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Dvě kreativní a obsáhlé kolekce baterií a doplňků ON.LINE jsou 
vyráběny v provedení chrom, matná bílá a matná černá.
 
ON – kolekce v jemně zaoblených, měkkých tvarech a svěží linii

LINE – pravoúhlá, dynamická a výrazná kolekce
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68532CRPR  / umyvadlová stojánková baterie ON
/ v. 312 mm / chrom

varianty
ON.LINE nabízí všechny varianty instalací, několik délek výtokových 
ramínek

•         umyvadlová (stojánková, podomítková, podlahová)
•         bidetová (stojánková)
•         vanová (podlahová, podomítková, termostatická)
•         sprchová (podomítková, termostatická) 
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doplňky

30009CR02 / držák na toaletní papír ON / 19,2 x 7 x v. 1,6 cm / chrom
 

30025CR00 / držák toaletního kartáče ON / v. 38 cm / chrom

43007CR30PR / držák ručníku LINE / 30 x v. 3 cm / chrom

43001CRDAPR / háček na ručník LINE / 4,8 x 3 x v. 5,4 cm / chrom

30027CR00 / mýdelník ON / průměr 5,5 cm x v. 15 cm / chrom
443027CRDAPR / mýdelník LINE / 5 x 5 x 16,8 cm / chrom
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Kolekce baterií ON.LINE má také svou řadu doplňků pro koupelnu 
i toaletu ve stejném barevném provedení jako baterie.
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67539BIPR / podomítková umyvadlová baterie LINE
/ délka ramínka 22 cm, rozeta 20 x 8 cm / barva bílá mat

 
68522CRPR / bidetová baterie ON

/ délka ramínka 10,5 cm, v. 16,2 cm / chrom
67522CRPR / bidetová baterie LINE

/ / délka ramínka 9,2 cm, v. 14,55 cm /chrom

67521BIPR / umyvadlová stojánková baterie LINE
/ délka ramínka 12,2 cm, v. 18,5 cm / barva bílá mat
67521NEPR / umyvadlová stojánková baterie LINE

/ délka ramínka 12,2 cm, v. 18,5 cm / barva černá mat

mosaz

materiál

chrom
matná bílá
matná černá

barevnost
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68521CRPR                                                                     

67521CRPR

rozměry

Kompletní výkresovou dokumentaci naleznete v ceníku, který 
je ke stažení na našem webu www.designclub.cz/ke-stazeni.
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-05-31

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

68621CRPR
68621BIPR
68621NEPR
67621CRPR
67621BIPR
67621NEPR

název                                                                             kód                              barva                             cena bez DPH

umyvadlová stojánková 
baterie ON s výpustí click clack

umyvadlová stojánková 
baterie LINE s výpustí click clack

chrom
bílá mat
černá mat
chrom
bílá mat
černá mat
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dodací lhůta
4 týdny

certifikáty
norma ISO 9001 : 2015

TÜV Rheinland ® Italia S.r.l. certifica 

záruka
10 let

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání
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