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NABÍDKA VÝSTAVNÍCH PANELŮ
DISPLAY PANELS

„Co se nevystaví ...                                       ... to se neprodá.”
„What you don’t exhibit ...                       ... won’t get sold”



Panel 25 
Univerzální panel pro 6 řad koupelnových doplňků - dvoustranný
provedení: antracit, šedá 
rozměr: v. 2030 (včetně koleček) x š. 1020 x h. 500 mm

Universal panel for 6 lines of bathroom accessories - two sides 
finish: antracit, grey
size: h. 2030 (including wheels) x w. 1020 x d. 500 mm

Panel 31 
(Univerzální program – dvoustranný)
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 1875 (včetně koleček) x š. 650 x h. 500 mm

(Universal programme – two sides) 
finish: antracit, grey 
size: h. 1875 (including wheels) x w. 650 x d. 500 mm

Panel 1
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 1800 x š. 590 x h. 500 mm

finish: antracit, grey
size: h. 1800 x w. 590 x d. 500 mm



Panel 32
Univerzální panel pro 10 vodovodních baterií
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 1875 (včetně koleček) x š. 500 x h. 350 mm

Universal panel for 10 single-lever mixers 
finish: antracit, grey
size: h. 1875 (including wheels) x w. 500 x d. 350 mm

Panel 26
dvoustranný  
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 1875 (včetně koleček) x š. 690 x h. 500 mm

two sides
finish: antracit, grey 
size: h. 1875 (including wheels) x w. 690 x d. 500 mm

Panel 30  
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 480 x š. 220  
x h. 180 mm

finish: antracit, grey
size: h. 480 x w. 220  
x d. 180 mm

Panel 34
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 600 x š. 300  
x h. 170 mm

finish: antracit, grey
size: h. 600 x w. 300  
x d. 170 mm



Panel 41 - dvoustranný
provedení: bílá, lesk
rozměr: v. 2000 x š. 635 x h. 520 mm

(two sides) 
finish: white, gloss 
size: h. 2000 x w. 635 x d. 520 mm

Panel 42 - dvoustranný
provedení: bílá, lesk
rozměr: v. 2070 (včetně koleček) x š. 800 x h. 620 mm

(two sides) 
finish: white, gloss 
size: h. 2070 (including wheels) x w. 800 x d. 620 mm

Panel 40 jednostranný
provedení: bílá, lesk
rozměr: v. 2000 x š. 635 x h. 270 mm

finish: white, gloss
size: h. 2000 x w. 635 x d. 270 mm

NEW

NEW

NEW



Panel 10 
WC sedátka se zásobníkem
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 2020 x š. 495 x h. 500 mm

WC sedátka se zásobníkem
finish: antracit, grey
size: h. 2020 x w. 495 x d. 500 mm

NEW



Panel 27 
WC - jednostranný
provedení: kov
rozměr: v. 1920 x š. 460  
x h. 370 mm

WC - one side
finish: metal
size: h. 1920 x w. 460  
x d. 370 mm

Panel 23 
WC - dvoustranný
provedení: kov
rozměr: v. 1920 x š. 460  
x h. 610 mm

WC - two sides
finish: metal
size: h. 1920 x w. 460  
x d. 610 mm

Panel 37
dvoustranný
provedení: antracit
rozměr: v. 2350 x š. 1000 x h. 600 mm

two sides
finish: antracit, grey
size: h. 2350 x w. 1000 x d. 600 mm

Panel 37
dvoustranný
provedení: antracit
rozměr: v. 2350 x š. 1000 x h. 600 mm

two sides
finish: antracit, grey
size: h. 2350 x w. 1000 x d. 600 mm



Panel 32
Panel Titania Iris New pro 10 vodovodních baterií
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 1875 (včetně koleček) x š. 500 x h. 350 mm

Panel Titania Iris New for 10 single-lever mixers 
finish: antracit, grey
size: h. 1875 (including wheels) x w. 500 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - Titania Anet
provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - Titania Anet
finish: wire
size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - Titania Elis

provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - Titania Elis
finish: wire

size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - Titania Kate

provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - Titania Kate
finish: wire

size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm



Panel 22  
Drátěný - jednostranný - Titania Naty
provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - Titania Naty
finish: wire
size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - Titania Orfeus
provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - Titania Orfeus
finish: wire
size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - Titania Mephisto

provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - Titania Mephisto
finish: wire

size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 28 
Drátěný univerzální - dvoustranný

provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 700 mm

Universal wire panel - two sides
finish: wire

size: h. 2080 x w. 800 x d. 700 mm



Panel 22  
Drátěný - jednostranný - sprchový 
program
provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - shower 
programme
finish: wire
size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - přívodní hadičky
provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - plumbing program 
- hoses
finish: wire
size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný - jednostranný - sifony

provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Wire panel - one side - plumbing programme 
finish: wire

size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm

Panel 22  
Drátěný univerzální - jednostranný

provedení: drátěný
rozměr: v. 2080 x š. 800 x h. 350 mm

Universal wire panel - one side
finish: wire

size: h. 2080 x w. 800 x d. 350 mm



Rádi Vám vyrobíme jiný rozměr panelů dle Vašich potřeb  •  We will be delighted to produce panels of different sizes to meet your requirements.

Barevné provedení – typ / Colours – standard Barevné provedení – atyp / Colours – special  

buk olše antracit šedá
beech alder-tree grey-antracit

černá světle modrá
black light blue

Panel 19
provedení: plast
rozměr: v. 18 x š. 105 x h. 200 mm

finish: plastic
size: h. 18 x w. 105 x d. 200 mm

Panel 38
provedení: antracit, šedá
rozměr: v. 18 x š. 105 x h. 200 mm

finish: antracit, grey
size: h. 18 x w. 105 x d. 200 mm
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