PERLA
40 cm

Chiar și cea mai
mică dintre băi
merită un mobilier
bine conceput

Anche il più piccolo
dei bagni merita
un mobile ben
progettato

Even the smallest of
bathrooms deserve
a well-designed
furniture

Faceți cunoștință cu Perla. Un
mobilier de baie disponibil în
patru nuanțe de stejar, pentru
un plus de utilitate în băiile cu
spații reduse.
Puteți obțineți aspectul și
funcționalitatea dorite chiar și
în cel mai mic spațiu, datorită
designul inteligent și a dimensiunii
reduse.

Incontra Perla. Un mobile da
bagno disponibile in quattro
tonalità di rovere, per un’utilità
extra in bagni con piccoli spazi.
Puoi ottenere l’aspetto e la
funzionalità che desideri anche
nel più piccolo spazio, grazie al
design intelligente e alle dimensioni
ridotte.

Meet Perla. A bathroom furniture
available in four shades of
oak, for extra utility in bathrooms
with small spaces.
You can get the look and
functionality you want even
in the smallest space, thanks
to the clever design and small
size.
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PERLA
PERLACOMP01
COMP01

Mic, dar flexibil. Lavoarul Perla poate fi așezat fie
spre dreapta, fie spre stângă, pentru a răspunde
limitărilor unei băi de mici dimensiuni.
Piccolo ma flessibile. Il lavabo Perla può essere
posizionato sia a destra che a sinistra, per
soddisfare i limiti di un piccolo bagno.
Small but flexible. The Perla washbasin can be
placed either to the right or to the left, to meet the
limitations of a small bathroom.

Deși are dimensiuni reduse, mobilierul Perla dispune
de spații de depozitare la interior și pe etajera oglinzii.
I mobili Perla hanno spazi contenitivi all’interno
della base e sul ripiano dello specchio.
Although small in size, Perla furniture has storage
spaces inside and on the mirror shelf.
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Mască cu lavoar + Oglindă cu poliță / Base con lavabo
e specchiera con mensola / Base furniture with washbasin and mirror with shelf: 4250 (x 1)
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42 cm

COMP02
X cm

Mască cu lavoar + Oglindă cu poliță / Base con lavabo
e specchiera con mensola / Base furniture with washbasin and mirror with shelf: 4450 (x 3)
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[RO] DESCRIERE
[IT] DESCRIZIONE
[EN] DESCRIPTION

42 cm

ART.

Rovere Bianco

Rovere Fumo

Rovere Scuro

Rovere Grigio

4150

4250

4350

4450

5945846065590

5945846065606

5945846065613

5945846074677

Mască cu lavoar și
oglindă cu poliță.
Base con lavabo e
specchiera con mensola.

42 x 104.5 x 23 cm
16 kg 0.051 m³

Base furniture with ceramic
washbasin and mirror with
shelf.
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