaný
půdorys a vše vám pošleme na e-mail,
nebo připravíme v tištěné podobě.

Centrum klientských změn - PLZEŇ
Otevírací doba prodejny a centra klientských změn:
Po – Pá
7:00 -19:00
So – Ne
8:00 - 18:00

Studentská 52
323 00 Plzeň
(směr Karlovy Vary)

Plzeňskou prodejnu naleznete
na výpadovce směr Karlovy Vary,
nedaleko obchodního domu Globus.
www.senesi.cz

STANDARDY
Tato prezentace Vám představuje vybrané obklady a dlažby ve standardní vybavení.
V případě, že budete mít zájem o jiné zboží, je Vám plně k dispozici výše uvedená vzorkovna
společnosti SENESI SE a služby grafika zastřešující projekt Garden House Bory

www.senesi.cz

OBKLADY

série MITO /

obklad 33,3 x 55 cm / dlažba 60 x 60 cm

OBKLAD AREA matný
33,3 x 55 cm. MITO3355A

OBKLAD PERLA matný
33,3 x 55 cm, MITO3355P

MOZAIKA
MIX matná
33,3 x 55 cm
DRMITO3355

DLAŽBA PERLA matná
60 x 60 cm
MITO60P

www.senesi.cz

DLAŽBA ARENA matná
60 x 60 cm
MITO60A

OBKLAD MARENGO matný
33,3 x 55 cm, MITO3355M

MOZAIKA
GRIS matná
33,3 x 55 cm
DRMITO3355GR

DLAŽBA MARENGO matná
60 x 60 cm
MITO60M

OBKLADY

série BETON /

obklad 20 x 60 cm / dlažba OXO 60 x 60 cm

OBKLAD ANTRACITA matný
20 x 60 cm
BET2060AT

OBKLAD GRIS matný
20 x 60 cm
BET2060GR

DLAŽBA GREY
33,3 x 33,3 cm
FOX33G
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DLAŽBA IVORY
33,3 x 33,3 cm
FOX33I

DLAŽBA ACERO
33 x 33 cm
BET33AC

OBKLAD A DLAŽBA

série FOX /

DLAŽBA LIGHT GREY
33,3 x 33,3 cm
FOX33LG

DLAŽBA GREY
33,3 x 33,3 cm
FOX33G

obklad 20 x 40 cm / dlažba 33,3 x 33,6 cm

DLAŽBA BLACK
33,3 x 33,3 cm
FOX33BL

Obklad IVORY
20x40 cm
FOX2040I

Obklad BEIGE
20x40 cm
FOX2040BE

Obklad BROWN
320x40 cm
FOX2040BR

Obklad LIGHT GREY
20X40cm
FOX2040LB

Obklad GREY
20x40 cm
FOX2040G

Obklad BLACK
20x40m
FOX2040BL

DLAŽBA IVORY
33,3 x 33,3 cm
FOX33I
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DLAŽBA BEIGE
33,3 x 33,3 cm
FOX33BE

DLAŽBA BROWN
33,3 x 33,3 cm
FOX33BR

STAVEBNÍ CHEMIE

SILIKON CERESIT
CS2501

SILIKON CERESIT
CS2507

SPÁROVACÍ HMOTA CERESIT
CE4001

SPÁROVACÍ HMOTA CERESIT
CE4007
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NEREZOVÁ LIŠTA
NRZH10250

NEREZOVÝ RŮŽEK
?

VODOVODNÍ BATERIE

Umyvadlová baterie chromová
stojánková bez výpustí,
výrobce EBS by Novaservis,
série Senso
SE071

Baterie vanová nástěnná chrom,
rozteč 150 mm, bez sprchového setu
výrobce EBS by Novasrevis
série Senso
SE022

Baterie sprchová nástěnná chrom,
rozteč 150 mm
bez sprchového setu
výrobce EBS by Novaservis,
série Senso
SE168

www.senesi.cz

SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchový kout čtverec 90 x 90, výrobce
HÜPPE, profil chrom, bezpečnostní
odklápěcí sklo 4/6mm

Sprchová vanička s protiskluzem
z litého mramoru, výška 3 cm,
bez nožiček, průměr sifonu 90 mm,
výrobce EBS, ARIA90Q
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Sprchový set 1jet (hadice, pevná
tyč s pojezdem sprchy, sluchátko),
výrobce GROHE, GSK061

SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchový kout čtverec 90 x 90,
výrobce HÜPPE, profil chrom,
bezpečnostní odklápěcí sklo
4/6mm, série NEXT

Sprchová vanička s protiskluzem
z litého mramoru, výška 3 cm,
bez nožiček, průměr sifonu 90 mm,
výrobce EBS, ARIA90R55

www.senesi.cz

Sprchový set 1jet (hadice, pevná
tyč s pojezdem sprchy, sluchátko),
výrobce EBS by Novaservis,
SK610

SPRCHOVÉ KOUTY

WALK-IN stěna, profil lesk, výplň bezpečnostní sklo
transparent, 8 mm, vč. boční lišty, bočního profilu na stěnu
a 1k upevňovacího ramene, výrobce EBS

Sprchové dveře – posuvné do niky, výrobce HÜPPE,
profil chrom, bezpečnostní odklápěcí sklo 4/6mm,
série NEXT
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VANY

Akrylátová vana Vera,
vč. Podpory,
170 x 75 cm
výrobce EBS by Riho
VERA170

Vanový set 1jet
(hadice, pevný držák sprchy, sluchátko)
výrobce EBS by Novaservis
NVS870

Vanový automat chrom, vč. sifonu
výrobce AlcaPLAST
A55K
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SANITÁRNÍ KERAMIKA

UMYVADLA
Keramické umyvadlo bílé
s otvorem pro baterii uprostřed
60 x 46 cm
výrobce Ideal Standard,
série BLADE
V302701

Keramické umývátko bílé
s otvorem pro baterii uprostřed
45 x 36 cm
výrobce Ideal Standard,
série BLADE
K284801

Sifon umyvadlový bez vtoku,
chrom 5/4“
výrobce ALCAPLAST
SIFA431

www.senesi.cz

SANITÁRNÍ KERAMIKA

TOALETA

Bílé duroplastové sedátko
s kovovými panty,
slim se slow-close
výrobce EBS by Ravak
WCSEDURBAN
Ovládací tlačítko čelní bílé
Dvojčinné
výrobce TECE
série BASE

WC závěsné bílé hranaté
53 cm standard
výrobce EBS by RAVAK
série WCURBAN
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Modul pro zazdění
nebo před zděné příčky
německý výrobce TECE
TECEbox

TOPENÍ

Koupelnový radiátor
600 x 1330 mm
bílý

www.senesi.cz

Největší koupelnový a kuchyňský showroom
v Plzeňském kraji

3.500 m2 výstavní plochy » 99 vystavených koupelen » 19 vzorových kuchyní
27 let zkušeností / koupelny a kuchyně pod jednou střechou
vstřícná otevírací doba a bezproblémové parkování / dětský koutek
zkušený personál a odborné poradenství / grafické návrhy ve foto kvalitě
přehledně vystavené zboží v příjemném prostředí
většina zboží skladem ihned k odběru

Showroom Plzeň
Studentská 52 (směr Karlovy Vary)
323 00 Plzeň
Otevírací doba: Po – Pá 7 - 19.00
So – Ne 8 - 18.00

Kontakt: +420 378 229 110, plzen@senesi.cz

