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Sinu esimene
Duraviti vannituba
Vannitoa sisustamine on kahtlemata suur investeering. Koostöös meie 
partnerite Wermstocki ja  Tetkoga pakume Teile võimalust soetada DuraStyle 
vannitoakollektsiooni valamukomplekt, mis sisaldab valamut, valamukappi ja 
peeglit soodustusega -30% tavahinnast!

Soodushinnaga komplektide valikus leidub kolm erineva pikkusega (65 cm; 
80 cm; 100 cm) komplekti. Mööblitoonidest on saadaval üksteist erinevat 
tooni valgest matist tumeda pähklini. Ostes valamukomplektiga samaaegselt 
DuraStyle seeria kõrge kapi ja/või DuraStyle vanni (170 x 75 cm; 160 x 70 cm), 
kehtib ka neile toodetele allahindlus -30% tavahinnast. Kampaaniapakkumine 
kehtib kuni 31.12.2016!

Thun & Partnersi kujundatud vannitoaseeria välimus on teadlikult diskreetne, 
mis aitab selle toodetel sobituda igasuguse ümbrusega. Need loovad 
vaoshoitud õhkkonna, andes ruumile avarust ja väljendusvabadust. Just 
lihtsad vormid teevad DuraStyle’i tooted sedavõrd ainulaadseks: elegantne 
kitsas keraamiline ääris ning avatud ja suletud pindu kombineerivad erineva 
viimistlusega mööblimoodulid koos ehtsast puidust või dekoor detailidega. 
Oma disaini, mitmekülgsuse ning hea hinna ja kvaliteeti suhtega loob DuraStyle 
uue standardi vannitoas. Vaata lisa www.duravit.ee

Tulge salongidesse toodetega
tutvuma või küsige lisainfot:

 

Pärnu mnt 160, Tallinn
Tel: 651 8316
werm@wermstock.ee

v a n n i t o a s i s u s t u s s a l o n g
Te t - k o

Rahu 2, Tartu
Tel: 747 6716
tetko@tetko.ee



Valamukomplekt
65 cm

Komplekt:

1179 €
Säästa: 503 €

Valamukomplekt
80 cm

Komplekt: 

1329 €
Säästa: 571 €

Valamukomplekt
100 cm

Komplekt:

1659 €
Säästa: 704 €

+

+

+

+

+

+

18 Valge matt

73 Ticino kirss

22 Valge kõrgläige

79 Naturaalne pähkel

31 Hõbemänd

49 Grafiit matt

52 Euroopa tamm

51 Terra mänd

14 Terra

53 Tume pähkel

43 Basalt matt

NB! Valge kõrgläike (22) 
ning Ticino kirss (73)  
viimistluse puhul 
lisandub hinnale +10%.

Valamu 65 cm, 
valamukapp (tume pähkel), 

LED-valgustiga peegel

Komplekt: 1179 €
Säästa: 503 €

Valamu 80 cm, 
valamukapp (tume pähkel), 

LED-valgustiga peegel

Komplekt: 1329 €
Säästa: 571 €



Valamu 100 cm,
valamukapp, 
LED-valgustiga peegel

Komplekt: 1659 €
Säästa: 704 €

Kapp
sügavusega 36 cm:

H 140cm

479 €*
H 180cm

499 €*

Kapp
sügavusega 24 cm:

H 140cm

429 €*
H 180cm

469 €*

*kehtib koos valamukomplekti ostuga

18 Valge matt

73 Ticino kirss

22 Valge kõrgläige

79 Naturaalne pähkel

31 Hõbemänd

49 Grafiit matt

52 Euroopa tamm

51 Terra mänd

14 Terra

53 Tume pähkel

43 Basalt matt

NB! Valge kõrgläike (22) 
ning Ticino kirss (73)  
viimistluse puhul 
lisandub hinnale +10%.



Vann 160 x 70 cm
esi- ja küljepaneeliga 

Komplekt: 1199 €*

Vann 170 x 75 cm
esi- ja küljepaneeliga

Komplekt: 1259 €*

*kehtib koos valamukomplekti ostuga

Rimless® avatud  
loputusservaga wc-pott
Võrreldes tavapärase loputussüsteemiga pakub 
Duravit Rimless® uudse avatud loputuservaga wc-
pott suuremat loputusvõimsust ning seda väiksema 
veekuluga. Innovatiivne disain väldib loputusvee 
pritsimist üle wc-poti serva, tagades seejuures 
suurepärase loputustulemuse vaid 4,5 l veega. 
Avatud loputusserv lihtsustab wc-poti puhastamist 
ja garanteerib optimaalse hügieeni.

DuraStyle Rimless® wc pott
avatud loputusserva ning
sujuvalt sulguva istelauaga

359 €


