
Наименование и код 

WBS2P 
Структура за вграждане 

NICOLL

Happy support 2 blocks

СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ С WC КАЗАНЧЕ

Характеристики 

                                                                                      България, София 1784 
                                                                   ж.к. Младост 1, бл.12, вх.Б, ап.30

                                              тел. 02/974 34 54; 947 56 72 факс: 02/875 32 80

Цена без ДДС

306.55 лв.

2 ЧАСТИ – ПОЛИМЕРНА И МЕТАЛНА  
ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП И ПО-ЛЕСЕН МОНТАЖ

▪ ширина 380 мм
▪ свободностояща структура
▪ регулируима височина
▪ регулируима дълбочина
▪ без апликатор (бутон) 

▪ механизъм за двоен контрол на водоподаване
▪ комплектът включва всички крепежни елементи и свързващи 

тръби
▪ канализационна тръба ф 110 с въртящо се 

на 360 ⁰ коляно
▪ Стандарт NF  EN  14055

                                                                                    e-mail: ekos17@abv.bg
ЕКОС 17 ООД 



Наименование и код Характеристики Цена без ДДС

PBRECB - бял

PBRECN - черен

PBRECC - хром лъскав

PBRECCM - сатиниран

▪ правоъгълна форма 
▪ дължина 205 мм
▪ ширина 145 мм
▪ материал ABS 
▪ два бутона (двоен контрол на
водоподаване) 
▪ за дебелина на стената от 16 до 75 мм 
▪ цветове - бял; черен; хром лъскав;
сатиниран

0709315 
бял в сатиниран пръстен

0709316
хром мат в хром лъскав 

пръстен

0709317
хром лъскав в сатиниран 

пръстен

▪ правоъгълна форма 
▪ дължина 206 мм
▪ ширина 147 мм
▪ два бутона в пръстен (двоен контрол на
водоподаване) 
▪ за дебелина на стената от 16 до 75 мм 
▪ цветове - бял в сатиниран пръстен; хром
мат в хром лъскав пръстен; хром лъскав в
сатиниран пръстен

 АКТИВАТОРИ ЗА WC (дизайн REC) 

 АКТИВАТОРИ (дизайн EVO) 

Код 0709315  - 34.76 лв. 

Код 0709316 - 60.32 лв. 

Код 070937 - 60.32 лв. 

Код PBRECB - 33.83 лв.

Код PBRECНN- 60.32 лв.

Код PBRECC - 60.32 лв. 

Код PBRECCM - 60.32 лв.



Наименование и код Характеристики Цена без ДДС

0709379
бял

0709380
хром лъскав 

0709381
сатиниран

▪ правоъгълна форма 
▪ дължина 204 мм
▪ ширина 156 мм
▪ един въртящ се бутон с две степени
(двоен контрол на водоподаване) 
▪ за дебелина на стената от 16 до 75 мм 
▪ цветове - бял; хром лъскав; сатиниран

0709176
бял

0709187
сатиниран
0709188

хром лъскав
0709189

хром мат, бутони - хром 
лъскав и хром сатиниран

0709190
хром лъскав, бутони хром 

мат и хром лъскав

▪ правоъгълна форма 
▪ дължина 206 мм
▪ ширина 147 мм
▪ два кръгли бутона (двоен контрол на
водоподаване) 
▪ за дебелина на стената от 16 до 75 мм 
▪ цветове - бял; сатиниран; хром лъскав;
хром мат с бутони хром лъскав и хром
сатиниран; хром лъскав с бутони хром
мат и хром лъскав

АКТИВАТОРИ  ЗА WC (дизайн CAIMAN) 

АКТИВАТОРИ  ЗА WC  (дизайн ROND) 

Код 0709176 - 26.78 лв.

Код 0709187 - 50.58 лв.

Код 0709188 - 50.58 лв.

Код 0709189 - 50.58 лв.

Код 0709190 - 50.58 лв.

Код 0709379 - 24.09 лв. 

Код 0709380 - 50.58 лв. 

Код 0709381 - 50.58 лв. 



Наименование и код Характеристики Цена без ДДС

0709140
бял

0709141
сатиниран 

▪ правоъгълна форма 
▪ дължина 205 мм
▪ ширина 146 мм
▪ два бутона (двоен контрол на
водоподаване) 
▪ за дебелина на стената от 16 до 75 мм 
▪ цветове - бял; сатиниран;

WPCINFB
бял

WPCINFN
черен

WPCINFC
сатиниран

WPCINFNS
черен сатиниран

▪ правоъгълна форма 
▪ два кръгли бутона (двоен контрол на
водоподаване) 
▪ за дебелина на стената от 16 до 75 мм 
▪ цветове - бял; черен; сатиниран; черен
сатиниран

Офиси в страната:
ВИДИН: тел/факс: 094/606 500; ПЛОВДИВ: тел/факс: 032/64 32 46; ПАЗАРДЖИК: тел/факс: 034/44 06 16

Код 0709140 - 26.87 лв.

Код 0709141 - 54.09 лв. 

Код WPCINFB - 35.65 лв.

Код WPCINFN - 63.80 лв.

Код WPCINFC - 63.80 лв.

Код WPCINFNS - 63.80 лв.

АКТИВАТОРИ  ЗА WC  (дизайн GOUTTE) 

АКТИВАТОРИ  ЗА WC  (дизайн INFINITY) 


