
PROMOŢIA I 2015

CHIUVETE, ROBINEŢI ŞI ACCESORII BLANCO

Valabilă din 20.03.2015 până la retragere
Preţurile conţin TVA şi sunt preţuri de vânzare recomandate

Idei noi pentru bucătărie



FAVOS SILGRANIT
860 x 435 / 160 mm
nuanţe: antracit, alumetalic, șampanie, cafea, trufe

nuanţe: antracit, alumetalic, șampanie, cafea, sand
set chiuvetă și robinet sand, antracit, șampanie
set chiuvetă și robinet cu duș sand, antracit, șampanie

899,-Lei

799,-Lei
1149,-Lei
1329,-Lei

FAVOS MINI SILGRANIT
780 x 435 / 180 mm

FAVOS 6 S SILGRANIT
860 x 435 / 180 / 78 mm

chiuvetă antracit, șampanie, alumetalic, cafea

set chiuvetă și robinet antracit, șampanie

set chiuvetă și robinet cu duș antracit, șampanie

1049,-Lei
1379,-Lei
1569,-Lei

NOVA 45 S SILGRANIT
810 x 500 / 190 mm

NOVA 6 S SILGRANIT
1000 x 500 / 190 / 130 mm

chiuvetă sand, antracit, șampanie

chiuvetă celelalte nuanţe (alb, jasmin, alumetalic și cafea)

set chiuvetă și robinet sand, antracit, șampanie

set chiuvetă și robinet cu duș sand, antracit, șampanie

1099,-Lei

1429,-Lei
1599,-Lei

chiuvetă sand, antracit, șampanie

chiuvetă celelalte nuanţe (alb, jasmin, alumetalic și cafea)

set chiuvetă și robinet sand, antracit, șampanie

set chiuvetă și robinet cu duș sand, antracit, șampanie

989,-Lei

1329,-Lei
1499,-Lei

CHIUVETE, ROBINEŢI ȘI ACCESORII PENTRU BUCĂTĂRII CASNICE

CHIUVETE DIN SILGRANIT PENTRU BUCĂTĂRIE

DARAS-S SILGRANIT
nuanţe: sand, șampanie, antracit
celelalte nuanţe se livrează la comandă 
în 3 săptămâni

379,-Lei

MIDA SILGRANIT
nuanţe: sand, șampanie, antracit
celelalte nuanţe se livrează la comandă
 în 3 săptămâni

WEGA-S SILGRANIT
nuanţe: șampanie, antracit
celelalte nuanţe se livrează la comandă 
în 3 săptămâni ( 7 nuanţe exceptând sand)

DARAS SILGRANIT

569,-Lei 589,-Lei 1099,-Lei

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil. Anumite produse se livrează doar la comandă în max. 3 săptămâni.
Unele fotogra�i au titlu informativ.  Menţinem dreptul de a modi�ca preţurile. Toate chiuvetele au inclus în preţ ventilul și sifoanele. Nu suntem responsabili pentru erorile tipogra�ce.
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1049,-Lei 1129,-Lei





































NU DOAR PRODUSE, CREAŢII !

Electrocasnicele SMEG bine gândite, deosebite și ușor de utilizat, cu un design special,
creat de arhitecţi de top din lumea întreaga, vor crea un confort unic în bucătăria dumneavoastră.

O combinaţie perfectă între design, performanţă și atenţie pentru detalii.
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