„Neobarokk stílus”
VINTAGE
A VINTAGE kollekció a modern kor
szellemében tervezett család, amely a
Bugnatese Rubinetteria gyár 2014-es
formaifejlesztéseinek
köszönhetően
megjelenésében még finomabbá és
újszerűbbé válhatott.

• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Arany • Bronz

DENVER
Színválasztékával és formájával mind a
minimal, mind pedig a rusztikus formavilágú
fürdőszobák méltó társa.
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Arany • Rame •
Bronz • Matt bronz

Mind színben és stílusban hozzá tervezett
neobarokk kiegészítőkkel, a fürdőszoba a
lakás ékkőévé válik. A fürdőszobai
kiegészítők színei megegyeznek a gyár által
gyártott csaptelepek, zuhanyrendszerek
színeivel, ennek köszönhetően teljes
összhangban vannak egymással.

„Minimalista stílus”
STONE
Egykaros modern család, amelynek
egyedisége az egységben van, illetve a
mértani síkok találkozásából elért külleme
teszi egyedivé. Szabadon álló kádtöltővel,
valamint termosztátos megoldásokkal
rendelkező széria.
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Matt fekete • Matt
fehér

INSIDE
Szabadon álló kádtöltővel rendelkező
széria. Swarovszki kristálykarral, illetve tört
kifolyószárral is elérhető.
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Matt fekete • Matt
fehér

TETRIS
A minimalista stílus finom
megfogalmazása.
Szabadon álló kádtöltővel, valamint
termosztátos megoldásokkal rendelkező
széria.
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Matt fekete •
Matt fehér

CENTURY
A CENTURY széria megújulása - új,
esztétikusabbá fejlesztett karral.
• Króm

PLANET
Cascade kifolyós változatban, valamint
Swarovszki kristálykarral rendelkező széria.
• Króm • Matt fekete • Matt fehér

SMART
A SMART kollekció a studio lakások ideális
tagja. Visszafogottság és funkcionalitás
kerek formákkal.
• Króm • Matt fekete • Matt fehér• Fényes
fekete króm • Matt fekete króm

TESS
A TESS termékcsalád új fogantyúval lesz
elérhető, amelyet kifejezetten erre a
csaptelep sorozatra fejlesztettek ki. Az új
kar harmonikusabbá és elegánsabbá
varázsolja a szériát, amely ugyanakkor
megőrzi célszerű, vékony megjelenését
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Matt fekete • Matt
fehér

SIMPLE
A SIMPLE kollekció a modernkori stílus
ívekkel és a szögletes formákkal való játéka.
A minimalista stílus vékony, kecses
megfogalmazása.
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Matt fekete • Matt
fehér • Fényes fekete króm

KOBUK
A KOBUK kollekció a minimalista forma
egyéni megközelítése.
Szabadon álló kádtöltővel, valamint
termosztátos megoldásokkal rendelkező
széria.
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Matt fekete • Matt
fehér

RODOS
Különböző fal alatti megoldásokkal és szabadon
álló kádtöltővel rendelkező széria.

• Króm • Szálcsiszolt nikkel

AXO
Hat féle, különböző stílusú karral rendelkező
széria!

• Króm • Króm-Arany • Arany • Bronz

Mind színben és stílusban hozzá
tervezett minimalista és modern
kiegészítőkkel.
A
fürdőszobai
kiegészítők színei megegyeznek a
gyár által gyártott csaptelepek,
zuhanyrendszerek színeivel.

„Klasszikus stílus”
OXFORD
Az
OXFORD
kollekció
az
egyik
legkülönlegesebb
és
legnagyobb
választékkal megalkotott család. A rusztikus
fürdőszobák egyenrangú partnere.
A széria rendelkezik szabadon álló
kádtöltővel,
valamint
termosztátos
megoldásokkal
Hét féle, különböző stílusú karral rendelkező
széria.

• Króm • Króm-Arany • Matt fekete • Arany•
Rame • Bronz • Luxury • Szálcsiszolt nikkel •
Fényes nikkel

MAYA
Swarovszki kristálykarral rendelkező széria.
• Króm • Króm-Arany • Matt bronz • Arany•
Rame • Bronz

LEM
Swarovszki kristálykarral rendelkező széria.
• Króm • Króm-Arany • Matt bronz • Arany•
Rame • Bronz

OLYMPIA
Swarovszki kristálykarral rendelkező széria.
Szabadon
széria.

álló

kádtöltővel

rendelkező

• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Arany• Bronz

ATHENA
Az ATHENA család az OLYMPIA egykaros
kivitelű fejlesztése.
Szabadon
széria.

álló

kádtöltővel

rendelkező

• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Arany• Bronz

MINERVA
Az „MINERVA” család az OLYMPIA család
két karos kivitelű, formabontó, extravagáns
fejlesztése
• Króm • Szálcsiszolt nikkel • Arany• Bronz

ARCADIA
Rusztikus forma, kétkaros kivitelben.
Swarovszki kristálykarral rendelkező széria.
• Króm • Króm-Arany • Arany• Rame • Bronz

REVIVAL
Rusztikus forma, kétkaros kivitelben.
Hat féle, különböző stílusú karral
rendelkező széria!
• Króm • Króm-Arany • Arany• Rame • Bronz

PRINCETON
Perlátor nélküli kádbeömlővel tervezték,
mely vízesésszerűen tölti meg a kádat vízzel.
Fehér kerámia karral rendelkező széria.
• Króm • Króm-Arany • Arany• Rame • Bronz•
Fényes nikkel

LADY
A „LADY” család, ahogy már a nevéből lehet
következtetni, egy kecses elegáns formájú
termék, aprólékosan kidolgozott fogantyúival. A
kádcsap
perlátor
nélküli
kifolyójából
vízesésszerűen folyik a víz a kádba.

• Króm • Króm-Arany • Arany• Rame • Bronz

OLD’ 800
Az OLD’800 kollekciója leginkább a Lady sorozat
tovább fejlesztése, viszont nagyobb szín és
termékválasztékkal.

• Króm • Króm-Arany • Arany• Rame •
Bronz • Fehér-Arany

VENUS
Indusztriális csaptelep család.
EcoSave perlátorral rendelkező széria.

• Króm

XARA
Indusztriális csaptelep család.

• Króm

A Klasszikus stílus jegyében alkotott család kiegészítői három csoportra
bonthatóak. Általánosan a Tradicionális kiegészítők bármely család mellé; a
Klasszikus, bordázott kiegészítők az Athena, Olympia és Minerva családok mellé;
a Kristályos kiegészítők a swarovski kristállyal rendelkező családok - Axo, Oxford,
Maya, Lem, Arcadia, Revival - mellé ajánlottak. A fürdőszobai kiegészítők színei
megegyeznek a gyár által gyártott csaptelepek, zuhanyrendszerek színeivel.

KONYHAI CSAPTELEPEK
Modern és klasszikus termékek egyedi és nagy
színválasztékban egyaránt megtalálhatóak a
Bugnatese konyhai választékában. Lehajtható,
illetve fodrászüzletekben használatos csapok is
jelen vannak a palettán. Kihúzható
zuhanyfejes, fali és álló kivitelű variációk nagy
választéka.

