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Studio MK27

agape
dr
design:

studio mk27 & marcio kogan &
mariana ruzante

DR je flexibilní vana pro dva. Záměrem designérů bylo vytvořit 
přátelský, smyslný a charismatický předmět. Hladké a přizpůsobivé 
linie vany DR nabízejí velkou všestrannost.

Je možné napouštění vany přepadem a z podlahové nebo 
nástěnné baterie. 
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solitérní verze  /  AVAS1090Z

ocenění
Vana DR byla nominována na cenu ADI Design Index 2015 
a FX International Interior Design Awards.
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varianty
Vana DR je mimo klasickou solitérní verzi nabízena také ve verzi
zapuštěné.

zapuštěná verze  /  AVAS1089Z
solitérní verze  /  AVAS1090Z
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barevnost / materiály
Vana DR je vyrobena z materiálu Solid surface v bílé barvě, 
který je kombinován s vnějším lakovaným povrchem. Odstíny 
odpovídají světle a tmavě šedé barvě ze vzorníku Agape. 
Vana může mít také hliněný povrch v zemitých tónech. 

Vnější obložení může být z ohýbaného dřeva, jedná se 
o vícevrstvé dřevo okoumé s povrchovou úpravou přírodní, 
hhnědý, tmavý dub nebo teak.

tmavě šedý lak

světle šedý lak   

bílý lak

hliněný povrch, světle šedý

hliněný povrch, tmavě šedý

hliněný povrch, speciální odstín                                                                          

hnědý dub

tmavý dub   

přírodní dub

teak   

bílý Solid surface                                                                             
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AVAS1090ZR
AVAS1090ZGC

AVAS1090ZL

AVAS1089Z
       

název                                  typ                                                                   kód                                        cena bez DPH

vana DR
vana DR

vana DR

vana DR

solitérní + přírodní dub
solitérní + lak - světle 
šedá
solitérní + hliněný povrch - 
světle šedá
zapuštěná

dodací lhůta
8 - 10 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání

DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-06-07

DC 616 s.r.o.
Palouky 616
253 01  Hostivice
info@designclub.cz

+420 731 136 000  
+420 603 268 541  
+420 731 129 165  
+420 603 258 522

  

obchod
expedice
servis
administrativa

kontakt CZ                                                                       

váš autorizovaný prodejce
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