каталог

продукти за
баня и кухня

душ комплекти
дигитални системи
термостатни смесители
смесители за баня
смесители за кухня
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INNO

продуктите от серия INNO се грижат за
Вашия комфорт в банята

AQCS100A Дигитална душ система за вграждане в стена
– дигитален дисплей
– 2 функции - дъжд и подвижен душ

AQCS100B Дигитална душ система за вграждане в стена, таван
– дигитален дисплей
– 2 функции - дъжд и подвижен душ

Създайте иновативен облик на вашата баня!
☔

само с бърз поглед можете да установите температурата на водата

☔

избягвате неудобството от изпарване или студена
струя

☔

продуктите се захранват напълно безопасно от
водния поток. Не се нуждаят от връзка с електрическата мрежа или батерии

AQCS100C Дигитална душ система за вграждане

AQLF551 LED смесител

– дигитален дисплей за прецизен контрол на температурата на водата

– осветява водата в 3 цвята според температурата на водата

– 3 функции - дъжд, чучур и подвижен душ
– истинско усещане за дъжд от голяма душ пита

– без връзка с електрическата мрежа или батерии

– подходящ за вана или душ кабина

– модерен дизайн

– изключително удобство при къпане на бебета и деца

– керамичен механизъм

2

☔

3

ECO

с термостатните смесители серия ЕCO
пестим вода и енергия и полагаме грижа
за околната среда

Комфортът в банята е гарантиран от термостата,
който:
☔

поддържа постоянна избраната температура на
водата

☔

предпазва от изпарване - блокиране на
ръкохватката при 38°C

☔

компенсира температурата при промени в
налягането или при пускане на тоалетни или чешми
по време на къпане

☔

поддържа температурата при пускане, спиране,
увеличаване, намаляване на водата или при
превключване между функциите

☔

спестява до 20% вода и до 30% топлинна енергия

Изключително удобство при къпане на бебета и деца!

AQTF895 Термостатен
смесител за душ
– поддържа постоянна
температура на водата
– пести вода и енергия - не
се налага често настройване
– функция лимит на температурата при 38°C
– функция лимит на разхода
на вода
– лесен монтаж на стена

AQAL-758 Душ система с термостатен смесител с 2 функции –
дъжд и подвижен душ
– истинско усещане за дъжд от голяма душ глава
– телескопична разтягаща се тръба
на душа
– модерен дизайн

AQTR509 Термостатен смесител с
2 функции - подвижен душ и чучур
– поддържа постоянна температура
на водата
– предпазва от изпарване
– пести вода и енергия - не се налага
често настройване
– функция лимит на разхода на вода

– предпазва от изпарване

– лесен монтаж на стена

– пести вода и енергия - поддържа
температурата и не налага често
настройване

– подходящ за вана или душ кабина

– функция лимит на разхода на вода
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VISION

модерна, естетична и най-вече различна
визия на банята

AQ3002 Вграден смесител за монтаж на стена
– модерен дизайн
– контрол с една ръка
– огледално хромирано покритие на основата и на
смесителя

AQSF0728 Душ система
за вграждане с 2 функции
– функция дъжд от ултра
тънка душ пита
– система срещу отлагане
на варовик
– подвижен душ
– покритие: хром, гланц

AQXR018 Смесител за
баня с дизайн водопад

AQYD1060 Стилен смесител за баня в бяло и хром
–
–
–
–

– керамичен механизъм
– подходящ за дома и в заведения
– за монтаж върху мивка
или плот

иновативен дизайн в бял цвят и хром
въртящ се чучур 360°
керамичен механизъм
подходящ за дома и в заведения

AQEK001 Душ система за
вграждане с модерен дизайн
– функция дъжд от голяма
душ пита
– подвижен душ
– покритие: хром, гланц

4

☔
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Смесител за баня с креативен дизайн
– оттичане тип водопад
– подчертава нестандартната визия на
банята

AQB5431BN – сатен (не остават следи
от пръсти)

AQB5431B – черен
AQB5431C – хром, гланц

AQ2305CG Душ комплект в комбинация стъкло –
метал
–
–
–
–

стъклен отвор в стил водопад
управление с една ръка
подвижен душ с модерен дизайн
керамичен механизъм

Продуктите от серията VISION допринасят за модерния и стилен облик на
банята. При тях дизайнът е съчетан с удобството при използването им.
Подходящи за дома и в заведения

AQB3271-1 Овален смесител за
мивка с модерна визия
– черен цвят
– от масивен месинг
– керамичен механизъм
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VINTAGE
винтидж, ретро щрих в банята

AQAF9071 Стилен винтидж душ комплект
–
–
–
–

добавя изискан ретро щрих в обзавеждането на банята
орнаменти на ръкохватката и основата
цвят бронз
покритие излъскано – не остават следи от пръсти

AQD8517 Винтидж смесител за
баня
- цвят златен, полиран
– създава усещане за изисканост в
банята
– керамичен механизъм
– за монтаж върху мивка или плот

AQXR-GZ-8020 Винтидж
смесител за баня - висок

Продукти за ценителите на класическата красота в
банята

– добавя ретро щрих в обзавеждането на банята
– цвят бронз
– покритие излъскано - не
остават следи от пръсти
– висок дизайн за монтаж
върху плот
– керамичен механизъм
– подходящ за дома и в заведения

☔

подходящи за дома и в заведения

☔

керамичен механизъм за висока устойчивост при
всички продукти от серия Vintage

☔

продуктите със сатенено покритие се отличават с
лесна поддръжка - не остават петна от пръсти

AQD7520 Стилен винтидж смесител за баня
– добавя ретро щрих в обзавеждането на банята
– орнаменти на ръкохватката и основата
– цвят бронз
– покритие сатен - не остават следи от пръсти

AQD8015F Сифон подходящ за ретро смесител
– удобно затваряне чрез
превъртане
– за мивка с преливник
– материал: месинг
– цвят: бронз

6

☔
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AQ8416G Сифон за комбиниране с винтидж смесители
– поп-ъп функция за затваряне/отваряне
– за мивка с преливник
– цвят: златен, полиран

PRACTIC
практични решения за дома и хотела

AQXR-X5001 Смесител за
мивка
– практичен дизайн
– от масивен месинг
– керамичен механизъм с
голяма устойчивост
– подходящ за дома и в хотели
Продукти със съвременна визия и
без нищо излишно
☔

издръжливи

☔

подходящи за дома и в хотели

AQM300-1 Смесител за
баня
– модерен, кубичен дизайн
– керамичен механизъм
– подходящ за дома и в заведения

и на изгодна цена

AQLM006 Смесител за мивка стоящ с модерна визия

AQ1003 Смесител за мивка - висок, стоящ

– стандартна височина

– керамичен механизъм

– керамичен механизъм
– подходящ за дома и в хотели

– от масивен месинг
– покритие хром, гланц
– подходящ за дома и в хотели

Аквауеър ЕООД ☔ +359 89 444 7891 ☔ shop.aquaware@gmail.com

MULTI

мултифункционални продукти за кухнята

AQ805-05 Функционален смесител
за кухня с подвижна глава
– лесно насочване на струята към
всички части на мивката – 360°
– покритие сатен – не остават следи
от пръсти
– висок – позволява свободно използване и миене на големи предмети

AQCF818 Модерен смесител с функция за издърпване и гъвкав шлаух
– функции дъжд и струя
– подходящ за дома или професионална кухня
– подходящ и за малки бани/тоалетни
като душ

AQXR112 Смесител за кухня с модерен дизайн
– функция за издърпване и гъвкав шлаух
– покритие сатен – не остават следи
от пръсти
– лесно насочване на струята към
всички части на мивката - 360°
– висок – позволява свободно използване и миене на големи предмети
– за домашна или професионална кухня

8
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AQCF0718 Модерен смесител с функция за издърпване и гъвкав шлаух
– лесно насочване на струята към всички части на
мивката
– подходящ за дома или
професионална кухня
– подходящ и за малки бани/
тоалетни като душ

Позволяват насочване на струята във всички посоки - 360°
☔

подходящи за домашна и професионална кухня

☔

лесно управление с една ръка

☔

моделите с функция издърпване и гъвкав шлаух са подходящи както за
кухненска мивка така и в малки бани или тоалетни като душ

☔

керамичен механизъм за висока устойчивост при всички продукти от
серия Multi

AQ1034 Класически смесител за
кухня

AQXR604 Модерен смесител с функция за издърпване и гъвкав шлаух

- практичен дизайн
– от масивен месинг
– за монтаж върху мивка или плот

– подходящ за дома или професионална кухня
– керамичен механизъм
– висок дизайн – за монтаж върху мивка или плот
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АКСЕСОАРИ
И ДОПЪЛНЕНИЯ
AQSL-1-12 Душ пита, голяма – 30 см.
–
–
–
–
–

създава истинско усещане за дъжд
ултра тънък дизайн
ябълковидна подвижна свръзка за насочване
от неръждаема стомана
със система срещу натрупване на варовик

– AQWL-1001 Поп-ъп сифон за мивка с преливник
– поп-ъп механизъм за затваряне
– голяма шапка
– от масивен месинг, цвят: хром

AQXSQ-11 Сифон за мивка с преливник
– удобно затваряне чрез
превъртане
– може да се комбинира с
всички типове смесители
– материал: месинг, цвят:
хром

AQXRP20020 Сифон за
мивка
- метални хромирани тръби
и розетка (не са пластмасови!)
– не позволява задържането на отпадъци както
при гофрираните тръби
– лесен монтаж

10
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2020

крайна
цена
с ДДС

бруто
тегло

лв.

кг

371.52
393.04
434.71
146.29

3.900

термостатен смесител за душ

364.37
124.48
146.62

AQ3002

вграден смесител за монтаж на
стена

199.37

2.500

AQ2305CG
AQEK001
AQSF0728
AQB5431B
AQB5431BN
AQB5431C
AQB3271-1
AQXR018
AQYD1060

душ комплект от стъкло и метал

254.77
295.28
357.25
154.44
152.00
145.24
135.64
104.28
139.97

2.975

код

продукт

височи- височина дължина,
на от от плота дължина
плота до чучура
с чучур

душ пита

ширина
смесител

мм

мм

4.905

200×200

120

7.000

200×200

120

8.000

200×200

120

260×200

265

мм

мм

мм

INNO
AQCS100A
AQCS100B
AQCS100C
AQLF551

2 функции, за стена
дигитална
душ система 2 функции, за таван
за вграждане
3 функции
LED смесител с термо контрол

1.800

123

115

123

ECO
AQAL-758
AQTF895
AQTR509

термостатен смесител за душ
термостатен смесител за душ/вана

1.500

265

1.800

265

VISION

душ система за вграждане
черен

140

7.000

175
200×200

6.000

150
150

1.360

350

100

105

1.360

350

100

105

1.360

350

100

1.600

180

1.500

200

95

170

1.170

220

150

195

153.43
385.59
146.77
146.48

1.310

350

215

217

1.175

220

130

180

1.300

220

130

180

AQ8416G

сифон, златен, поп-ъп за мивка с преливник

27.27

0.365

AQD8015F

сифон, бронз за мивка с преливник

26.99

0.365

смесител за мивка

52.48
53.44
68.27
78.22

1.025

187.09
127.80
138.02
124.45
156.77
42.68

2.265

смесител за
баня с креасатен
тивен дизайн
хром гланц
смесител за мивка с овален дизайн
стилен смесител за баня
смесител за баня – в бяло и хром

105
230

VINTAGE
AQXR-GZ-8020 смесител за баня – висок
стилен душ комплект
AQAF9071
AQD7520
стилен смесител за баня
AQD8517

4.000

170

85

66
(шапка)

PRACTIC
AQXR-X5001
AQ1003
AQLM006
AQM300-1

висок смесител за мивка
смесител за мивка, стоящ, хром
стилен смесител за баня

175

140

1.500
1.500
1.500

MULTI
AQ805-05
AQCF818
AQCF0718
AQXR604
AQXR112
AQ1034

смесител за кухня с подвижна глава
смесител с функция за изваждане и
гъвкав шлаух
смесител за кухня с модерен дизайн
класически смесител за кухня

420

280

210

2.000
2.000

260

175

2.050

370

270

0.885

145

275

2.000

АКСЕСОАРИ И ДОПЪЛНЕНИЯ
AQSL-1-12
AQXRP20020

душ пита – кръгла 30 см

89.80
21.42

1.120

305

сифон за мивка

0.285

280 до стената

AQWL-1001

поп-ъп сифон за мивка с преливник,
хром

25.68

0.365

66
(шапка)

AQXSQ-11

сифон за мивка с преливник

13.35

0.200
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Ексклузивни отстъпки за магазини, строителни
фирми, професионалисти, хотели и заведения!
Свържете се с нас за вашите специални условия!

☔
Аквауеър ЕООД
+359 89 444 7891
shop.aquaware@gmail.com
☔

Всички продукти за баня и кухня на фирма Aquaware са със стандартни размери,
резби и свързване към водопроводната инсталация.
Всички продукти в каталога са на склад. Свържете се с нас за наличности.
Гаранцията за продуктите е 2 години от датата на продажба. За гаранционната
процедура и условия се обърнете към Аквауеър ЕООД

