
LARA CITY BASIC plus

Lara sada koupelnového nábytku
	 	 Lara	súprava	kúpeľňového	nábytku



weiß / white
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LARA CITY
bílá  / biela

BASIC plus   
LARA SADA KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU
Moderní a elegantní design koupelnového nábytku Lara se skvěle hodí  
do různých stylů moderních koupelen. Nadto nabízí tyto kompletní sady  
koncovým zákazníkům vysoký komfort. Bílá barva a minimalistický tvar  
umožňují neomezenou kreativitu. Koupelnový nábytek Lara v barvě  
vlašského ořechu vytváří hřejivou atmosféru. Tlumeně hnědá barva  
dřeva se skvěle hodí do klasické, nadčasové koupelny.

LARA	SÚPRAVA	KÚPEĽŇOVÉHO	NÁBYTKU
Moderný	a	elegantný	design	kúpeľňového	nábytku	Lara	sa	skvele	hodí	 
do	rôznych	štýlov	moderných	kúpeľní.	Tieto	kompletné	sady	ponúkajú	 
koncovým	zákazníkom	vysoký	komfort.	Biela	farba	a	minimalistický	tvar	 
umožňujú	neobmedzenú	kreativitu.	Kúpeľňový	nábytok	Lara	vo	farbe	 
vlašského	orecha	vytvára	hrejivú	atmosféru.	Tlmená	hnedá	farba	dreva	 
sa	skvele	hodí	do	klasickej,	nadčasovej	kúpeľne.



Baterie není součástí dodávky
Armatúry	nie	sú	obsahom	dodávky

Sada koupelnového nábytku Lara 60 cm, 
barva: bílá, 
vč. skříňky pod umyvadlo City 60 cm, 
Koupelnový nábytek: v rozloženém stavu

Súprava	kúpeľňového	nábytku	Lara	60	cm,
Farba:	biela, 
Vrátane	skrinky		pod	umývadlo	City	60	cm, 
Kúpeľňový	nábytok:	v	rozloženom	stave

46,0 x 59,4 x 44,7 cm    

FBS1170

Baterie není součástí dodávky
Armatúry	nie	sú	obsahom	dodávky

Sada koupelnového nábytku Lara 60 cm, 
barva: vlašský ořech, 
vč. skříňky pod umyvadlo City 60 cm,
Koupelnový nábytek: v rozloženém stavu
   
Súprava	kúpeľňového	nábytku	Lara	60	cm, 
Farba:	vlašské	orechy, 
Vrátane	skrinky		pod	umývadlo	City	60	cm, 
Kúpeľňový	nábytok:	v	rozloženom	stave

46,0 x 59,4 x 44,7 cm   

FBS1180

ELEGANTNÍ A JEDINEČNÝ TVAR
vnitřní profil umyvadla podtrhuje dynamický  
charakter řady City

ELEGANTNÝ	A	JEDINEČNÝ	TVAR
Vnútorné	profily	umývadla	zdôrazňujú	dynamický	
charakter	radu	City.

PRAKTICKÉ A FUNKČNÍ
široká plocha zadní poličky poskytuje dostatek místa pro 
každodenně používané kosmetické a toaletní potřeby

PRAKTICKÉ	A	FUNKČNÉ
Široká	podperná	plocha	na	zadnej	polici	poskytuje	
dostatok	priestoru	na	všetky	kozmetické	a	toaletné	
potreby	používané	denne.

MODERNÍ DESIGN
elegantní a stylové úzké hrany zdůrazňují strohý 
vzhled umyvadla

MODERNÝ	DESIGN
Elegantné	a	štýlové	úzke	okraje	zdôrazňujú	 
jednoduchý	vzhľad	umývadla.

Baterie není  
součástí dodávky

Armatúry	nie	sú	
obsahom	dodávky

10-year warranty 
on ceramics

10 YEAR
WARRANTY

10 let záruka na na keramiku
10	rokov	záruka	na	keramiku
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Koupelnová vysoká skříňka Lara,
v rozloženém stavu, barva: bílá
   
Kúpeľňová	vysoká	skrinka	Lara,
v	rozloženom	stave,	farba:	biela 

150,0 x 30,0 x 25,0 cm     

FB00191

Koupelnová vysoká skříňka Lara,
v rozloženém stavu, barva: vlašský ořech
   
Kúpeľňová	vysoká	skrinka	Lara,
v	rozloženom	stave,	farba:	vlašské	orechy

150,0 x 30,0 x 25,0 cm    

FB00192

Soft-closing door 
mechanism

Board laminated
on both sides

10-year warranty 
on ceramics

10 YEAR
WARRANTY

Soft-closing drawer 
system mechanism

Easy to assemble

Zásuvka se 
samodovíráním
Zásuvka	zo	
samodovieraním

Oboustranně  
laminováno
Laminované	po	 
oboch	stranách

Dřevo ze zodpovědných zdrojů
Drevo	zo	zodpovedného	zdroja

10 let záruka na 
keramické výrobky
10	rokov	záruka	na	
keramiku

Závěsy s měkkým  
zavíráním
Závesy	z	mäkkým	 
zatváraním

Chromové rukojeti
Chrómové	úchytky

Snadná montáž
Ľahká	montáž

Chrome handles

chrome

6 7

LARA CITY LARA CITYBASIC plus  BASIC plus  



LARA CITY BASIC plus  

www.cersanit.de


