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Ell je nové minimalisticky řešené umyvadlo od firmy Agape. 
Je jednoduchou rovnou deskou samo o sobě. Pod průtokovou 
mřížkou se skrývá nádržka, v tomto místě je umyvadlo vysoké 4 cm 
a k okrajům se zužuje na pouhý 1 cm. Široké může být až 3 m. 

V nabídce naleznete variantu z Corianu, kamene či mramoru 
v různých barvách a typech.
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Umyvadlo Ell se vyrábí ve dvou základních verzích, v samonosné
na konzolách a nebo podepřené skříňkami ze série Lato. 

Obě verze umyvadla pak můžete objednat v těchto 
alternativách:

varianty

samonosná verze  /  AELLN0AA1080ZZ
verze  se skříňkou  /  AELLM0CC1080ZZ
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Odtokové mřížky mohou být umístěny po celé délce umyvadla.
Jsou odnímatelné, aby bylo možné umyvadlo vyčistit.

Přední hrana desky umyvadla je zkosená. Boky mohou být 
zkosené nebo rovné, při umístění ke stěně nebo do niky.

- umyvadlová podomítková baterie Agape Memory
- police Agape Memory

detail

samonosné umyvadlo  /  AELLN0AA1080
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Držák ručníků “X” je vyroben ze dřeva - z přírodního, tmavého, 
hnědého dubu, teaku nebo lakovaný v bílé a šedé matné barvě. 
Držák ručníku napodpírá umyvadlo.
 

příslušenství

držák ručníku  /  AMET1877RT
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rozměry

samonosné umyvadlo  /  AELLN0AA1080
umyvadlo se skříňkou  /  AELLM0CC1080
držák ručníku  /  AMET1877RT

Šířky umyvadla Ell se pohybují v rozmezí 800 - 2 600 mm.
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barevnost / materiál
Umyvadlo Ell nabízí výrobce v těchto materiálech:

Průtoková mřížka je vyrobena z corianu a je k dispozici ve dvou 
odstínech bílé a v tmavě šedé.

 

corian

carrarský bílý 
mramor

karnská šedá

                                               

černý mramor Marquina

černý mramor Picasso                                                                       
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AELLN0AA1080ZZ
AELLM0CC1080ZZ
AMET1877RT
       

název                                            typ                                           kód                                                      cena bez DPH

umyvadlo Ell
umyvadlo Ell
držák ručníku X

samonosné
na skříňce
podlahový

ceny

dodací lhůta
8 - 10 týdnů

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

7/7


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

