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Umyvadla z kolekce Nuda jsou vyrobena z keramiky.

materiál

flaminia
nuda

Ludovica
+

Roberto
 Palomba

Keramická umyvadla z kolekce Nuda mají čistou formu, která 
se ubírá k jemnějším, elegantním liniím. Umyvadla jsou dostatečně 
široká, dostupná ve třech velikostech, závěsná či na desku.

Novější modely Nudaslim a Nudaflat vycházejí z původní 
koncepce a představují nové proporce a velikosti umyvadel. 
Okraj umyvadla Slim je subtilnější, deskové umyvadlo Flat působí 
i i přes svůj rozměr velmi jemným a odlehčeným dojmem.   
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- elegantní umyvadla v několika modelech a velikostech

- k dispozici v klasické lesklé bílé a černé nebo v atraktivních 
matných barvách nuvola, grigio lava, grafite, fango, latte 

- bez i s možností otvoru pro stojánkovou baterii

- instalace samostatně nebo v kombinaci s nábytkem

- lze kombinovat s kolekcemi toalet/bidetů Ceramica Flaminia

- - krytka výpusti je k dispozici nejen v chromu ale také v barvě 
umyvadla

výhody

5081 / umyvadlo Nuda 85 na desku/závěsné 
/ barva bílá lesk / 86 x 58 x 18 cm

PLSG / umyvadlová výpusť stop&go / chrom

ND75PR / umyvadlo Nudaslim 75 na desku/závěsné
/ barva bílá lesk / 76 x 44,5 x 15 cm

PLCE / umyvadlová výpusť stop&go / keramický povrch / barva bílá lesk
FFL3050 / umyvadlová stojánková baterie Fold / chrom 

ND120L / umyvadlo Nudaflat 120 závěsné
/ barva lava grey / 120 x 48,5 x 14 cm

PLCE / umyvadlová výpusť stop&go / keramický povrch / barva lava grey
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Nuda 60 - 60 x 54 x 17 cm
Nuda 85 - 86 x 58 x 18 cm
Nuda 95 - 65 x 54,5 x 17 cm

Umyvadla Nuda jsou vhodná jak k zavěšení, tak ke kombinaci 
s nábytkem. Nuda 95 je určena pro podomítkovou nástěnnou 
baterii, modely umyvadel Nuda 60 a 85 lze doplnit o nástěnnou 
i i stojánkovou baterii.

Nudaslim 60 - 61 x 39,5 x 14 cm
Nudaslim 75 - 76 x 44,5 x 15 cm

Umyvadla Nudaslim jsou vhodná jak k zavěšení, tak ke kombinaci 
s nábytkem. Nudaslim 60 a 75 lze doplnit o nástěnnou 
i stojánkovou baterii.

Nudaflat - 120 x 48,5 x 14 cm

UUmyvadlo Nudaflat je určeno k zavěšení a lze jej doplnit 
o nástěnnou i stojánkovou baterii.

varianty

ND60L / umyvadlo Nudaslim 60 na desku/závěsné
/ barva bílá lesk / 61 x 39,5 14 cm

PLCE / umyvadlová výpusť stop&go / keramický povrch / barva bílá lesk
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Produkty z kolekce Nuda jsou k dispozici v následujících
barevných provedeních:

lesk

mat

polomat s kovovým efektem

                             

white            black

milky white         antracite         graphite

lava grey

fango                            nuvola

bronzo                                         ghisa  

      

4/6

barevnost



nuda
design: ludovica & roberto palomba

Kompletní výkresovou dokumentaci naleznete v ceníku, který je 
ke stažení na našem webu www.designclub.cz/ke-stazeni.
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rozměry 5080                                                                    

ND75PR                                                                     

ND120L                                                                   
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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

bílá lesk

chrom

bílá lesk

bílá lesk

lava grey

bílá lesk

5081

PLSG

ND75PR

PLCE

ND120L

ND60L

název                                        typ                                                   kód                     barva                cena bez DPH

DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-11-20

Nuda 85

výpusť

Nudaslim 75

výpusť keramická

Nudaflat 120

Nudaslim 60

 

na desku / závěsné

stop&go

na desku / závěsné

stop&go

závěsné

na desku / závěsné
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších umyvadel z této kolekce 
na vyžádání
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