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ARMĂtuRI

CABINE DE DuŞ
Spălaţi-vă de grijile curente ale 

zilei



Arătaţi-ne camera dumneavoastră de baie, 
iar noi vă spunem cine sunteţi.
Înaintea deschiderii acestui catalog, vă rog să revedeţi camera dumneavoastră de baie. 
Acum începeţi să răsfoiţi. Veţi dori să schimbaţi o mulţime de lucruri, credeţi-ne. În Mondial 
studiem ceramica deja de peste 30 de ani. totul în calitate superioară, design ultramodern, 
cu funcţionalitate chibzuită şi uşor de întreţinut. Economisim apa şi energia, ne gândim 
la siguranţa întregii familii. 
Vă rugăm să răsfoiţi şi să vă gândiţi la toate acestea. Alegerea depinde de 
dumneavoastră. Camera de baie reprezintă expresia personalităţii şi a vieţii 
dumneavoastră.
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Drumul spre viitor 
duce prin trecut.
Nu este simplu să produci ceramică sanitară la o asemenea 
calitate, care să satisfacă cele mai pretenţioase criterii. 
Aceasta presupune experienţă şi muncă asiduă. Dar cu 
aşa ceva suntem obişnuiţi. Avem zeci de ani de traditie 
în domeniul producţiei de materiale de construcţii 
iar din 1996 am devenit parte a concernului german 
Villeroy&Boch, unul dintre cei mai mari producători de 
obiecte sanitare şi plăci ceramice.
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Scurtă istorie

totul a început cu înfiinţarea fabricii de cărămizi şi ţigle în anul 
1894, ale cărei produse au constituit ani de zile cel mai important 
material de construcţii pentru construcţiile din zonă.

Bazându-se pe această structură şi pe cunoştinţele deja existente 
în domeniul ceramic, se înfiinţează la Lugoj în anul 1975 fabrica 
de plăci de faianţă, iar în anul 1981 fabrica de obiecte sanitare 
din porţelan.

În anul 1989 Întreprinderea de Produse Ceramice Mondial 
producea cărămizi, blocuri ceramice, plăci de faianţă de format 
mic (15 x 15 cm) şi obiecte sanitare din porţelan.

După anul 1990 începe un proces de transformare a 
întreprinderii într-o societate pe acţiuni, având ca acţionar 
principal Fondul Proprietăţii de Stat (FPS), respectiv Fondul 
Proprietăţii Private (FPP).

Anul 1996 ramâne anul decisiv în istoria fostei Întreprinderi 
de Produse Ceramice Mondial Lugoj, ca fiind anul în care 51% 
din acţiunile firmei Mondial SA au fost achiziţionate de către 
concernul Villeroy & Boch AG, unul dintre cei mai experimentaţi 
producători de ceramică, sărbătorind, recent, 260 de ani de 
existenţă.

Prin achiziţionarea în continuare de acţiuni de la ceilalţi acţionari, 
Villeroy & Boch AG deţine în prezent 99,236 % din capitalul social 
al Mondial SA fiind deci acţionar majoritar.

Villeroy&Boch cu sediul central în Germania, la Mettlach, are 
24 de fabrici de producţie situate în 12 ţări europene, în Mexic 
şi thailanda. Gama de produse include articole din cele trei 
divizii ale companiei: Bathroom&Wellnes, tableware, tiles. Cu 
o istorie de peste  260 de ani, Villeroy&Boch este astăzi un brand 
european de lifestyle, prezent în 125 de ţări.

Începand cu anul 1996 şi până în prezent, Villeroy & Boch AG a 
investit în mod masiv în dezvoltarea întreprinderii de la Lugoj. 
Investiţiile principale s-au axat în producţia obiectelor sanitare 
din porţelan, unde tehnologia de fabricaţie a fost modificată în 
proporţie de 90% faţă de cea existentă la momentul achiziţiei, 
cât şi în infrastructura întreprinderii.

Concomitent a crescut ponderea produselor Mondial pe piaţa 
internă.
Paralel cu realizarea investiţiilor a avut loc un transfer de 
cunoştinţe de specialitate, inclusiv asigurarea şcolarizării 
permanente a personalului, atât în ţară cât şi în străinătate. 

Mondial SA, parte a Villeroy & Boch AG, desfăşoară în prezent o 
activitate ca firmă integrată cu rang egal între celelalte companii 
ale grupului.

 



Ceramică
Producerea ceramicii sanitare de uz zilnic în era hi-tech nu 
este un lucru tocmai simplu. Din fericire, o cunoaştem mai 
bine decât pe noi înşine deoarece lucrăm cu ea de mai bine 
de 30 de ani. Calitatea germană se numeşte Mondial. De-a 
lungul anilor, am acumulat secretele noastre tehnologice. 
De exemplu ceramica E+. Nu vrem să vă petreceţi timpul cu 
cârpa şi detergenţii în camera de baie, în loc să-l petreceţi 
cu familia. Pentru întreţinere vă ajung doar câteva minute, 
deoarece suprafaţa foarte lucioasă respinge apa, iar în porii 
ei  bacteriile şi piatra se depun foarte greu. Dacă va fi bine 
întreţinută, ceramica E+ va deveni membră permanentă a 
gospodăriei dumneavoastră. Oferă o imagine produselor 
noastre. Fără aceasta,  designul sofisticat care se adaptează 
oricărui spaţiu din camera de baie, nu ar fi complet. Ne 
gândim în locul dumneavoastră şi în ceea ce priveşte 
ultimele amănunte, nu vrem să aruncaţi banii degeaba. La 
closetele Cubus şi Logic, vă oferim şi rama WC fermecată 
cu cădere lentă. Produsele noastre vă pot însoţi pe întreagă 
durată a vieţii.



8 — 9

Avantajele noastre

Ceramica E+ 
De ce să pierdeţi timpul preţios cu curăţarea chiuvetei? 
Colecţiile Cubus şi Logic pot fi achiziţionate şi cu ceramică 
tratată E+, suprafaţă care respinge apa astfel că murdăria şi 
piatra să se depună foarte greu pe suprafaţa acesteia.

Noile rame WC cu închidere lentă şi silenţioasă
Venim pe piaţă cu noi rame WC cu sistem SOFt CLOSE, 
care asigură închiderea lentă şi silenţioasă a ramei şi capacului. 
În rama de plastic de calitate, solidă, sunt prinse balamale cu amortizoare 
hidraulice, care din motive de igienă nu iau contact cu porţelanul. 
Ajunge doar o atingere uşoară şi rama începe să se închidă încet, iar 
copiii dumneavoastră nu mai sunt în pericolul de a-şi prinde degeţelele 
de rama care cade rapid.

certificarea ISO
Eficienţa spălării poate fi foarte diversă în funcţie de diferite closete. 
Marca Mondial face parte dintre acei producători, care produc 
closetele cu eficienţă ridicată de spălare şi cu clătire de 100% a 
suprafeţei vasului a toaletei. Certificatul de Calitate ISO 9001:2000, 
atestă standardul înalt al serviciilor şi produselor oferite de Mondial. 

10 ani de garanţie
Suntem atât de siguri de înalta calitate şi viabilitate, încât  vă oferim o 
garanţie de 10 ani la toate produsele noastre din ceramică. Bineînţeles 
că garanţia nu se referă la piesele mecanice, ca de exemplu sistemul 
de spălare. Viabilitate lor este însă dependentă de puritatea şi 
duritatea apei dumneavoastră.



Cubus
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Lavoar Cubus 60

Closet Cubus monobloc

Ramă WC Cubus Soft 
Close: 

Design puristic . Suprafaţa tratată cu E+ 
împiedică depunerea pietrei şi impurităţilor, 
curăţenia va deveni o joacă. 

Ajunge o atingere uşoară, iar rama şi 
capacul se închid lent şi silenţios.

Cubus 

Seria noastră cu linii drepte si curbe, contururi 
ferme şi forme inedite. Se fabrică în multe variante 
şi mărimi. Acestea sunt atributul principal al colecţiei 
Cubus. Nu am uitat însă nici o clipă de confort şi 
funcţionalitate unde designul modern se leagă  
perfect cu imaginaţia  dumneavoastră asupra 
camerei de baie – modernă şi clasică.

Ceramicăwww.mondial.ro



Logic
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Lavoar Logic 
50 cm

Lavoar Logic 36 cm Aveţi nevoie de un lavoar confortabil într-o 
încăpere îngustă, eventual la WC? Nimic  mai 
simplu cu lavoarul adânc de numai 27 cm. 

Lavoarul care intră şi în cameră de baie mica.

WC suspendat Logic Design minimalistic pentru camere de baie 
mici.

Logic
Ocazie mare pentru o cameră de baie mică. Acesta 
este Logic. Această serie o vor aprecia toţi care ar vrea 
să facă un duş confortabil în camera lor de baie. Logic 
economiseşte spaţiul. Liniile exterioare sunt reduse 
la maximum, iar produsele se îmbină perfect între ele 
ca un puzzle. Dacă aveţi de gând să renovaţi camera 
de baie într-o locuinţă de bloc şi vreţi să vă simţiţi  
agreabil în ea, noi vă oferim o soluţie.

Ceramicăwww.mondial.ro



Pearl



14 — 15

Lavoar Pearl 60 cm, 
piedestal

Bideu Pearl, 
WC duobloc Pearl

WC Pearl  duobloc cu 
scurgere verticală

Pearl
Perfecţiunea suprafeţelor, eleganţa şi rafinamentul 
formelor definesc bunul gust al acestei colecţii.
Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, 
obiectele sanitare Pearl se adaptează perfect oricărei 
camere de baie. 

Ceramicăwww.mondial.ro



solinar
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Bideu Solinar

Lavoar Solinar,
semipiedestal

WC duobloc SolinarLavoar încastrat Solinar

solinar
Liniile elegante şi materialul ceramic de cea mai 
bună calitate recomandă colecţia Solinar pentru 
camere de baie practice şi usor de întreţinut.

Ceramicăwww.mondial.ro



saval
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Lavoar saval

Urinal saval 

Forme simple şi graţioase şi cu funcţionalitate 
experimentată de mulţi ani în multe ţări ale 
Europei. 

saval 
Indiferent dacă căutaţi dotare pentru biroul, locuinţa sau cabana 
dumneavoastră, ceramica sanitară Saval nu vă va dezamăgi.  
Prioritatea principală a colecţiei este funcţionalitatea înaltă şi 
caracterul clasic, care nu sunt supuse fluctuaţiilor de tendinţe 
moderne. Formele rotunjite, armonioase permit crearea camerei 
de baie conform stilului şi cerinţei dumneavoastră.

Ceramicăwww.mondial.ro

WC şi bideu suspendat 
saval



Basic
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WC cu scurgere 
verticală

Lavoar şi semipiedestal 
Basic

WC cu scurgere orizontală

Basic
O colecţie dezvoltată în jurul conceptului de simplitate care 
impresionează prin varietatea de culori şi dimensiuni

Ceramicăwww.mondial.ro

*

*culoare disponibilă numai până la sfârşitul anului 2010



camere de baie 
mici
Camera de baie reprezintă un spaţiu important al 

locuinţei. Într-adevăr, deşi în mod primordial igienic 

şi funcţional, nu-i putem însă contesta caracterul 

estetic. Oftaţi şi în sinea dumneavoastră  vă 

închipuiţi cei nici 4 m2 ? Cum să le dai personalitate 

dacă, abia reuşiţi să vă întoarceţi şi în plus vă 

stânjeneşte maşina de spălat? Inspiraţivă cu Logic. 

Impresia generală? Funcţionalitate şi  atenţie. Faceţi 

cunoştinţă cu munca designerilor europeni …
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Dacă cadă, atunci cu paravan
Dacă dimpotrivă sunteţi omul care nu-şi poate închipui camera de baie 
fară cadă, alegeţi-vă mărimea potrivită şi întotdeauna degajaţi cada cu 
paravan pentru cadă. Pentru camerele de baie mici alegeţi un paravan 
rotativ din sticlă limpede, spaţiul nu se va micşora optic şi în plus veţi 
proteja  pardoseala şi restul camerei de baie contra apei. Alegeţi căzi 
cu marginea superioară plată, pentru a putea rabata paravanul de 
cadă către perete.

Loc mai mult cu cabine de duş
Răzgândiţi-vă dacă sunteţi tipul de om care se îmbăiază într-adevăr 
în mod regulat în cadă. Mulţi oameni de fapt dau prioritate duşului. 
Iar într-o cameră de baie mică, cabina de duş reprezintă într-adevăr 
o alegere corectă, obţineţi mai mult spaţiu care este atât de preţios. 
Cabinele de duş de calitate superioară Mondial au o viabilitate 
îndelungată, design modern, şi o serie de detalii deştepte, datorita 
cărora curăţenia lor periodică va deveni o activitate preferată.

Alegeţi cu grijă lavoarul
Gândiţi-vă bine cât de mare trebuie să fie lavoarul de care aveţi 
nevoie, din moment ce îl folosiţi numai la spălarea mâinilor şi 
curăţarea dinţilor. Colectia  Logic este destinată în special pentru 
spaţiile camerelor mici de baie. În plus, seria Logic poate fi 
achizitionata si cu ceramica E+. Economisiţi timp, apă şi detergenţi.

Şi ce fel de WC?
Pentru extinderea optică a spaţiului şi o igienă sporită, alegeţi un 
WC suspendat. Rezervorul sub tencuială va da camerei de baie 
o alură de frumuseţe şi curăţenie. O eleganţă simplă şi totodată 
surprinzătoare, ca un raţionament logic.

Idei pentru camere de baie mici:



Logic
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Logic cu paravan Camerele de baie mici necesită soluţii 
inteligente. una dintre acestea e tocmai  Logic: 
cadă Logic completată cu paravan de cadă.  

Logic 120 cm

Logic cu maşină de 
spălat

Cunoaşteţi căzile mici din garsonierele de 
bloc? Cu dimensiuni cu puţin mai mari decât 
cabinele de duş, cu toate acestea permit o 
baie cu multă spumă. 

Ne-am gândit şi  la maşina voastră de spălat. Într-o 
locuinţă mică, singurul loc ce rămâne e cel din 
camera de baie. Căzile offset Logic au pe ambele 
părţi o muchie dreaptă cu lungimea de 65 cm, 
maşina de spălat poate fi plasată din partea stângă 
şi din partea dreaptă. 

Logic
Cadă, lavoar, poate chiar toaletă, maşina de spălat 
automată. Şi câţiva metri pătraţi. Acestea nu prezintă 
perspective prea mari pentru crearea unui spaţiu 
intim, unde doriţi să vă relaxaţi şi să vă încărcaţi 
cu energie. Nu vă întristaţi. Seria de baie Logic vă 
rezolvă problemele. Este extraordinar de compatibilă 
şi  nu ocupă mult loc. O baie la care vă va fi mai mare 
dragul să priviţi. Lavoar de colţ Logic Aţi găsit loc de lavoar numai în colţul  încăperii? 

Lavoarul de colţ Logic oferă accesul comod, 
spaţiu suficient şi o grămadă de loc liber. 

camere de baie miciwww.mondial.ro



Avantajele căzii Logic offset

1.  Pereţi perpendiculari pentru un spaţiu 
interior mai mare

2. Margine mai largă pentru aşezare
3.  Profil ergonomic Logic sub cap pentru o 

baie confortabilă  

Logic

1

5

6

7 4

4

3

2

4.  Margine dreaptă pentru maşina de spălat de ambele părţi
5. Margine dreaptă pentru amplasarea paravanului
6. Spaţiu larg de duş cu suprafaţa de 80x90 cm
7.  Lungimea fundului 117 cm  

(Logic offset 150x105)



Reconstrucţia camerei de baie mici într-un apartament de bloc

ziua 1 ziua 4 ziua 7

Reconstrucţia toaletei la apartament de bloc

ziua 1 ziua 4 ziua 7
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Logic offset Cadă offset pentru camere de baie mici,  care 
surprinde cu o serie de detalii funcţionale şi 
spaţiul mare din interior. 

Reconstrucţia Logic Camera de baie şi WC la bloc înainte de reconstrucţie şi după 
reconstrucţie.

Logic
O echipă de designeri a vizitat zeci de locuinţe de 
bloc, pentru a crea o cadă ideală pentru camerele 
mici de baie. Rezultatul îl reprezintă căzile din seria 
Logic cu margini drepte şi spaţiu interior confortabil. 
Camera mică de baie reprezintă pentru Mondial o 
provocare.

Lavoar Logic 56 Cu acelaşi profil ergonomic pe ambele  părţi 
ca la căzile Logic, cu mult spaţiu  liber. 

camere de baie miciwww.mondial.ro



Căzi de baie
umpleţi cu apă până la margine. Atât de caldă, cât 

rezistaţi. Scufundaţi-vă în ea şi închideţi ochii. Lăsaţi-

vă furaţi de paginile acestui catalog: Cubus, Logic, 

Hera, Kleopatra, Charitka, Iris, Selena şi Clio – acesta 

este universul nostru. Clasic unghiulare, asimetrice, 

înzestrate cu garnituri de metal care împiedică 

torsionarea materialului. Le-au proiectat designeri 

europeni de top. Căzile Mondial sunt dotate cu 

garnituri de metal Metal Rim, care sunt încorporate în 

marginea acrilică a căzilor. Datorită acestora, cada nu 

se poate torsiona în timpul transportului sau instalării. 

Vă garantăm : căzile noastre îndeplinesc norme de 

două ori mai stricte privind rectitudinea decât solicită 

legislaţia. toate produsele de acril sunt produse numai 

din plăci polimetilmetaacrilice de înaltă calitate Lucite 

SW cu grosimea de 4 mm. Simţiţi această perfecţiune? 



28 — 29

Avantajele acestei serii:

Material de calitate
toate căzile noastre sunt fabricate numai din acril de calitate 
superioară Lucite®. Spre deosebire de plăcile de acril coextrudate, 
care au suprafaţă mai moale şi o rezistenţă chimică mai redusă, 
acrilul Lucite se fabrică prin turnare. Asta înseamnă, printre altele, 
că este colorat în întreaga grosime, cu culoare stabilă, neporos şi 
cu o rezistenţă a suprafeţei foarte înaltă.

Inovaţie unică Metal Rim
Perfecţiunea executării este finalizată cu garnitura de metal unică 
MEtAL RIM ascunsă în marginea căzii, împiedicând orice torsionare 
sau deteriorare în timpul transportului sau instalării. Căzile au o 
rigidizare a muchiei cu 15 % mai mare şi deci ating de două ori 
mai bune rezultate în rectitudinea muchiei, faţă de cele stabilite de 
normele uniunii Europene. Metal Rim este instalat la toate căzile 
de formă dreptunghiulară.

Deja 15 ani de experienţă din Republica Cehă
Mondial oferă o varietate de căzi: unghiulare, de colţ, căzi 
proiectate pentru baie în doi, dar şi căzi, care nu sunt cu mult mai 
mari decât o cabină de duş. Soluţii se găsesc pentru fiecare. La 
design au lucrat designerii europeni de top ai firmei Villeroy&Boch. 

Întreţinere uşoară
Datorită suprafeţei netede a materialului neporos, nu se produce 
murdărirea căzii. După fiecare baie ajunge să clătiţi cada  cu duşul 
manual. Pentru menţinerea luciului înalt, folosiţi numai detergenţi 
care nu conţin nisip pisat. Recomandăm întrebuinţarea regulată a 
detergentului nostru Clean&Shine, care conferă căzii un luciu înalt şi  
în acelaşi timp menţine suprafaţa antiderapantă.



Cubus



30 — 31

Cubus
Cubus nu este din porţelan, este o cadă proiectată 
de designer pentru combinaţia cu ceramică sanitară 
Cubus. Are marginile groase, este foarte adâncă şi 
designul ei este conceput în aşa fel, încât să poată fi 
instalată într-un cadru expresiv. 

Cubus 170

Cubus 180

Design propus pentru instalarea într-un cadru 
expresiv. 

Margini rigide şi drepte pentru aşezarea  
tuturor lucrurilor de care aveţi nevoie pentru 
baie. 

Căzi de baiewww.mondial.ro



Logic
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Logic
Procedaţi logic – răsfoiţi catalogul Mondial. O serie 
de produse propuse special pentru camerele de baie 
mici se numesc Logic. Este rafinată şi vă va surprinde 
în mod plăcut. Căzile cu margini asimetrice şi laturi 
drepte utilizează spaţiul la maxim, dar în acelaşi timp 
nu pierd din comoditate. În regiunea gâtului şi a 
coloanei au un profil ergonomic. În spatele panoului 
veţi găsi şi mult spaţiu pentru aşezarea obiectelor. 
Veţi valorifica şi scaunul surprinzător de funcţional. 
Logic este o serie cu caracter.

Logic offset 150 
sau 160

Logic 120

Logic 180

Cadă offset pentru camere de baie mici, care 
surprinde cu o serie de detalii funcţionale şi un 
mare spaţiu interior. 

Cadă pentru camere de baie mici, cum sunt în 
apartamentele de bloc. 

Cadă cu lungimea obişnuită de 180 cm, care
vă va surprinde cu un spaţiu interior imens. 

Logic 180 Profil ergonomic în regiunea gâtului şi 
coloanei, marginile asimetrice, laturile drepte 
economisesc spaţiul. 

Căzi de baiewww.mondial.ro



standard
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Standard (clasic)
Au un farmec ascuns. Căzile clasice Mondial 
dobândesc însă şi o altă dimensiune a frumuseţii. 
Calitatea şi executarea perfectă reprezintă un firesc 
curent. Accesoriile sunt studiate până în cel mai 
mic detaliu. Suma sumarum – spaţiu unic, care vă 
va încărca familia cu energie.

CharitkaHéra

Charitka

Mânerele modelate cu rafinament pentru 
mişcarea mai uşoară în cadă servesc şi ca 
reazem pentru mâini. 

Forma anatomică cu suporturi pentru mâini  
soluţionate în cascadă împrumută unicitatea 
unui stil de altfel simplu. 

O formă foarte romantică, rotunjită subtil, 
care provoacă la o baie în doi. 

Kleopatra O cadă plăcut profilată cu caneluri pe  
părţile laterale pentru scurgerea uşoară a 
apei după baie. 

Căzi de baiewww.mondial.ro



standard
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Standard (asimetric)
Aţi descoperit în casa dumneavoastră un spaţiu 
inutil, poate la mansardă sau la demisol? Poate că aţi 
găsit un spaţiu extraordinar pentru construirea unei 
alte camere de baie. Pentru astfel de cazuri atipice, 
avem pregătită o soluţie atipică: cada asimetrică pe 
colţ. Spaţiul nefolosit invită la joacă. Vă ajutăm să vă 
surprindeţi pe voi înşivă.

selena

În această cadă vă veţi simţi ca într-o lagună 
de mare, după ataşarea panoului de cadă 
este ideală şi pentru duş. 

Cadă asimetrică pe colţ oferind un 
spaţiu interior generos.

iris Frumuseţe şi confort. 

Căzi de baiewww.mondial.ro



Paravane pentru cadă
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Paravan Logic 80 cu 
cadă Logic 120

Fabricat din sticlă securizată în profil de 
aluminiu eloxat. 

sticla toate paravanele pentru cadă sunt tratate 
cu tehnologia Clearglass, care schimbă sticla  
într-o suprafaţă foarte netedă de care nu se 
prinde nici o picătură de apă.

Paravane pentru cadă
E plăcut să laşi să ţi se scurgă pe corp ploaia picăturilor de 
apă şi să asculţi freamătul lor. E plăcut să nu te gândeşti 
la faptul că pe pardoselă se va forma peste puţin timp 
un lac mic, care va produce o aversă tropicală deasupra 
capetelor vecinilor de sub voi. Şi la asta se gândeşte 
Mondial. Oferă paravane pentru cadă – funcţionale şi 
sigure, încorporate într-un profil de calitate din aluminiu 
eloxat, în executare rotativă cu un singur sau cu două 
elemente. Fiecare paravan este tratat cu tehnologia 
specială Clearglass, pentru a împiedica depunerea 
calcarului pe sticlă, atât din exterior  cât şi din interior.

Paravan Logic 70 Paravan pentru cadă cu un singur element cu 
lungimea de 70 sau 80 cm, care se poate folosi 
din ambele părţi atât în partea stângă cât şi 
partea dreaptă a căzii. 

Paravan Logic 60 + 40 Paravan pliant pentru cadă format din două 
elemente vă permite să închideţi spaţiul în 
funcţie de necesităţile dumneavoastră. 

Căzi de baiewww.mondial.ro



Cabine de duş
Camera de baie familială – fiecare are propriile pretenţii. 

unora le place să facă baie, altora să facă duş. Îi 

satisfacem pe toţi. Cada în combinaţie cu cabină de duş 

reprezintă soluţia ideală. Din fericire, a trecut demult 

vremea când cabinele de duş erau folosite ca ieşire din 

impas, fiind neconfortabile şi cu întreţinere complicată. 

Cabinele Mondial sunt elegante, funcţionale şi se curăţă 

foarte uşor. Sunt proiectatate în aşa fel încât sa creeze 

un întreg armonios împreună cu celelalte instalaţii din 

camera de baie.
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Material de calitate
Paravanele se pot achiziţiona în profiluri masive din aluminiu eloxat 
sau în culoarea albă. Conform celor mai noi tendinţe, panourile sunt 
propuse astfel încât să poată fi montate direct pe gresie. Profilul de 
pardoseală lasă apa să se scurgă doar în interiorul cabinei de duş, dar 
niciodată în exterior. toate tăbliile uşilor sunt din sticlă groasă , securizată, 
cu grosimea de 6 mm (cabinele diedre) sau 8 mm (cabinele cvadrate).  

Viabilitate îndelungată
Înainte de lansarea pe piaţă am testat produsele noastre conform 
normelor LGA/tÜV, care verifică rezistenţa paravanelor contra 
chimicalelor, loviturilor sau uzurii glisierelor. Conform normei, 
trebuie să reziste la cel puţin 20 000 de deschideri şi închideri. 
testarea a fost oprită la numărul aproape dublu de deschideri şi 
închideri fără vreun semn de deteriorare a glisierelor şi balamalelor. 

Întreţinere uşoară
Elementele din sticlă sunt prevăzute cu un strat protector de 
Clearglass contra depunerii calcarului. Sistemul Click pe roţi permite 
rabatarea uşii în loc de suprapunerea lor şi deci curăţarea este mult 
mai simplă în locurile mai greu accesibile. Reţinerea apei în profilele 
glisante este neplăcută, dar datorita felului de ancorare al rotiţelor, 
la Logic nu trebuie să vă faceţi griji. 

Înălţime 195 cm
Pentru generaţia actuală mai înaltă, am ales înâlţimea cabinei 
de duş de 195 cm, cu 10 cm mai mult decât oferă majoritatea 
producătorilor. Cu noi aveţi siguranţa că, şi în timpul spălării 
capului, pardoseaua din baie va rămâne uscată

Avantajele acestei serii:



Cubus
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Cubus
Remarcaţi vă rog contopirea elegantă cu spaţiul. 
În spatele zidului din sticlă rezistentă la şocuri cu 
semiprofiluri eloxate, vă veţi simţi în siguranţă. 
Înălţimea maximă este 195 cm – proiectanţii s-au 
gândit la generaţia tânără  „mai mare“ de azi. 
Profilurile reglabile se potrivesc cu orice fel de 
spaţiu atipic şi cu denivelările pereţilor. tehnologia 
Clearglass împiedică depunerea calcarului pe sticlă.

Cubus uşa cu un singur cat este oferită în dimensiunile 
de 80, 90 sau 100 cm. 

Cubus intrare 
pe colţ

Paravan pentru cădiţă de duş unghiulară. 

Cubus Înălţime maximă de 195 cm pentru generaţia 
de statură înaltă de aztăzi. Profilurile reglabile 
se adaptează la orice dimensiuni. 

Cabine de duşwww.mondial.ro



Logic
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Logic
Profilurile pe întreg perimetrul ancorează la fel de 
bine sticla dreaptă 8 mm ca sticla curbată de 6 mm. 
Ambele tipuri sunt rezistente la şocuri. Sistemul 
Easy Click înlesneşte manipularea uşilor glisante 
şi curăţarea cabinelor de duş. uitaţi de trecutul 
incomod şi extindeţi posibilităţile de relaxare zilnică 
plăcută.

Logic detalii

Logic

Mâner din alamă cromată. Role rabatabile 
cu sistem Easy Click pentru o întreţinere 
simplă. 

Profiluri pe întreg perimetrul din aluminiu în 
culoare albă.

Logic Sticlă dreaptă de opt milimetri pentru 
siguranţa dumneavoastră. 

Cabine de duşwww.mondial.ro



Mineralic pătrat

Mineralic

Super spaţiu, cădiţă pătrată de numai 
3 cm grosime cu posibilitate de 
comandare a panoului frontal. 

Superplat, gros de numai 3 cm.

Picioare Mineralic Picioare foarte stabile pentru o cădiţă 
minerală grea.

Mineralic sifon Sifon

Mineralic diedru Cădiţă sub forma de diedru în 
combinaţie cu avantajele ceramicii şi 
acrilului, accesibilă în două mărimi. 

Cădiţe Mineralic din marmură turnată 
Noul material uneşte de fapt avantajele cădiţelor din ceramică cu a celor 
din acril. Marmura turnată este grea şi rezistentă, dar nu este rece ca 
ceramica, la atingere este netedă şi plăcută. Cădiţele sunt atât de stabile 
încât pot fi montate direct pe pardoseală fără degajarea picioarelor, numai 
să nu uitaţi să instalaţi sifonul. Având în vedere înâlţimea cădiţei, pardoseala 
din camera de baie este aproape la acelaşi nivel cu fundul cădiţei, acest 
lucru îl vor aprecia nu numai cei vârstnici sau copiii.

Mineralic



Cădiţă superplată asimetrică. Cădiţă de acril cu loc de depozitare pe margine. 

Produs din seria cădiţelor de acril Logic. 

Cădiţe de acril Logic 
Designul modern, asimetric cu loc de depozitare vă face duşul 
mai agreabil. Se asortează perfect în camerele de baie atipice. 
Aceste cădiţe din acril armonizează perfect cu ceramica şi căzile 
Logic.

Logic pătrat Logic diedru

Logic dreptunghiular

Logic

46 — 47Cădiţe de duşwww.mondial.ro



Denia diedru Aspect fin în executare dreptunghiulară. 
Disponibilă în patru marimi.

Denia pătrat Formă exterioară pătrată cu interior rotunjit. 
Disponibilă în trei mărimi. 

Cădiţe din acril Denia
Designul simplu şi atemporal al cădiţelor din acril de marcă 
Lucite® reprezintă principalul motiv pentru care această 
serie este deja foarte apreciată de câţiva ani. Sunt de 
adâncime medie, în locul cel mai de jos ating adâncimea 
de 6 cm. Întreţinerea este atât de simplă, încât o pot face 
şi copiii dumneavoastră.

Denia dreptunghi Aspect fin în executare dreptunghiulară. 

denia
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Aspect fin în executare dreptunghiulară. 
Disponibilă în patru marimi.

Aspect fin în executare dreptunghiulară. 

Cădiţe de duş



Armături
Deseori nu acordăm atenţia necesară armăturilor. Şi nici 

nu ne miră acest lucru: este un obiect de baie destul de 

mic, rămânând deseori în umbra strălucitorilor săi colegi 

din porţelan. totuşi, nu trebuie să uităm că interiorul 

fiecărei armături ascunde un complicat mecanism de 

economisire a apei, fabricat din materiale aprobate de 

către centrul internaţional de cercetare a resurselor de 

apă pentru a fi utilizate în industria alimentară (WRC).

De asemenea, comercializăm şi armături de bucătărie 

pentru care deţinem autorizaţie de utilizare în industria 

alimentară. Gama de armături pe care o producem 

include câteva colecţii, diferite ca stil şi formă, însă punctul 

comun al acestora îl reprezintă calitatea garantată de 

compania MONDIAL.
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Majoritatea bateriilor (armăturile) marca Mondial pentru lavoar, 
bideu şi bucătărie sunt prevăzute cu mecanismul de economisire 
a apei Ecoeffect, iar armăturile din colecţia Nordic şi Nautic – cu 
tehnologie de conservare a energiei Ecotemp. Folosirea bateriilor 
de baie marca Mondial permite reducerea consumului de apă cu 
46%, iar utilizatorul nu se confruntă cu nici un fel de inconveniente.

Pentru armături se utilizează un cartuş patentat prevăzut cu plăci de lucru 
din corindon, care garantează lipsa scurgerilor de apă pe durata multor ani 
de exploatare. Capacitatea de funcţionare a cartuşului este calculată pentru 
500.000 de puneri în funcţiune, număr care corespunde unei perioade de 
peste 25 de ani de funcţionare. 
Mecanismul cartuşului nu prezintă sensibilitate la o calitate scăzută a apei. 
Se recomandă montarea filtrelor pentru purificarea apei, însă aceasta nu 
constituie o condiţie de bază pentru funcţionarea ireproşabilă a armăturii. 

Corpul şi maneta armăturilor marca Mondial sunt fabricate din 
alamă de cea mai bună calitate cu strat protector de nichel-crom 
cu o grosime de 15 microni. toate componentele din structura 
armăturilor sunt produse din materiale netoxice pentru organismul 
uman, în conformitate cu standarde. Controlul riguros al calităţii, 
efectuat în fiecare etapă tehnologică de fabricaţie, conferă 
producatorului dreptul de a deţine standardul internaţional de 
calitate ISO 9001 şi certificatul ecologic ISO 14001.

Avantajele produselor noastre:



Simplisticacoloric
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coloric
Reprezintă o nouă abordare privind designul camerei 
de baie. Armătura colorată – de ce nu? Armătura de 
culoare ALBAStRĂ devine un detaliu minunat în baia 
copilului.  Culoarea ŞAMPANIE fină va accentua şi mai 
mult eleganţa băii Dvs. ARGINtIuL nobil  are locul 
său, cucerit pe merit, în baia de oaspeţi.  Am găsit o 
alternativă şi pentru iubitorii de contraste: NEGRuL 
chic pe fondul ceramicii albe ca zăpada. Pentru 
temperamente mult mai pasionale am ales mixerul 
ROŞu: înviorează dimineaţa şi tonifică întreaga zi. 
Este incredibil, însă că numai culoarea mixerului este 
capabilă să modifice semnificativ atât aspectul băii, ci 
şi întreaga Dvs. dispoziţie, atunci când vă aflaţi în ea. 
Împreună cu gama Coloric, jucaţi-vă cu culorile, lăsaţi-le 
să intre în viaţa Dvs., transformând-o în ceva colorat şi 
plin de bucurie.

Armături din gama  
coloric

Sunt uşor de utilizat, prevăzute cu  tehnologie 
modernă de economisire a apei, care vă ajută 
să reglaţi cantitatea necesară de apă destinată 
consumului. Suprafaţa armăturii este fabricată 
din aluminiu eloxat colorat, care îi conferă 
rezistenţă, nu se cromează, nu conţine aditivi 
toxici de plumb, după utilizare putându-se recicla 
fără a afecta mediul înconjurător. 

Coloric pentru duş Design elegant, gamă coloristică şi prietenie faţă 
de mediul înconjurător – toate acestea reprezintă 
criterii care vă vor câştiga atenţia.

Armături



Gothic
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Gothic
Seria de armături Gothic se adresează pasionaţilor de 
forme speciale. Exteriorul lor special garantează faptul 
că pot deveni pietre preţioase în baie. Gothic este 
completarea ideală la produsele sanitare Cubus.

Gothic surprinde cu un design curajos, în linii 
ferme şi unghiuri îndrăzneţe care ascund o 
tehnologie avansată şi o construcţie fiabilă.

Armături

Gothic lavoar

Gothic duş

Gothic cadă



Metic
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Metic bucătărie

Metic cadă

Metic lavoar

Metic

Eleganţa seriei Metic reiese din simplitate. Metic este ac-
cesoriul ideal pentru cea mai mică sală de baie. Design 
simplu, nepretenţios şi modern, funcţionare precisă şi 
silenţioasă.

www.mondial.ro Armături



Genic
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Genic duş

Genic cadă

Genic

Genic aduce noutăţi faţă de formele obişnuite. Formele 
rotunde invocă fluiditatea apei. La seria de armături Gen-
ic se recomandă seria de sanitare  Basic. Se adaptează cu 
succes celor mai multe stiluri de amenajare.

www.mondial.ro Armături

Genic bucătărie



dynamic
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Dynamic bucătărieDynamic cadă

dynamic

Seria Dynamic reflectă forme energetice şi arată că şi 
formele tradiţionale cu un singur braţ pot fi provoca-
toare şi moderne. Produse sanitare recomandate pen-
tru seria Dynamic sunt Solinar şi Saval.

www.mondial.ro Armături

Dynamic duş



Nautic
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Armătură duş
Colecţia Nautic

Armătură bucătărie 
colecţia Nautic

Armătură lavoar 
Colecţia Nautic

Armăturile din colecţia NAutIC sunt prevăzute cu 
funcţii de economisire a apei şi energiei (Eco-effect şi 
Eco-temp). Acestea deţin un sistem sigur de protecţie 
anti-opărire. Se pot livra cu sau fără pop-up. 

62 — 63Armături

Nautic
Colecţia de armături Nautic reprezintă o simbioză minunată 
a numeroase funcţii, ale căror obiective constau în asigurarea 
fiabilităţii şi confortului. Colecţia extinsă NAutIC vă oferă 
armături de lavoar, bideu, cadă, duş şi bucătărie. Avantajele 
tehnice şi designul exclusivist satisfac cele mai ridicate 
pretenţii. Colecţia Nautic personifică cele mai importante 
funcţii de conservare a energiei şi de economisire a apei.  
Armăturile respectă cele mai înalte standarde ecologice, 
fiind livrate cu manşon flexibil Soft Pex .

www.mondial.ro



nordic
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Armături bucătărie
colecţia Nordic

Armături baie colecţia 
nordic

Set duş 
colecţia Nordic

Pot fi prevăzute sau nu cu pop-up, de asemenea pot 
fi comercializate în set cu  un duş manual practic. 
Colecţia Nordic se furnizează cu un racord elastic Soft 
Pex® prevăzut cu manşon metalic pentru un montaj 
mult mai rapid. 

Sunt prevăzute cu levier de selecţie pentru 
duş sau cadă şi cartuş ceramic. De asemenea, 
au funcţie de limitare a temperaturii pentru 
protecţia anti-opărire. 

Armătura cu o singură manetă prevăzută cu cartuş 
ceramic şi funcţie de economisire a apei (Eco-effect). 
Curgere rotativă la 110°. Ca variantă, se oferă armături 
cu dispozitiv de comutare a apei pentru maşina de 
spălat rufe sau vase. 

Colecţia Nordic
Colecţia Nordic reprezintă cea mai completă colecţie 
de armături marca Mondial. Ca şi alte armături marca 
Mondial, cele din colecţia Nordic sunt prevăzute cu 
funcţia de economisire a apei – Ecoeffect , destinată 
conservării resurselor naturale şi economisirii banilor 
dvs. 

www.mondial.ro Armături



Informaţii tehnice
Ca să vă faceţi o părere perfectă despre produsele noastre, 
consultaţi ultima parte a catalogului nostru. Arată riguros 
numai la prima vedere. Cu ajutorul acesteia,  viziunile 
dumneavoastră vor primi o dimensiune concretă

Ne rezervăm dreptul la modificările din cadrul informaţiilor tehnice, cauzate 
de greşelile şi erorile de tipar.





Lavoar 66 x 49 cm 
66 cm

5124C1xx

 

Lavoar 61 x 47 cm 
60 cm

Lavoar 55  
55 cm

5108C1xx 

5128C1xx

Cubus/ceramică
număr articol

Semipiedestal

–  montabil cu lavoar 5124C1xx, 5108C1xx, 5128C1xx

7228C1xx

Piedestal 

–  montabil cu lavoar 5124C1xx, 5108C1xx, 5128C1xx

7227C1xx

Lavoar încorporat 66 x 49 cm 5125C1xx

Lavoar încorporat 61 x 47 cm

Lavoar încorporat 55 x 44 cm

5109C1xx

5129C1xx

Culoare disponibilă: 01 alb, R1 Easy Plus.



68 — 69date tehnice

WC monobloc – cu limpezire adâncă

– scurgere laterală

–  rezervor cu mecanism, tasta DuO 

de acţionare, necesar de apă 3 sau 6 l

6639C1xx

7734 C1xx

WC de perete, suspendat

–  cu limpezire adâncă

6638C1xx

Bideu 7454C1xx

Bideu suspendat 7474C1xx

Sistem fixare semipiedestale

Sistem fixare WC şi bideu

92185201

92185701

număr articol

Spălător 45 x 37 cm

Semipiedestal 

5102C1xx

722961xx

 

Capac WC, capac şi colac

Capac WC cu închidere lentă

98899801

9M169101

Culoare disponibilă: 01 alb, R1 Easy Plus.



Logic/ceramică

Lavoar 56 cm

Lavoar 60 cm

519380xx

519480xx

Lavoar Compact  -  orificiu armătură stânga

Lavoar Compact  - orificiu  armătură dreapta

51978Lxx

51978Rxx

Lavoar compact asimetric 57 x 37 m 
519880xx

număr articol

Spălător 36 – orificiu armătură dreapta 36 x 29

Spălător 36 – orificiu armătură stânga 36 x 29 
 

53938Rxx

53938Lxx

Semipiedestal pt lavoar asimetric 519880xx, cu sistem 
de prindere ascuns

Semipiedestal pt lavoar 519380xx, 519480xx 726480xx

724480xx

Piedestal pt lavoar 519380xx, 519480xx 400200xx

Culoare disponibilă: 01 alb, R1 Easy Plus.
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număr articol

WC de perete, suspendat, cu limpezire adâncă, 
necesar de apă 6 l

Capac WC, capac şi colac 

–  Material: Duroplast

– Balama: plastic, flexibilă, tijă filetată din INOX

569380xx

9M0180xx

Capac WC cu închidere lentă 9M11s101

Culoare disponibila: 01 alb, R1 Easy Plus.

Lavoar 62 cm 516980xx

Lavoar 92 cm 517180xx

Lavoar 120 cm 518880xx

număr articol

Culoare disponibilă: 01 alb, R1 Easy Plus.



Piedestal montabil la lavoar 412160xx, 412155xx
 

400200xx

Semipiedestal montabil la lavoar 412160xx, 412155xx

Semipiedestal montabil doar la lavoar 414645xx 723890xx

490390xx

Pearl/ceramică

Lavoar 60 x 47 cm

Lavoar 55 x 44 cm

412160xx

412155xx 

Lavoar 45 x 35 cm 414645xx

număr articol

Culoare disponibilă: 01 alb
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WC de perete, suspendat 405710xx

WC duobloc - cu limpezire adâncă ţi scurgere laterală

WC duobloc - cu limpezire adâncă şi scurgere 
verticală

Rezervor cu alimentare laterală

402110xx

402101xx

482100xx

Bideu de perete , suspendat 446400xx

Bideu 432100xx

Combi Pack  - scurgere laterală, compus din: vas WC

cu limpezire adâncă   + rezervor cu mecanism + capac WC 
+ set şurub fixare 

4021H401

Combi Pack  - scurgere verticală, compus din: vas WC cu 
limpezire adâncă + rezervor cu mecanism + capac WC

 + set şurub fixare

4021V401

Pearl/ceramică număr articol

Capac WC, capac şi colac 9967B101

Culoare disponibilă: 01 alb



saval/ceramică

Lavoar 55 x 45 cm

Lavoar 60 x 49 cm

418790xx

418791xx

Piedestal 400200xx

WC de perete, suspendat, cu limpezire adâncă. 
Necesar de apă: 6 l

– scurgere laterală

405690xx

Bideu de perete 431290xx

urinal cu racordare superioară. 

Necesar de apă: 2 L

434090xx

Semipiedestal 4903 90 xx

Capac WC, capac şi colac 87809501

Culoare disponibilă: 01 alb
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număr articol

Lavoar 56x45 cm

Lavoar 60x49 cm

400155xx

400160xx

Lavoar 53x44 cm

Lavoar 60x44 cm

400653xx

400660xx

solinar/ceramică număr articol

Sifon urinal  pentru scurgere laterală

Sifon urinal  pentru scurgere verticală

93080000

93090000

urinal cu racordare posterioară. 

Necesar de apă: 2 L

434190xx

Piedestal 400200xx

Culoare disponibilă: 01 alb



număr articol

Rezervor. inclusiv mecanism  cu  tasta DuO de 
acţionare, necesar de apă 3 sau 6 l

400821xx

Bideu 400500xx

Semipiedstal 490390xx

WC monobloc - scurgere verticală

–  limpezire adâncă

WC monobloc - scurgere laterală

–  limpezire adâncă

400301xx

400310xx

Capac WC, capac şi colac    87809501

Culoare disponibilă: 01 alb



WC duobloc - scurgere verticală 
şi limpezire adâncă

WC duobloc - scurgere laterală

şi limpezire adâncă

rezervor cu alimentare laterală

404491xx

404590xx

484690xx

număr articolBasic/ceramică

Lavoar 60x44 cm. Cu orificiu pentru armătură 

Lavoar 60x44 cm. Fără orificiu pentru armături

Montabil cu piedestal 490090xx

sau semipiedestal 490290xx

419691xx

419690xx

Lavoar 56 x 45 cm  

Piedestal

Semipiedestal

416390xx

490090xx

490290xx

Lavoar 55 x 45 cm 

Lavoar 60 x 49 cm

Montabil cu semipiedestal 490290xx

419192xx

419191xx

Lavoar 45 x 36 cm

Lavoar 50 x 40 cm

414591xx

414590xx

WC cu scurgere laterală 
şi limpezire adâncă 

403190xx

403192xx

Culori disponibile

la colecţia Basic :  

Mc decor 01 alb MB Negru 14 Bej
Bahama

72 Greenwitch MA Albastru

76 — 77date tehnice



număr articol

WC cu limpezire adâncă

şi scurgere verticală  

403391xx

Bideu 430990xx

Urinal 
cu racordare superioară

433290xx

Capac WC, capac şi colac 878977xx

Combi Pack Basic  -  compus din: vas WC cu limpezire 

adâncă şi scurgere verticală + rezervor cu mecanism + 

capac WC + set şurub fixare

4044V7xx

WC Pack Basic  -  compus din: vas WC cu limpezire adâncă 
şi scurgere laterală  + capac WC + set şurub fixare

4031H7xx

Combi Pack Basic  -  compus din: vas WC cu limpezire 

adâncă şi scurgere laterală + rezervor cu mecanism + 

capac WC + set şurub fixare

4045H7xx

WC Pack Basic  -  compus din: vas WC cu limpezire adâncă 
şi scurgere verticală  + capac WC + set şurub fixare

4033V7xx



78 — 79date tehnice

număr articol
Basic/accesorii

Etajeră 50 x 14 cm

fixare prin şuruburi 

 

4679 90 xx

Etajeră 60 x 14 cm 

fixare prin şuruburi 

4681 90 xx

Suport pentru hârtie 

fixare prin şuruburi 

4927 90 xx

Etajeră colţ

Arcuit 22,5 cm 

fixare prin şuruburi 

4637 90 xx

Cuier cu 2 braţe 

fixare prin şuruburi 

4645 90 xx

Savonieră 

fixare prin şuruburi 

4650 90 xx



Premium/căzi
număr articol

Cubus 170  x 75 x 46 cm cadă baie uBA170ARC2Q-01

Set suport fixare reglabil U9009020020

Panel KIt

KIt mască

U9009020070

U9009020071

tetieră 

Panel lateral 75 cm

U9009060000

uBPA07502EP2-01

Panel frontal 170 cm uBPA17002FP2-10

Cubus 180 x 80 x 46 cm, cadă baie uBA180ARC2Q-01

Set suport fixare reglabil U9009020020

Panel KIt

KIt mască

U9009020070

U9009020071

tetieră 

Panel lateral 80 cm

U9009060000

uBPA08002EP2-01

Panel frontal 180 cm uBPA18001FP2-01

metalrim

metalrim

Logic 120 x 70 x 42 cm, cadă rectangulară uBA127LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil U9009020020
metalrim

Logic 140 x 70 x 44 cm, cadă rectangulară uBA147LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel lateral

Panel frontal

Panel KIt

U9009020020

uBPA07002EP2-01

uBPA14002FP2-01

U9009020070

metalrim

Logic 160 x 70 x 46 cm, cadă rectangulară BA167LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel lateral

Panel frontal

Panel KIt

U9009020020

uBPA07002EP2-01

uBPA16002FP2-01

U9009020070

metalrim

Logic 170 x 70 x 46 cm, cadă rectangulară uBA177LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel lateral 70

Panel frontal

Panel KIt

U9009020020

uBPA07002EP2-01

uBPA16002FP2-01

U9009020070

metalrim



număr articol
Premium/căzi

Logic 150 x 105 x 46 cm, cadă offset,  
montare pe partea stângă

BA150LOG3LIQ-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 150

Panel KIt

U9009020020

uBPA15016FP03-01

U9009020060

Logic 170 x 75 x 46 cm, cadă rectangulară uBA170LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel lateral 75

Panel frontal

Panel KIt

U9009020020

uBPA07502EPM2-01

uBPA17002FP2-01

U9009020070

metalrim

Logic 180 x 80 x 48 cm, cadă rectangulară uBA180LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel lateral 80

Panel frontal 180

Panel KIt

U9009020020

uBPA08002EP2-01

uBPA18002FP2-01

U9009020070

metalrim

Logic duo 190 x 90 x 50 cm, cadă rectangulară uBA190LOG2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel lateral 90

Panel frontal 190

Panel KIt

U9009020020

uBPA09002EP2-01

uBPA19002EP2-01

U9009020070

metalrim

Logic 150 x 105 x 46cm, cadă offset,  
montare pe partea dreaptă

uBA150LOG3REQ-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 150

Panel KIt

u900902F010

uBPA15016FP03-01

U9009020060

80 — 81date tehnice



număr articol

Logic 160 x 105 x46 cm, cadă offset,  
montare pe partea stângă

uBA160LOG3LIQ-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 160

Panel KIt

u900902F010

uBPA16016FP03-01

U9009020060

Logic 160 x 105 x 46 cm, cadă offset,  
montare pe partea dreaptă

uBA160LOG3REQ-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 160

Panel KIt

u900902F010

uBPA16016FP03-01

U9009020060

Logic 135 x 135 cm, cadă pe colţ uBA135LOG3Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 135

Panel KIt

u900902F010

uBPA13508FP03-01

U9009020060

Logic 140 x 140 cm, cadă pe colţ uBA140LOG3Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 140

Panel KIt

u900902F010

uBPA14010FP03-01

U9009020060

Logic 150 x 150 cm, cadă pe colţ uBA150LOG3Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel frontal 150

Panel KIt

u900902F010

uBPA15017FP03-01

U9009020060



82 — 83date tehnice

număr articol
standard/căzi

Hera, 180 x 80 x 43cm,  
cadă baie anatomică

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit 

montare panel

Panel lateral 80 cm

Panel frontal 180 cm

U9009020020

U9009020070

uBPP08002EP2-01

uBPP18001FP2-01

uBA180HER2Q-01

Kleopatra, 160 x 70 x 39 cm, cadă baie 
anatomică

uBA167KLE2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit 

montare panel

Panel lateral 70 cm

Panel frontal 160 cm

U9009020020

U9009020070

uBPP07002EPM2-01

uBPP16002FP2-01

Charitka 170 x 75 x 42 cm, cadă 

baie anatomică

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit 

montare panel

Panel lateral 75 cm

Panel fronta 170 cm

tetiera Charitka

U9009020020

U9009020070

uBPP07502EP2-01

uBPP17002FPM2-01

U9009062001

uBA170CHA2Q-01

Iris, 143 x 143 x 45 cm, cadă pe colţ uBA143IRI3Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit 

montare panel

Panel frontal Iris

tetieră Iris

u900902F010

U9009020060

uBPA14301FP3-01

U9009062301

Selena 160 x 105 x 43 cm/, cadă asimetrică pe 
colţ, montare pe partea dreaptă

uBA163SEL3REQ-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit monta-
re panel

Panel frontal Selena 160 pe dreapta

u900902F010

U9009020060

uBPA16005FR3-01

Selena 160 x 105 x 43 cm, cadă asimetrică  
pe colţ, montare pe partea stângă

uBA163SEL3LIQ-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit monta-
re panel

Panel frontal Selena 160 pe stânga

u900902F010

U9009020060

uBPA16005FLM3-01



număr articol
eco/căzi

Clio, 140 x 70 x 40 cm, cadă baie uBA147CLI2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit

 montare panel

Panel lateral 70 cm

Panel frontal 140 cm

U9009020020

U9009020070

uBPP07002EPM2-01

uBPP14002FP2-01

metalrim

Clio, 150 x 70 x 40 cm, cadă baie uBA157CLI2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit 

montare panel

Panel lateral 70 cm

Panel frontal 150 cm

U9009020020

U9009020070

uBPP07002EPM2-01

uBPP15001FP2-01

metalrim

Clio, 160 x 70 x 40 cm, cadă baie uBA167CLI2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit monta-
re panel

Panel lateral 70 cm

Panel frontal 160 cm

U9009020020

U9009020070

uBPP07002EPM2-01

uBPP16002FP2-01

Clio, 170 x 70 x 40 cm, cadă baie uBA177CLI2Q-01

Set suport fixare reglabil

Panel KIt include set suport fixare şi kit 

montare panel

Panel lateral 70 cm

Panel frontal 170 cm

U9009020020

U9009020070

uBPP07002EPM2-01

uBPP17002FPM2-01

metalrim

metalrim



date tehnice 84 — 85

Logic 70 cm, 150 cm Geam transparent, 
clearGlass

uDW0070LOG170Q- 61    

Căzi compatibile:

Logic 120 x 70 cm;

Logic și Clio 140 x 70 cm;  
Clio 150 x 70 cm;

Logic și Clio 160 x 70 cm; 

Logic și Clio 170 x 70 cm;

Logic și Charitka 170 x 75 cm; 

Cubus şi Logic 180 x 180 cm;

Logic 190 x 90 cm

Logic 80 cm, 150 cm Geam transparent, 
clearGlass

uDW0080LOG170Q -61        

Căzi compatibile:

Cubus, Logic și Héra 180 x 80 cm

Logic 190 x 90 cm

Logic 100 cm (60 x40 cm), Geam transparent, 
clearGlass

uDW6040LOG171Q- 61   

Căzi compatibile:

Logic 120 x 70 cm; 

Logic și Clio 140 x 70 cm; 

Clio 150 x 70 cm; 

Logic și Clio 160 x 70 cm; 

Logic și Clio 170 x 70 cm;

Cubus, Logic și Charitka 170 x 75 cm;

Cubus, Logic și Héra 180 x 80 cm; 

Logic190 x 90 cm

număr articol
Paravane căzi/căzi

set 175

2 Buc 175 cm-plintă cadă,

2 Buc element de îmbinare,

2 Buc element de închidere

set L 80

2 Buc 80 cm-plintă cădiţă,

1 Buc element închidere

set L 90

2 Buc 90 cm-plintă cădiţă, 

1 Buc element închidere

U9009020560

U9009020570

U9009020580

Accesorii/Pentru căzi și cădiţe



număr articol
denia/cădiţe de duş

Denia 80 x 80 cm, 10,9 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pătrată

uDA0806DEN1Q -01    

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

Denia 90 x 90 cm, 13,5 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pătrată

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

Denia 100 x 100 cm, 15,0 kg, 25 
cădiţă încastrabilă, pătrată

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

uDA0906DEN1Q- 01

uDA1006DEN1Q -01

Denia 75 x 90 cm, 11,0 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, dreptunghiulară

uDA9706DEN2Q- 01    

Cabine de duș recomandate: Cubus. 
(din oferta Mondial se poate recomanda pentru încastrare 
doar ușa Cubus de 90 cm.)

Denia 80 x 90 cm, 13,0 kg, 25

cădiţă încastrabilă, dreptunghiulară

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

Denia 80 x 100 cm, 14,5 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, dreptunghiulară

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

Denia 90 x 120 cm, 15,0 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, dreptunghiulară

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

uDA9806DEN2Q -01

uDA1806DEN2Q -01

uDA1296DEN2Q- 01

Denia 90 x 90 cm, 13,5 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pe colţ

uDA0906DEN4Q -01    

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

Denia 100 x 100 cm, 14,5 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pe colţ

Cabine de duș recomandate: Cubus şi Logic

uDA1006DEN4Q -01

Denia 80 x 100 cm, 14,0 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pe colţ, dreapta

uDA1806DEN3REQ -01    

Cabine de duș recomandate: Cubus.

Denia 80 x 100 cm, 14,0 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pe colţ, stânga

Cabine de duș recomandate: Cubus. 

uDA1806DEN3LIQ -01

U9009020020
U99760000
UPsd98161
UPsd09161
UPsd01161

uDPA0916034-01
uDPA1016024-01
uDPA1816013-01

U82000061

Accesorii/denia Suport cadă
Set suport fixare reglabil
Suprafaţă pentru placare
Suprafaţă pentru placare
Suprafaţă pentru placare
Panel
Panel
Panel
Sifon scurgere cromat



U9009020020
U99760000
UPsd98161
UPsd09161
UPsd01161

uDPA0916034-01
uDPA1016024-01
uDPA1816013-01

U82000061

număr articol
Logic/cădiţe de duş

Logic 80 x 80 cm, 9,0 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pătrată

uDA0835LOG1Q -01    

Cabine de duş încorporate: Logic şi Cubus. Articol nou!

Logic 90 x 90 cm, 11.0 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, pătrată

Cabine de duş încorporate: Logic şi Cubus. Articol  nou!

Logic 100 x 100 cm, 14,0 kg, 25 
cădiţă încastrabilă, pătrată

Cabine de duş încorporate: Logic şi Cubus. Articol  nou!

uDA0935LOG1Q -01

uDA1035LOG1Q -01

Logic 80 x 80 cm, 8,0 kg, 25 
Cădiţă încastrabilă, pe colţ

uDA0835LOG4Q -01    

Cabine de duș încorporate: Logic şi Cubus. Articol  nou!

Logic 90 x 90 cm, 10,0 kg, 25 
Cădiţă încastrabilă, pe colţ

Cabine de duș încorporate: Logic şi Cubus. Articol  nou!

Logic 100 x 100 cm, 13,0 kg, 25 
Cădiţă încastrabilă, pe colţ

Cabine de duș încorporate: Logic şi Cubus. Articol  nou!

uDA0935LOG4Q -01

uDA1035LOG4Q- 01

Logic 80 x 100 cm, 10,9 kg, 25  
cădiţă încastrabilă, dreptunghiulară

 uDA1835LOG2Q- 01

    

Cabine de duș recomandate: Logic şi Cubus. 

Articol nou!

Mineralic/cădiţe de duş
Mineralic 80 x 80 cm, 27,0 kg, 16 buc/palet 
cădiţă încastrabilă turnată din marmură artificială , pătrată

uDM0803MIN1Q- 01    

Cabine de duș recomandate: Logic şi Cubus. Articol nou!

Mineralic 90 x 90 cm, 34,0 kg, 16 buc/palet 
cădiţă încastrabilă turnată din marmură artificială , pătrată

Cabine de duş încorporate: Logic şi Cubus. Articol nou

Panel frontal 

     uDM0903MIN1Q -01

       uDPA0809022- 01

       uDPA0909022-01

U9009020020
UPsd08161
UPsd09161
UPsd01161

uDPA0916034 -01
uDPA1016024- 01

U82990000

Accesorii/Logic Suport cadă 1
Suport polistiren 80x80
Suport polistiren 90x90
Suport polistiren 100x100
Panou frontal KR 90 - înălţime 16 cm
Panou frontal KR 100 - înălţime 16 cm

Cadru pentru cădiţă Logic pentru montare pe panel frontal

date tehnice 86 — 87



număr articol

Mineralic 80 x 80 cm, 24,0 kg, 16 buc/palet 
cădiţă încastrabilă turnată din marmură artificială , pe colţ

uDM0803MIN4Q -01    

Cabine de duş recomandate: Logic şi Cubus. Articol nou!

Mineralic 90 x 90 cm, 34,0 kg, 16 buc/palet 
cădiţă încastrabilă turnată din marmură artificială , pătrată

Cabine de duş încorporate: Logic şi Cubus. Articol nou

Panel frontal 

     uDM0903MIN14Q -01

         uDPA0809014-01

         uDPA0909014-01

Suport pentru cădiţă           U9009020825

Sifon Mineralic           90959010



88 — 89date tehnice

număr articol

Cubus/paravane de duş

Cubus 80 x 80 cm, 195 cm, 59,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi, 
sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

uDW8080SKA160Q- 61*
    

Cădiţă recomandată: Mineralic şi Logic .
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 201 x 72 x 14 cm)
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 201 x 72 x 14 cm)
Cubus 90 x 90 cm, 195 cm, 59,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi, 
sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom
Cădiţă recomandată: Denia, Mineralic şi Logic. Produs nou!

    uDW0080SKA201LN -61

uDW0080SKA201RN- 61

uDW9090SKA160Q- 61*

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 201 x 85 x 15 cm)
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 201 x 85 x 15 cm)
Cubus 100 x 100 cm, 195 cm, 63,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi, 
sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom
Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 201 x 92 x 16 cm)
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 201 x 92 x 16 cm)

   uDW0090SKA201LN-61

uDW0090SKA201RN-61

uDW1010SKA160Q -61*

      uDW0100SKA201LN-61

uDW0100SKA201RN-61

Cubus 80 x 80 cm, 195 cm, 66,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass,
 profil crom

uDW8080SKA120Q -61*    

Cădită recomandată: Denia, Mineralic şi Logic. Produs nou!
uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)
uşă dreptunghiulară, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)
Cubus 90 x 90 cm, 195 cm, 80 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, 
profil crom
Cădiţă recomandată: Denia, Mineralic şi Logic. Produs nou!

    uDW0080SKA200LN -61

uDW0080SKA200RN -61

uDW9090SKA120Q-61*

uşă dreptunghiulară, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 95 x 11 cm)
uşă dreptunghiulară, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 95 x 11 cm)
Cubus 100 x 100 cm, 195 cm, 84,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, 
profil crom
Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!
uşă dreptunghiulară, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)
uşă dreptunghiulară, 100 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)

      uDW0090SKA200LN-61

 uDW0090SKA200RN-61

uDW1010SKA120Q-61*

uDW0100SKA200LN-61

uDW0100SKA200RN-61

* Cod Articol colector pentru comanda completă a cabinei. Furnizarea se face în două cutii sub cele două coduri de articol 
(uşi). Clanţele uşilor sunt incluse în ambalajul uşii pe dreapta



număr articol

Cubus 80 cm, 195 cm, 35,0 kg  
uşă, sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

uDW0080SKA100Q- 61   

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou! 
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)
Cubus 90 cm, 195 cm, 39,0 kg  
uşă, sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou! 
(Ambalare: 204 x 95 x 11 cm)
Cubus 100 cm, 195 cm, 43,0 kg  
uşă, sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou! 
(Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)

 
    
  uDW0090SKA100Q -61

  uDW0100SKA100Q- 61

Cubus 80 x 80 cm cm, 195 cm, 69,0 kg  
Cabină duş rectangulară, cu o uşă, cu un paravan (se poate schimba), 

sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

    uDW8080SKA130Q -61*   

Cădiţă recomandată: Denia, Mineralic şi Logic . Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, (Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)
Paravan, 80 cm, (Ambalare: 206 x 87 x 10 cm)

Cubus 90 x 90 cm cm, 195 cm, 74,0 kg  
Cabină duş rectangulară, cu o uşă, cu un paravan (se poate schimba), 

sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Denia, Mineralic şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 90 cm, (Ambalare: 204 x 95 x 11 cm)
Paravan, 90 cm, (Ambalare: 206 x 97 x 10 cm)

Cubus 100 x 100 cm cm, 195 cm, 86,0 kg  
Cabină duş rectangulară, cu o uşă, cu un paravan (se poate schimba), 

sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 100 cm, (Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)
Paravan, 100 cm, (Ambalare: 206 x 108 x 10 cm)

 
   uDW0080SKA100N -61
  uDW0080SKA203N -61

 uDW9090SKA130Q -61*

  

uDW0090SKA100N -61
uDW0090SKA203N -61

uDW1010SKA130Q- 61*

uDW0100SKA100N -61
uDW0100SKA203N -61

Cubus 80 x 90 cm, 195 cm, 73,0,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, 

profil crom

uDW8090SKA120RQ- 61*  

Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)

uşă dreptunghiulară, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 95 x 11 cm)

Cubus 90 x 80 cm, 195 cm, 73 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, 

profil crom

Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou!

    uDW0080SKA200LN -61

uDW0090SKA200RN-61

uDW9080SKA120Q-61*

uşă dreptunghiulară, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 95 x 11 cm)

uşă dreptunghiulară, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)

Cubus 80 x 100 cm, 195 cm, 75,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, 

profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)

uşă dreptunghiulară, 100 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)

Cubus 100 x 80 cm, 195 cm, 75,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, 

profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)

uşă dreptunghiulară, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 204 x 85 x 11 cm)

   uDW0090SKA200LN -61

uDW0080SKA200RN- 61

uDW8010SKA120RQ-61*

    uDW0080SKA200LN-61

uDW0100SKA200RN -61

uDW1080SKA120LQ- 61*    

uDW0100SKA200LN -61

uDW0080SKA200RN -61



Cubus 80 x 100 cm, 195 cm, 77,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu un paravan (80cm), cu o uşă (100cm), 

sticlă transparentă ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 204 x 105 x 11 cm)

paravan, 80 cm
(Ambalare: 206 x 87 x 10 cm)

    uDW8010SKA130Q -61*   

uDW0100SKA100N -61

uDW0080SKA203N- 61

Logic 80 x 80 cm, 195 cm, 48,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi glisante, sticlă transpa-
rentă ClearGlass, profil alb

Cădiţă recomandată: Logic şi Mineralic. Produs nou!

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 46 x 13 cm)

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 46 x 18 cm)

Logic 80 x 80 cm, 195 cm, 48,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uși glisante, sticlă transpa-
rentă ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Logic şi Mineralic. Produs nou!

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 46 x 13 cm)

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 46 x 18 cm)

    uDW8080NAu164Q -01*   

uDW0080NAu221LN- 01

uDW0080NAu221RN- 01     

uDW8080NAu164Q-61*

uDW0080NAu221LN-61

uDW0080NAu221RN-61

număr articol

număr articol

Cubus 80 x 100 cm, 195 cm, 55,0 kg  
cabină duş pe colt, cu 2 uşi, sticlă transparentă, ClearGlass, profil crom

uDW8010SKA160RQ- 61*    

Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou!
usă în formă de sfert de cerc, pe colt, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 201 x 72 x 14 cm)
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 100 cm, dreapta
(Ambalare: 201 x 92 x 16 cm)
Cubus 100 x 80 cm, 195 cm, 55,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi, sticlă 
transparentă, ClearGlass, profil crom
Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou!

    uDW0080SKA201LN -61

uDW0100SKA201RN- 61

uDW1080SKA160LQ- 61*

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 201 x 92 x 15 cm)
uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 201 x 72 x 14 cm)
jgheab

   uDW0100SKA201LN-61

uDW0080SKA201RN- 61

UPGUALPQ

Logic/paravane de duş

Cubus/paravane de duş

90 — 91date tehnice



număr articol

Logic 90 x 90 cm/195 cm/54,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi glisante, sticlă transpa-
rentă ClearGlass, profil alb

Cădiţă recomandată: Logic, Denia şi Mineralic . Produs nou!

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 52 x 13 cm)

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 52 x 18 cm)

Logic 90 x 90 cm/195 cm/54,0 kg  
cabină de duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi glisante, sticlă trans-
parentă, ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Logic, Denia şi Mineralic. Produs nou!

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 52 x 13 cm)

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 52 x 18 cm)

    uDW9090NAu164Q -01*   

uDW0090NAu221LN- 01

uDW0090NAu221RN- 01
    

uDW9090NAu164Q -61*

uDW0090NAu221LN -61

uDW0090NAu221RN -61    

Logic 100 x 100 cm/195 cm/59,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uși glisante, sticlă transpa-
rentă ClearGlass, profil alb

Cădiţă recomandată: Logic şi Denia. Produs nou!

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 56 x 13 cm)

ușă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 100 cm, dreapta  
(Ambalare: 202 x 56 x 18 cm)

Logic 100 x 100 cm/195 cm/59,0 kg  
cabină duş în formă de sfert de cerc, pe colţ, cu 2 uşi glisante, sticlă transpa-
rentă ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Logic și Denia. Produs nou!

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 56 x 13 cm)

uşă în formă de sfert de cerc, pe colţ, 100 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 56 x 18 cm)

    uDW1010NAu164Q -01*   

uDW0100NAu221LN- 01

uDW0100NAu221RN- 01
    

uDW1010NAu164Q -61*

uDW0100NAu221LN -61

uDW0100NAu221RN -61    

* Cod Articol colector pentru comanda completă a cabinei. Furnizarea se face în două cutii sub cele două coduri de articol 
(usi). Clanţele uşilor sunt incluse în ambalajul uşii pe dreapta



92 — 93date tehnice

număr articolPremium Logic/paravane de duş

Logic 90 x 90 cm/195 cm/76,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uși glisante, sticlă transparentă, ClearGlass, 
profil alb

Cădiţă recomandată: Logic, Denia şi Mineralic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

Logic 90 x 90 cm/195 cm/54,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi glisante, sticlă transparentă, 

ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Logic, Denia şi Mineralic Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

    uDW9090NAu120Q -01*   

uDW0090NAu222LN- 01

uDW0090NAu222RN- 01

    uDW9090NAu120Q -61*

uDW0090NAu222LN -61

uDW0090NAu222RN -61    

Logic 80 x 80 cm/195 cm/64,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi glisante, sticlă transparentă,

 ClearGlass, profil alb

Cădiţă recomandată: Logic, Denia şi Mineralic Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

Logic 80 x 80 cm/195 cm/64,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uși glisante, sticlă transparentă, ClearGlass, 
profil crom

Cădiţă recomandată: Logic, Denia şi Mineralic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

    uDW8080NAu120Q -01*   

uDW0080NAu222LN- 01

uDW0080NAu222RN- 01     

uDW8080NAu120Q -61*

uDW0080NAu222LN- 61

uDW0080NAu222RN- 61

Logic 100 x 100 cm/195 cm/82,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi glisante, sticlă transparentă, 

ClearGlass, profil alb

Cădiţă recomandată: Logic şi Denia. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 61 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 100 cm, dreapta    
(Ambalare: 202 x 61 x 13 cm)

Logic 100 x 100 cm/195 cm/82,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uși glisante, sticlă transparentă, ClearGlass, 
profil crom

Cădiţă recomandată: Logic și Denia. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 100 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 61 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 100 cm, dreapta    
(Ambalare: 202 x 61 x 13 cm)

uDW1010NAu120Q -01*   

uDW0100NAu222LN- 01

uDW0100NAu222RN- 01
    

uDW1010NAu120Q- 61*

uDW0100NAu222LN -61

uDW0100NAu222RN -61    

* Cod Articol colector pentru comanda completă a cabinei. Furnizarea se face în două cutii sub cele două coduri de articol 
(uși). Clanţele ușilor sunt incluse în ambalajul ușii pe dreapta.



număr articol

Logic 90 x 80 cm/195 cm/70,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uşi glisante, sticlă transparentă,

 ClearGlass, profil alb.

Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 90 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 80 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

Logic 80 x 100 cm/195 cm/73,0 kg  
cabină de duş dreptunghiulară, 2 uşi glisante, sticlă transparentă, 

ClearGlass, profil crom

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 100 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 61 x 13 cm)

Logic 100 x 80 cm/195 cm/73,0 kg  
cabină de duş dreptunghiulară, 2 uşi glisante, sticlă transparentă, 

ClearGlass, profil alb

Cădiţă recomandată: Denia şi Logic. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 61 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 100 cm, dreapta

uDW9080NAu120LQ -01*   

uDW0090NAu222LN- 01

uDW0080NAu222RN- 01
    

uDW8010NA120RQ-61*

uDW0080NAu222LN -61

uDW0100NAu222RN -61

uDW1080NAu120LQ -01*

uDW0100NAu222LN- 01

uDW0080NAu222RN -01

Logic 80 x 90 cm/195 cm/70,0 kg  
cabină de duş dreptunghiulară, cu 2 uși glisante, sticlă transparentă, Clear-
Glass, profil alb

Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou!

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

Logic 80 x 90 cm/195 cm/70,0 kg  
cabină duş dreptunghiulară, cu 2 uși glisante, sticlă transparentă, ClearGlass, 
profil crom

Cădiţă recomandată: Denia. Produs nou! 

uşă dreptunghiulară, 80 cm, stânga 
(Ambalare: 202 x 51 x 13 cm)

uşă dreptunghiulară, 90 cm, dreapta
(Ambalare: 202 x 57 x 13 cm)

uDW8090NAu120RQ -01*

uDW0080NAu222LN- 01

uDW0090NAu222RN- 01     

uDW8090NAu120RQ- 61*

uDW0080NAu222LN- 61

uDW0090NAu222RN-61

* Cod Articol colector pentru comanda completă a cabinei. Furnizarea se face în două cutii sub cele 
două coduri de articol (uşi). Clanţele uşilor sunt incluse în ambalajul uşii pe dreapta.

Profil suplimentar, crom uPGuHWP-61

Profil suplimentar, alb uPGuHWP-01



date tehnice 94 — 95

coloric /armături
număr articol

Mixer lavoar, negru 
Eco-effect 

Mixer lavoar, argintiu 
Eco-effect

Mixer lavoar, champagne 
Eco-effect

Mixer lavoar, albastru 
Eco-effect

Mixer lavoar, roşu 
Eco-effect

 

GB41159051-23

GB41159051 46

GB41159051 47

GB41159051 48

GB41159051 49

Mixer cadă/duş, negru

Mixer cadă/duş, argintiu

Mixer cadă/duş, champagne

Mixer cadă/duş, albastru

Mixer cadă/duş, roşu

 

GB41159023 23

GB41159023 46

GB41159023 47

GB41159023 48

GB41159023 49

Mixer duş, negru

Mixer duş, argintiu

Mixer duş, champagne

Mixer duş, albastru

Mixer duş, roşu

GB41159004 23

GB41159004 46

GB41159004 47

GB41159004 48

GB41159004 49

Set duş, negru

Set duş, argintiu

Set duş, champagne

Set duş, albastru

Set duş, roşu

GB41153390 23

GB41153390 46

GB41153390 47

GB41153390 48

GB41153390 49



nordic /armături număr articol

Mixer lavoar cu pop-up

Eco-effect 

GB41153541 003

Mixer bideu cu pop-up

Eco-effect 

GB41152171 003

Mixer duş GB41158503

Mixer bucătărie

Eco-effect

GB41158355 003

MIxer cadă/duş GB41152123



date tehnice 96 — 97

număr articol

Mixer bucătărie GB41154856

Mixer lavoar cu pop-up GB41154841

Gothic /armături

Mixer duş GB41154804

Mixer cadă /duş GB41154823



număr articol

Mixer lavoar cu pop-up

Eco-effect şi Eco-temp

GB41154041

Mixer bucătărie

Eco-effect şi Eco-temp

GB41154056

Mixer bideu cu pop-up

Eco-effect şi Eco-temp 

GB41154071

Nautic /armături

MIxer duş

Eco-temp 

GB41154014

Mixer cadă/duş

Eco-temp 

GB41154023



date tehnice 98 — 99

număr articol

Mixer bucătărie GB41153856

Mixer bideu cu pop-up GB41153871

Mixer lavoar cu pop-up GB41153841

Metic /armături 

Mixer duş GB41153804

Mixer cadă/duş GB41153823



număr articol

Mixer bucătărie GB41154355

Mixer bideu cu pop-up GB41154371

Mixer lavoar cu pop-up GB41154341

dynamic /armături 

Mixer duş GB41154304

Mixer cadă/duş GB41154323



date tehnice 100 — 101

număr articol

Mixer bucătărie (cu furtun retractabil) GB41152257

Mixer bideu cu pop-up GB41152271

Mixer lavoar cu pop-up GB41152241

Genic /armături 

Mixer duş GB41152204

Mixer cadă/duş GB41152223



număr articol

Set pentru duş

Cap duş, cod GB41636261 00

Furtun flexibil - GB41636263 00

GB41103253 00

Set pentru duş

Cap duş, cod GB41636267 00

Furtun flexibil, GB41636266 00

GB41103280 00

Accesorii /armături 
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