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flaminia
roll

Umyvadlo Roll je vyrobeno z keramiky, svým vzhledem nám však 
připomíná srolovaný kus kartonu. Toto umyvadlo bylo navrženo 
k položení na desku, není to však pouhá nádoba na vodu, ale 
doslova hráz, která bude vodě bránit vytéci ven. 

Také Roll, podobně jako všechny kreace originálního týmu 
japonských designérů, vedených 31-letým Oki Satem, je výrobek 
eeklektické tvořivosti a geniality, která nikdy neopemene funkčnost 
výrobků. 
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varianty
Série Roll zahrnuje kulatou a oválnou variantu umyvadla 
na desku a jejich polozapuštěné verze. Varianta sloupová 
s názvem Monoroll je k dispozici s odpadem do stěny nebo 
do země.

- barevné provedení bicolor - bílá/černá
- umyvadlová podomítková baterie - Flaminia One 

sloupové umyvadlo ke stěně /  RL44P
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- barevné provedení metal - bílá/zlatá
- umyvadlová podomítková baterie - Flaminia One

oválná verze na desku  /  RL56L
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- umyvadlová podomítková baterie - Flaminia Noke
- umyvadlová deska - Flaminia Forty6

polozapuštěná verze /  RL44S
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rozměry

monoroll 44 ke zdi  /  MR44P
monoroll 44 do prostoru  /  MR44C
roll 44 na desku  /  RL44L
roll 56 na desku  /  RL56L

MR44P                                                                      MR44C                                                                      

RL44L                                                                    RL56L                                                                     
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Umyvadla Roll jsou k dispozici v následujících barevných
provedeních:

barevnost

sloupová umyvadla, umyvadla na desku

polozapuštěná umyvadla

lesk

mat

bicolor                         

metal

lesk

mat
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MR44P
MR44C

RL44L       
RL44S

RL56L
RL56S

název                                  typ                                         kód                                                                  cena bez DPH

monoroll
monoroll

roll 44
roll 44

roll 56
roll 56

ke stěně
do prostoru

na desku
polozapuštěné

na desku
polozapuštěné

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

DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-02-157/7

dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání
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