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Kompletnú punuku si prezrite na : 
 
http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk/VITRUVIT-dizajnova-keramika/sanitarna-
keramika/produkty-a-obrazky 

 
 

 

SIMPLY 
 
Jednoducho kolekcia sa vyznačuje prísnou základe, takmer štvorcového, 
ktorý je zjemněným s ozdobnou virgolato, ktoré zjemňuje robiť sladké a 
kľukatý. 
Krásna vec ako všetky jednoduché veci! 
Design: Valeri 
 
LUI LEI 
 
Provokatívne hovorí koncepčné potreby mužov a žien súčasníkov. 
Sharp a hladký, kompaktný a tenký, je "archetyp moderný pár, ktorý sa 
chce odlíšiť osobnosť a charakter. 
Inovatívny dizajn v celom rozsahu. 
Okrem bielej je k dispozícii aj s výzdobou Swarovski 
Design: Massimiliano Braconi 
 
ICE 
 
Kryštalizácie vody, odraz svetla, húpanie na vetra. 
Séria rozpráva keramické Ice prírodu. 
Program sochárskej formy, ako ostrovy ľadu, zhrnuté v modernom 
dizajne. 
Návrhy, ktoré čítajú priestor ponúka kombináciu rôznych vplyvov. 
Design: Manuela Busetti - Andrea Garuti 
 
 
EVER 
 
Kedy sa narodil z túžby porodiť na produkt zo súčasných smerov a zo 
všetkých námestí namočeným klasickej talianskej keramiky. 
Jeho formy sú založené na minimalizmus, jeho jednoduché a funkčné 
prispôsobiť sa akémukoľvek prostrediu tkanie minulé a súčasné, tradície a 
dizajnu. 
Design: Studio Technická Vitruvit 
 
Dorian 
 
Zbierka Dorian zabudnúť na dôstojnosť spôsobom a nájde klasické čistoty, 



ktorého čaro je večný. 
Triezvosť, elegancia v harmónii s akomkoľvek prostredí. 
Vlnitosti neodolateľná s prísnymi riadky: ak je pravda, že protiklady sa 
priťahujú, ich zväzok je stále atraktívnejšie. 
Design: Manuela Busetti - Andrea Garuti 
 
 
PEARL 
 
Pearl sa narodil zo sna: Zabráňte niečo cenného v malom priestore. 
Ako perla, je zastúpenie elegancie a zmyselnosti v kúpeľni. 
Obsiahnuté vo veľkosti, prepracovanosť a komfort poskytuje prostredie, 
popisujúci moderný štýl s mäkkými a kľukatý liniek. 
V dvoch farebných variantách: čiernej a bielej 
Design: Massimiliano Braconi 
 
MOBY 
 
Niektoré názvy sú určení vlastného osudu. 
Kúsky charakterizujúce schopní spriadať nových pozemkov pre vodu 
medzi mýtom a literatúry: Moby sa predkloní a simuluje pani morí, keď sa 
vynorí z oceánu pred inabossarsi znova. 
Pozastavená zasadnutí, diagonálne línie, štíhle steny: zdravotný systém je 
vlnité profily a geometrie pre navrhované vplyvu štýlu, ktorý sa dá 
prispôsobiť do každého prostredia. 
Design: Manuela Busetti - Andrea Garuti 
 
 
Young 
 
Začnite deň ... 
Young je použitý pojem kúpele na pôvodnú podstate v tomto rituáli, ktorý 
kombinuje kvapalné okamihy čistej radosti. 
Unikátny program pre dynamiku možných kombinácií a kompaktnými 
rozmermi, vďaka ktorým je neoceniteľné, kde je obmedzený priestor. 
Hladké plochy zvýšiť kvalitu keramiky, ktoré žiari v neprítomnosti farby. 
Design: Studio Technická Vitruvit 
 
 
 
Albano 
 
Dobytie mladý ... 
CLASSIC nikdy nebola tak mladá 
 
Design: Studio Technická Vitruvit 
 
 



CRYSTAL 
Exkluzívne dekorácie Swarovski uplatňuje na keramické biele odráža 
všetky svetlá. 
 
BLACK & WHITE 
 
Nové farby pre modely: ICE, Dorian a MOBY týždeň 
Black & White, čisto biela a čierna vnútri vonku. 
 Projekt: Technická štúdia Vitruvit 
 

 


