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flaminia
bonola

Sérii Bonola tvoří umyvadla na desku a do prostoru, později byla
rozšířena o WC a bidet. Prostřednictvím jednoduchých linií a silného
designu vyjadřují produkty Bonola stylistickou přesnost a čistotu.
Kolekce vznikla dle návrhu známého anglického designéra 
Jaspera Morrisona. Umyvadla se zakulaceným dnem a tenkým 
okrajem povznáší kvalitu technologie výroby firmy Flaminia.
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Série Bonola obsahuje dvě velikosti kulatého umyvadla na desku,
z kterých lze udělat pomocí podstavce sloupovou variantu.
V nabídce naleznete i umyvadlo tvaru zaobleného obdélníku.
WC a bidet se vyrábějí pouze v závěsné verzi. WC mísa lze zakoupit
i ve verzi se systémem goclean.

varianty

kulaté umyvadlo Bonola 50 / BN50A
podstavec k umyvadlu / BN50C
- umyvadlová podomítková baterie - Flaminia One
- zrcadlo - Flaminia Line 20
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- barevné provedení - matná černá
- umyvadlová podomítková baterie - Flaminia Noke
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umyvadlo na desku Bonola 46 / BN46A
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Systém splachování goclean usnadňuje čištění záchodové mísy.
Odstraněním vnitřního okraje mísy se eliminují skrytá místa, kde
ulpívají nečistoty a usazeniny. Toto technické řešení je mnohem
více hygienické a praktické, tudíž ideální nejen pro domácnosti,
ale i pro veřejné toalety.

výhody

WC mísa / BN118G
WC sedátko / BNCW03
bidet / BN218
- bidetová baterie - Flaminia One
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rozměry

kulaté umyvadlo Bonola 50 / BN50A
WC mísa / BN118G BN50A                                                                     

BN118G                                                                   
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Produkty z kolekce Bonola jsou k dispozici v následujících
barevných provedeních:

sloupová umyvadla, umyvadla na desku

polozapuštěná umyvadla

lesk

mat

duhové povrchové úpravy                         

lesk

mat
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barevnost
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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

BN46A
BN50A
BN50C
BN60A

BN118G

BN218

název                                                    typ                                                   kód                                      cena bez DPH

DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-02-15

Bonola 46
Bonola 50
podstavec
Bonola 60

WC mísa Bonola
goclean
bbidet Bonola

na desku
na desku
do prostoru
na desku

závěsná

závěsný
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

