Avid холигчны цуглуулга

Угаалтуурын дан
бариултай холигч
(түрүүчийн нүүрэнд
харуулсан)
K-97345T-4

Угаалтуурын хос
бариултай холигч
K-97352T-4

Угаалтуурын дан
бариултай хананд
суурилуулдаг хошуу
K-97358T-4

Угаалтуурын хос
бариултай хананд
суурилуулдаг хошуу
K-97359T-4

Тавцан дээр суурилдаг
гар шүршүүртэй ванн
дүүргэгч
K-97360T-4

Тавцан дээр суурилдаг
ванн дүүргэгч
K-97363T-4

Шалан дээр
суурилуулдаг, гар
шүршүүртэй ванн
дүүргэгч
K-97367T-4

Хананд суурилуулдаг
дан бариултай
шүршүүрийн холигч гар
шүршүүрийн хамт
(түрүүчийн нүүрэнд
харуулсан)
K-97368T-4

Хананд суурилуулдаг
дан бариултай ванн,
шүршүүрийн холигч
гар шүршүүрийн хамт
(түрүүчийн нүүрэнд
харуулсан)
K-97369T-4

Термостат ванны
холигчтой босоо
шүршүүр
K-97389T-9

Modulo™ далд
суурилуулдаг
шүршүүрийн хавхлага
болон бариул
K-97365T-4

Хананд суурилуулдаг
термостат
шүршүүрийн холигч
гар шүршүүрийн хамт
K-97384T-9

Хананд суурилуулдаг,
шилжүүлэгчтэй
термостат ванн,
шүршүүрийн холигч
гар шүршүүрийн хамт
K-97386T-9

Угаалтуурын дан
бариултай өндөр холигч
K-97347T-4
Угаалтуурын дан
бариултай цамхаг холигч
K-97348T-4

Шилжүүлэгч болон гар
шүршүүр
K-97364T-9

Шалан дээр
суурилуулдаг суурь
K-97904T-NA

Modulo™ далд
суурилуулдаг ванн/
шүршүүрийн хавхлага,
болон бариул
(түрүүчийн нүүрэнд
харуулсан)
K-97366T-4

40мм хэмжээтэй далд
суурилуулдаг
шүршүүрийн бариул
K-97488T-4
40 мм хэмжээтэй
хавхлагад зориулсан
шилжүүлэгчтэй далд
суурилуулдаг
шүршүүрийн бариул
(түрүүчийн нүүрэнд
харуулсан)
K-97487T-4

Avid нэмэлт хэрэгслүүд

18" алчуурын өлгүүр
K-97494T

24" алчуурын давхар өлгүүр
K-97496T

24" алчуурын өлгүүр
K-97495T

24" алчуурын тавиур
K-97497T

Өнгөлгөөний сонголтууд :

Өнгөлсөн хром
(Polished Chrome) (CP)

Алчуурын тохуур
K-97498T

Халадны дан өлгүүр
K-97499T

00-н цаасны босоо тогтоогч
K-97502T

Халадны хос өлгүүр
(түрүүчийн нүүрэнд
харуулсан)
K-97500T

00-н цаасны тагтай тогтоогч
K-97503T

Шинэ өнгөлгөө :

Титан
(Titanium) (TT)

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул Дүүрэг, 11-р хороо, Их Монгол Улсын
гудамж, Ривер Гарден 302, KOHLER
үзэсгэлэнгийн танхим
Утас: 976-76115999, 976-94031100, 976-94061100
Имэйл: info@enemog.com

Kohler.mn

Олон төрөл
Холигчийн цогц цуглуулга нь
угаалгын өрөөний орон зайг
төлөвлөхөд хамгийн дээд зэргийн
уян хатан байдлыг олгохоор
зохион бүтээгдсэн.
Тавцан дээрх загварын
угаалтууруудыг иж бүрэн болгож
өгдөг тавцан дээр суурилуулдаг
авсаархан холигчноос хананд
суурилуулдаг загварууд хүртэл,
мөн дан бариултай болон хос
бариултай холигчны
сонголтуудаар Avid холигчны
цуглуулга нь маш олон тооны
загварын сонголтыг олгодог.
Дан бариултай

Хос бариултай

Хананд суурилуулдаг

Энгийн байдлын гоо үзэмж
Минималист загварыг дээд зэрэгт хүртэл хөгжүүлснээр
Avid холигчны цуглуулга нь энгийн байдлын урлагийг
нарийн мэдрэмжтэй хослуулж өгсөн. Нимгэн хэлбэртэй
бариул, жигд хэлбэртэй гадаргуу, анхаарал татам
өнцгүүд зэрэг деталь бүр нь гайхалтай байхаар зохион
бүтээгдсэн. Элемент бүр нь бүтэн хийцийнх нь чухал
хэсэг юм. Avid орчин үеийн интерьерт цэвэр, тохь
тухтай байдлыг авчирсан. Цогц холигч, туслах
хэрэгслүүд, шүршүүр, ванны холигчийн цуглуулгаараа
Avid загварын уян хатан байдлыг олгох бөгөөд хамгийн
орчин үеийн орон зайг бий болгодог.

Утга агуулгатай загвар
Avid нь хэт гоёл чимэглэл эсвэл нэгэн хэвийн байдал
руу хальтралгүйгээр минимализмд сэтгэл хөдлөл,
нарийн мэдрэмжийг авчирсан. Уг загварын дур булаам,
бага зэрэг эмэгтэйлэг хэлбэр нь энгийн бөгөөд нарийн
хийцийг маш тохь тухтай байдалтай хослуулж өгсөн.

Дан бариултай холигчнууд
Гурван төрлийн өндөр нь мартагдахааргүй
загварт маш сайн зохицлыг олгодог.

Стандарт

Өндөр

Цамхаг буюу илүү өндөр

Солих боломжтой,
цэвэрлэхэд хялбар
шүүгчтэй

