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Umyvadla Quattro. Zero mají nejužší stěnu na světě, a to pouhé 
4 mm! Celá kolekce se chlubí bezkonkurenčním smyslem 
pro detail. 

Série byla později doplněna i o pokrokovou vanu z materiálu 
Ceramilux SSL bio, která je díky 8 mm tlusté stěně velice prostorná 
a pohodlná. Má vyvážený design jak ve standardní verzi, tak 
v v provedení s policí. Vana má tak navzdory malým rozměrům 
všechny vlastnosti, které dělají kolekci Quattro.Zero tak unikátní - 
kolekci, která redefinuje design koupelen.
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solitérní vana  /  WQ0

varianty
Součástí série Quattro.Zero jsou hranatá, kulatá a oválná 
umyvadla s možností dodání v setu se skříňkou a vana
jedné velikosti. Oválné umyvadlo je k dostání mělčí a hlubší, 
nechybí ani hranaté umyvadlo  malých rozměrů, které se hodí
například na toaletu.

Kolekce obsahuje i zrcadla a chytré rozřazovače do zásuvek.
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- skříňka Falper Edge

kulaté umyvadlo na desku  /  D8B

3/7



quattro.zero
design: fattorini & rizzini & partners

Na přiznaný přepad z vnější strany vany lze připevnit polička 
či kovová krytka s logem firmy. Poličku je možno upevnit i na okraj
hranatého umyvadla, držák ručníku lze na umyvadlo připevnit 
zespodu.

Stěna umyvadla tenká 4 mm umocňuje minimalistickou 
čistotu.

polička na vanu  /  D5F
kovová krytka  /  WQA

příslušenství

detail
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Součástí série Quattro.Zero je také nábytek ve velkém množství 
variant, zrcadla a zrcadlové skříňky.

zrcadlo s osvětlením  /  6L1
umyvadlová skříňka  /  #5Q
nábytkový systém k indukčnímu nabíjení  
/  Q52

příslušenství
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barevnost
Umyvadla a vana Quattro.Zero se vyrábí z materiiálu Ceramilux, 
v barvě matná bílá. Přidavné poličky na vanu a umyvadlo 
mohou být vyrobeny také z Ceramiluxu nebo ze dřeva, z dubu 
či ořechu.

solitérní vana  /  WQ0
hranaté umyvadlo  /  D7H 60
kulaté umyvadlo na desku  /  D8B  
oválné umyvadlo na desku  /  D8C

rozměry

WQ0                                                                      D7H 60                                                                      

D8B                                                                       D8C                                                                      
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WQ0
D7H 60
D8B  
D8C
WQB
WQA
DD7L

název                                                                                   typ                                           kód                cena bez DPH

solitérní vana Quattro.Zero
hranaté umyvadlo Quattro.Zero
kulaté umyvadlo Ciotola 43
oválné umyvadlo Ciotola 60
polička na vanu
kovová krytka na vanu
ppolička na umyvadlo 

do prostoru
na desku
na desku
na desku
na vanu
na vanu
nna umyvadlo

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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dodací lhůta
8 - 10 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání
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