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САНИТАРНА КЕРАМИКА | МИВКИ ЗА БАНЯ

il BAGNO, COME lo VORREI

Новаторски дизайн и производ-

ство ексклузивно “Made in Italy”, 

това са ключовите характер-

истики на  Hatr ia  -  водеща 

компания на международния 

пазар вече повече от 20 години.

Традицията отстъпва място на 

иновациите, откривайки пред 

Hatr ia  нови международни 

пазари, благодарение на обога-

тената гама разнообразни пред-

ложения, удовлетворяващи вкуса, 

както на тези, които търсят 

решения за баня от бъдещето, 

така и на онези, които държат на 

традиционните форми. 

За всички тях Hatria предлага 

подходящи продуктови линии с 

високо качество и неповторим 

дизайн, постигнат чрез забеле-

жителни колаборации на Hatria с 

международно признати дизай-

нерски екипи.



Next
СТЪПКА НАПРЕД, КОЯТО ЩЕ ВИ НАКАРА ДА ЗАБРАВИТЕ МИНАЛОТО

Дизайн на Mario Alessiani отговарящ на нуждата да се обединят 

модерните технологии с представите на клиентите за съвършенство във 

формите. Освен скритото окачане на елементите, тук е постигната 

съвършената естетика чрез скриване на сифона на тоалетната.

Максимална хигиена, по-нисък разход на вода, без бактерии - това е 

възможно, благодарение на Pure Rim. Технология за тоалетни чинии без 

скрит ринг. Чрез иновациите, въведени от Hatria, тоалетната чиния се 

измива по-ефективно, с по-малко вода (3.5/4 л) и не оставя недостъпни за 

почистване места.
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Next
RIMLESS WC

360x560
Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване ,  б е з  видими  крепежни 

елементи, което улеснява почиства-

нето и позволява съвършен дизайн.

Технологията Pure Rim, без скрит ринг 

на тoалетната, повишава нивото на 

хигиена, прави почистването лесно и 

пести вода и енергия.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Next Изненадващи форми, разчуп-

ващи стандартните представи за 

геометрия и естетика, това е 

следващо поколение санитарна 

керамика.

Тоалетната е с иновативна форма, 

която напълно скрива долния сифон, 

създавайки  една  олекотена  и 

максимално изчистена форма, 

идеална за перфекционистите.

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: Y1F1-Y1F3

Редовна цена: 1 349⁵² лв 

ПРОМО цена: 742⁰⁰ лв

тоалетна чиния биде

Код за поръчка: Y1F2

Редовна цена: 1 038⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 570⁰⁰ лв

Конзолна тоалетна чиния 

Next e тоалетна чиния със стан-

дартна проекция 56 см. Включени 

са крепежни елементи. 

Тоалетната чиния е произведена 

по  най-новата технология Pure 

Rim.

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Next e конзолно биде със стан-

дартна проекция. Включени са 

крепежни елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

смесител и стандартен отвор 

за сифон.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.
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Next Antracite
МОДЕРНА ФОРМА, ТЕХНИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ, НЕУСТОИМИ ЦВЯТ И ТЕКСТУРА ЗА ЦЕНИТЕЛИ 

Дизайн на Mario Alessiani отговарящ на нуждата да се обединят 

модерните технологии с представите на клиентите за съвършенство във 

формите. Освен скритото окачване на елементите, тук е постигната 

съвършената естетика чрез скриване на сифона на тоалетната.

Максимална хигиена, по-нисък разход на вода, без бактерии - това е 

възможно, благодарение на Pure Rim. Технология за тоалетни чинии без 

скрит ринг. Чрез иновациите, въведени от Hatria, тоалетната чиния се 

измива по-ефективно, с по-малко вода (3.5/4 л) и не оставя недостъпни за 

почистване места.
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Next
RIMLESS WC

360x560
Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване ,  б е з  видими  крепежни 

елементи, което улеснява почиства-

нето и позволява съвършен дизайн.

Технологията Pure Rim, без скрит ринг 

на тoалетната, повишава нивото на 

хигиена, прави почистването лесно и 

пести вода и енергия.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Next Изненадващи форми, разчуп-

ващи стандартните представи за 

геометрия и естетика, това е 

следващо поколение санитарна 

керамика.

Тоалетната е с иновативна форма, 

която напълно скрива долния сифон, 

създавайки  една  олекотена  и 

максимално изчистена форма, 

идеална за перфекционистите.

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

тоалетна чиния биде

Конзолна тоалетна чиния 

Next e тоалетна чиния със стан-

дартна проекция 56 см. Включени 

са крепежни елементи. 

Тоалетната чиния е произведена 

по  най-новата технология Pure 

Rim.

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Next e конзолно биде със стан-

дартна проекция. Включени са 

крепежни елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

смесител и стандартен отвор 

за сифон.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.
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BIDET

Код за поръчка: Y1GM08-Y1H508

Редовна цена: 1 749⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 962⁰⁰ лв

Код за поръчка: Y1GL08

Редовна цена: 1 273⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 700⁰⁰ лв

Next



Happy Hour 11:00
ФИНИ ЛИНИИ И ЕФИРНА ЛЕКОТА, В СЪЧЕТАНИЕ С ПРАКТИЧНОСТ И СТИЛ

Мивки за баня с изящен дизайн, компактни размери и иновативни 

текстури. Едноцветни и двуцветни мивки, чиито форми галят окото.

Подходящи за всяка модерна баня, която носи настроение във всеки час 

от деня.

6

PURE DESIGN
timeless wc collection

Happy Hour е колекция от мивки, създадена за да ви радва. Мивките са с 

правилни линии, монтаж върху плот, което позволява и съчетаването им 

както с плотове от различни материали, така и с мебели за баня по 

поръчка.

Изберете цвят и придайте индивидуалност на пространствата.

Happy Hour
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Happy Hour 11:00
500x380

White | Antracite

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ
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Мивки за баня 50х38 см, подходящи за 

монтаж с плот за баня от различни 

материали: стъкло, дърво, мрамор, 

технически камък, pvc и др. или в 

комбинация с мебел за баня по 

поръчка. 

Стилово могат да бъдат съчетани с 

тоалетни и бидета от всички серии 

на Hatria ,  включително с цвят 

Antracite.

Правоъгълни форми с модерен ултра-

тънък дизайн на порцелана, харак-

терен за обзавеждането за баня от 

висок клас.

Повърхността е идеално гладка, 

което позволява лесно почистване и 

дълготрайна белота на мивките

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: YXSL

Редовна цена: 618²⁰ лв 

ПРОМО цена: 340⁰⁰ лв

мивка white мивка antracite

Код за поръчка: Y1H208

Редовна цена: 852⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 468⁰⁰ лв

Порцеланова мивка за баня Happy Hour 11:00

Happy Hour e луксозна порцеланова мивка за баня, налична в размер: 50х38 

см, в два цвята: бял гланц и антрацит.

Използвани са най-новите технологии за производство на санитарен 

порцелан.

Мивката е без отвори за смесител, предполага монтаж на вграден 

стенен смесител или смесител стоящ на плот.

Подходяща е за монтаж върху плот за баня или за съчетание с мебел за 

баня по поръчка.

Happy Hour

Отвор за монтаж върху плот



Le Fiabe
ПОТОПЕТЕ СЕ В LA FIABE – МАГИЧЕСКИЯТ СВЯТ , КОЙТО ДАВА СВОБОДА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Дизайн следващ иновативни линии. Серията е предназначена за окачен 

монтаж, по най-новата технология за скрито окачване Pure Fix, което 

предполага изчистен до абсолютна прецизност външен вид, без никакви 

видими крепежни елементи.
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PURE DESIGN
timeless wc collection

Впечатляващите форми на Le Fiabe са изваяни от дизайнерите на Hatria, 

вдъхновени от мекотата на природните форми.

Серията следва естествени линии, които носят хармония и успокоение в 

забързаното ежедневие. Едновременно с елегантния дизайн, серията 

включва и технологии за повишаване на ефективността и комфорта.



Le Fiabe 50
365x500

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ
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Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване, без видими крепежни елемен-

ти, което улеснява почистването и 

позволява съвършен дизайн.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Lе Fiabe е една приказна серия, в 

която можете да откриете фор-

мите, които да отговорят на ваши-

те търсения за елегантност и 

мекота. 

Серията е уникално съчетание на 

овали и  артистични извивки , 

напомнящи воден поток. 

Вдъхновена от природата, носеща 

успокоение, уют и хармония, тази 

серия е чудесен акцент за всеки 

модерен интериор. Тя е лека и ще 

придаде съвършен външен вид на 

вашата баня и тоалетна.

BIDET

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: Y1BT-YXWW

Редовна цена: 940⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 515⁰⁰ лв

тоалетна чиния биде

Код за поръчка: Y1BP

Редовна цена: 714⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 392⁰⁰ лв

Конзолна тоалетна чиния 

Le Fiabe 50 e тоалетна чиния с 

къса проекция от 50 см. Включени 

са крепежни елементи. 

Използвани са най-новите тех-

нологии за производство на 

санитарен порцелан .

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Le Fiabe 50 e конзолно биде с къса 

проекция. Включени са крепежни 

елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

смесител и стандартен отвор 

за сифон.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.
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Happy Hour
ФИНИ ЛИНИИ И ЕФИРНА ЛЕКОТА, В СЪЧЕТАНИЕ С ПРАКТИЧНОСТ И СТИЛ

Мивки за баня с изящен дизайн, компактни размери и иновативни 

текстури. Едноцветни и двуцветни мивки, чиито овални форми галят окото.

Подходящи за всяка модерна баня, която носи настроение във всеки час 

от деня.
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PURE DESIGN
timeless wc collection

Happy Hour е колекция от мивки, създадена за да ви радва. Мивките са с 

правилни линии, монтаж върху плот, което позволява и съчетаването им 

както с плотове от различни материали, така и с мебели за баня по 

поръчка.

Изберете цвят и придайте индивидуалност на пространствата.

Happy Hour
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Happy Hour
02:00   475x475
03:00   470x470

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ
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Мивки за баня Happy Hour модели 

02:00 с размер 47.5х47.5 см и 03:00 с 

размер 47х47 см, подходящи за 

монтаж върху плот за баня от 

различни материали: стъкло, дърво, 

мрамор, технически камък, pvc и др. 

или в комбинация с мебел за баня по 

поръчка. 

Стилово могат да бъдат съчетани с 

тоалетни и бидета от всички серии 

на Hatria.

Меки кръгли форми с модерен ултра-

тънък дизайн на порцелана, харак-

терен за обзавеждането за баня от 

висок клас.

Повърхността е идеално гладка, 

което позволява лесно почистване и 

дълготрайна белота на мивките

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: Y0M6

Редовна цена: 443⁶⁰ лв 

ПРОМО цена: 244⁰⁰ лв

мивка 02:00 мивка 03:00

Код за поръчка: YXSJ

Редовна цена: 490⁹⁰ лв 

ПРОМО цена: 270⁰⁰ лв

Порцеланови мивки за баня Happy Hour 02:00 и 03:00

Happy Hour 02:00 e луксозна порцеланова мивка за баня, налична в размер: 

47.5х47.5 см, в цвят бял гланц. 

Модел Happy Hour 03:00 е с размери 47х47 см и също се предлага в цят бял 

гланц.

Мивките се предлагат с един разпробит отвор за стандартен 

еднодупков смесител за баня.

Подходящи са за монтаж върху плот за баня или в съчетание с мебел за 

баня по поръчка.

Happy Hour

Отвор за монтаж върху плотОтвор за монтаж върху плот



ABITO Е ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ КОЛЕКЦИИ САНИТАРНА КЕРАМИКА НЕ СА.

Революционен дизайн, плод на колаборацията между Hatria и 

дизайнерите Daniel Debiasi и Federico Sandri. Резултатът от общата им 

работа е единствената по рода си серия със сменяеми декоративни 

панели, които пренасят санитарната керамика на едно ново ниво.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Вдъхновени от необятните възможности в модата, Hatria създават серия, 

която впечатлява не само с прекрасна форма и детайли, но и с 

оригналното хрумване за подвижни декоративни панели.

Бялата основа се допълва от богата гама цветове и различни повърхности, 

които могат да бъдат сменени с лекотата, с която сменяме дрехите си.

Abito

Abito Black



Abito Black
355x560

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ
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Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване, без видими крепежни елемен-

ти, което улеснява почистването и 

позволява съвършен дизайн.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Abito е разработена съвместно с 

дизайнерите Daniel Debiasi и Federico 

Sandri и поставя началото на една 

съвсем нова идея за оформление на 

банята. "Банята, която искам" - 

мотото на Hatria е въплътено 100% в 

тази страхотна серия санитарен 

порцелан с възможност за смяна на 

цветовете, дори когато вече сте 

монтирали продуктите в дома си. 

 

Можете да сменяте дизайна на 

банята, така както сменяте дрехите 

си, това вече е възможно със серията 

Abito на Hatria

BIDET

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: YXX6-YXZT60-YXXF

Редовна цена: 1 716³⁷ лв 

ПРОМО цена: 944⁰⁰ лв

тоалетна чиния биде

Код за поръчка: YXX7-YXZT60

Редовна цена: 1 403⁵⁰ лв 

ПРОМО цена: 772⁰⁰ лв

Конзолна тоалетна чиния 

Abito Black e тоалетна чиния със 

стандартна проекция от 56 см. 

Включени са крепежни елементи. 

Тоалетната чиния се предлага с 

черен декоративен панел .

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Abito Black e конзолно биде със 

стандартна проекция. Включени 

са крепежни елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

смесител и черен декоративен 

панел.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Abito



Abito Old Rose
ABITO Е ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ КОЛЕКЦИИ САНИТАРНА КЕРАМИКА НЕ СА.

Революционен дизайн, плод на колаборацията между Hatria и 

дизайнерите Daniel Debiasi и Federico Sandri. Резултатът от общата им 

работа е единствената по рода си серия със сменяеми декоративни 

панели, които пренасят санитарната керамика на едно ново ниво.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Вдъхновени от необятните възможности в модата, Hatria създават серия, 

която впечатлява не само с прекрасна форма и детайли, но и с 

оригналното хрумване за подвижни декоративни панели.

Бялата основа се допълва от богата гама цветове и различни повърхности, 

които могат да бъдат сменени с лекотата, с която сменяме дрехите си.

Abito



Abito Old Rose
355x560

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

A
B

IT
O

 O
LD

 R
O

S
E

Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване, без видими крепежни елемен-

ти, което улеснява почистването и 

позволява съвършен дизайн.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Abito е разработена съвместно с 

дизайнерите Daniel Debiasi и Federico 

Sandri и поставя началото на една 

съвсем нова идея за оформление на 

банята. "Банята, която искам" - 

мотото на Hatria е въплътено 100% в 

тази страхотна серия санитарен 

порцелан с възможност за смяна на 

цветовете, дори когато вече сте 

монтирали продуктите в дома си. 

 

Можете да сменяте дизайна на 

банята, така както сменяте дрехите 

си, това вече е възможно със серията 

Abito на Hatria

BIDET

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: YXX6-YXZU51-YXXF

Редовна цена: 1 716³⁷ лв 

ПРОМО цена: 944⁰⁰ лв

тоалетна чиния биде

Код за поръчка: YXX7-YXZU51

Редовна цена: 1 403⁵⁰ лв 

ПРОМО цена: 772⁰⁰ лв

Конзолна тоалетна чиния 

Abito Old Rose e тоалетна чиния 

със стандартна проекция от 56 

см .  Включени  са  крепежни 

елементи. 

Тоалетната чиния се предлага с 

розов декоративен панел .

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Abito Old Rose e конзолно биде със 

стандартна проекция. Включени 

са крепежни елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

смесител и розов декоративен 

панел.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Abito



Abito White
ABITO Е ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ КОЛЕКЦИИ САНИТАРНА КЕРАМИКА НЕ СА.

Революционен дизайн, плод на колаборацията между Hatria и 

дизайнерите Daniel Debiasi и Federico Sandri. Резултатът от общата им 

работа е единствената по рода си серия със сменяеми декоративни 

панели, които пренасят санитарната керамика на едно ново ниво.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Вдъхновени от необятните възможности в модата, Hatria създават серия, 

която впечатлява не само с прекрасна форма и детайли, но и с 

оригналното хрумване за подвижни декоративни панели.

Бялата основа се допълва от богата гама цветове и различни повърхности, 

които могат да бъдат сменени с лекотата, с която сменяме дрехите си.

Abito



Abito White
355x560

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

A
B

IT
O

 W
H

IT
E

Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване, без видими крепежни елемен-

ти, което улеснява почистването и 

позволява съвършен дизайн.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Abito е разработена съвместно с 

дизайнерите Daniel Debiasi и Federico 

Sandri и поставя началото на една 

съвсем нова идея за оформление на 

банята. "Банята, която искам" - 

мотото на Hatria е въплътено 100% в 

тази страхотна серия санитарен 

порцелан с възможност за смяна на 

цветовете, дори когато вече сте 

монтирали продуктите в дома си. 

 

Можете да сменяте дизайна на 

банята, така както сменяте дрехите 

си, това вече е възможно със серията 

Abito на Hatria

BIDET

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: YXX6-YXX8-YXXF

Редовна цена: 1 457⁵⁰ лв 

ПРОМО цена: 800⁰⁰ лв

тоалетна чиния биде

Код за поръчка: YXX7-YXZU51

Редовна цена: 1 145³⁰ лв 

ПРОМО цена: 630⁰⁰ лв

Конзолна тоалетна чиния 

Abito Old Rose e тоалетна чиния 

със стандартна проекция от 56 

см .  Включени  са  крепежни 

елементи. 

Тоалетната чиния се предлага с 

бял декоративен панел .

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Abito Old Rose e конзолно биде със 

стандартна проекция. Включени 

са крепежни елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

смесител и бял декоративен 

панел.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Abito



Abito

Мивки за баня с оригинален дизайн, допълващи серия санитарна 

керамика Abito, с компактни размери и иновативни текстури. 

Стандартни едноцветни и уникални двуцветни мивки, създаващи стил и 

незабравимо усещане за лукс и красота.
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FASHION DESIGN
haute couture wc collection

Вдъхновени от необятните възможности в модата, Hatria създават серия, 

която впечатлява не само с прекрасна форма и детайли, но и с 

оригналното хрумване за декоративни панели.

Бялата основа се допълва от богата гама цветове и различни повърхности, 

които предлагат неповторимо разнообразие в ежедневието.

ABITO Е ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ КОЛЕКЦИИ САНИТАРНА КЕРАМИКА НЕ СА.

Abito



Abito
580x450

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

A
B

IT
O

 5
8

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: YXZXB4

Редовна цена: 985⁴⁵ лв 

ПРОМО цена: 542⁰⁰ лв

мивка black мивка old rose

Код за поръчка: YXZZ16

Редовна цена: 985⁴⁵  лв 

ПРОМО цена: 542⁰⁰ лв

Код за поръчка: YXXA

Редовна цена: 727⁶⁰ лв 

ПРОМО цена: 400⁰⁰ лв

мивка white

Отвор за монтаж върху плот

Порцеланови мивки Abito

Abito e луксозна порцеланова мивка за баня, налична в размер: 58х45 см, в 

три цвята: стандартен бял гланц, бяло+черно и бяло+пепел от рози.

Мивките нямат отвор за смесител и преливник, предполага монтаж на 

вграден стенен смесител или смесител стоящ на плот

Подходящи са за монтаж върху плот или в съчетание с мебел за баня.

Мивки за баня Abito са с размер 58х45 

см , подходящи са за монтаж върху 

плот за баня от различни материали: 

стъкло, дърво, мрамор, технически 

камък, pvc и др. или в комбинация с 

мебел за баня по поръчка. 

Стилово могат да бъдат съчетани 

най-добре със санитария от серия 

Abito на Hatria.

Нетрадиционни и модерни форми с 

модерен ултра-тънък двуцветен 

дизайн на порцелана.

White | Black | Old Rose

19Abito



Fusion
БЕЗКРАЙНО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ФОРМИ ЗА ИДЕАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ

Серия, залагаща на практичното разнообразие, синтеза между формите в 

преследване на идеалната колекция, която ще удовлетвори и най-

взискателните. Fusion съчетава меки овали и изчистени квадрати с чисти и 

бляскави повърхности.
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PURE DESIGN
timeless wc collection

Неограничени възможности за избор, това е кредото на колекцията 

Fusuon. 

Произведени по най-актуалните технологии за санитарен порцелан, 

гарантиращи отличен блясък, белота и безупречна хигиена. Супер 

компактните размери, правят Fusion точният избор във всяка ситуация.

Fusion
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Fusion 48
350x480

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

F
U

S
IO

N

Тоалетна чиния и биде за окачен 

монтаж, съчетават се със стан-

дартни структури за вграждане.

Чинията е със скрито присъеди-

няване, без видими крепежни елемен-

ти, което улеснява почистването и 

позволява съвършен дизайн.

Тоалетната дъска е с механизъм за 

забавено спускане, който осигурява 

лекото и безшумно затваряне на 

капака и седалката на тоалетната 

за максимална дискретност и 

комфорт на употребата.

Fusion e eдна от най-богатите на 

форми и размери колекции на Hatria. 

Залага на класическа овална или 

актуалната квадратна геометрия на 

продуктите, без излишни детайли и с 

максимална лекота на формите. 

 

Серията непрекъснато се обогатява 

с нови разработки, което е едно от 

отличителните предимства на 

Hatria.

 

Предложеният модел Fusion 48 е супер 

компактен, подходящ за пространст-

ва с ограничени размери.

BIDET

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: YXZL-YXB3

Редовна цена: 1 199³⁰ лв 

ПРОМО цена: 660⁰⁰ лв

тоалетна чиния биде

Код за поръчка: YXJ8
0

Редовна цена: 822 ⁰ лв 

ПРОМО цена: 657⁰⁰ лв
*доставя се по поръчка

Конзолна тоалетна чиния 

Fusion e супер компактна тоал-

етна чиния с проекция от 48 см. 

Включени са крепежни елементи. 

Използвани са най-новите тех-

нологии за производство на 

санитарен порцелан .

Тоалетната дъска в комплекта е 

с плавно спускане.

Конзолно биде

Fusion e конзолно биде със супер 

компактна проекция. Включени 

са крепежни елементи. 

Бидето се предлага с 1 отвор за 

стандартен смесител и сифон.

Смесител и сифон не са включени

в цената на продукта.

Fusion



Canalgrande
ФИНИ ЛИНИИ И ЕФИРНА ЛЕКОТА, В СЪЧЕТАНИЕ С ПРАКТИЧНОСТ И СТИЛ

Мивки за баня с олекотен дизайн и фини линии, очертаващи изящни 

форми. 

Подходящи за всеки стил и предлагани в подходящи размери както за 

големи, така и за малки пространства. 
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PURE DESIGN
timeless wc collection

Canalgrande ще придаде на банята изтънчено усещане със своите 

красиви мивки.

Произведени по най-актуалните технологии за санитарен порцелан, 

гарантиращи отличен блясък, белота и безупречна хигиена, те имат 

подчертан характер и непреходен дизайн.

Canalgrande
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Canalgrande
600x500
800x500

ТЕХНИЧЕСКИ СХЕМИ

C
A

N
A

LG
R

A
N

D
E

Мивки за баня на 60 см и 80 см, под-

ходящи за окачен монтаж или 

вграждане в мебел за баня по поръчка. 

Стилово могат да бъдат съчетани с 

тоалетни и бидета от всички серии 

на Hatria. 

Правоъгълните форми са омекотени 

от нежно заоблени ъгли и ултра-

т ъ н ъ к  д и з а й н  н а  п о р ц е л а н а , 

характерен за обзавеждането за баня 

от висок клас.

Проектирани са така, че да улавят 

водата и да я отвеждат, без пръски. 

Повърхността на мивките е идеално 

гладка,  което позволява лесно 

почистване и дълготрайна белота на 

порцелана.

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Код за поръчка: Y1EJ

Редовна цена: 887³⁰ лв 

ПРОМО цена: 488⁰⁰ лв

мивка 600х500 мм мивка 800х500 мм

Код за поръчка: Y1EK

Редовна цена: 1 011⁰⁰ лв 

ПРОМО цена: 556⁰⁰ лв

Порцеланова мивка за баня Canalgrande

Canalgrande e луксозна порцеланова мивка за баня, налична в два 

стандартни размера: 60х50 см и 80х50 см . 

Използвани са най-новите технологии за производство на санитарен 

порцелан.

Мивката се предлага с 1 разпробит отвор за стандартен смесител и 

възможност за допълнително разпробиване на още 2 отвора.

Подходяща е за самостоятелен стенен монтаж и за съчетание с мебел 

за баня по поръчка.

Canalgrande



легенда/symbology

приемането й, както и да носи 

отговорност за последващите 

съхранение и транспорт.  

За всички останали въпроси, свързани с цени, наличности, срокове и 

възможности за доставка, реклмации и др., моля свържете се с нас на 

посочените координати.

AB Group извършва за своя 

сметка транспорт до тър-

говските обекти на своите парт-

ньори на едро, в случай, че не е 

изрично договорено друго 

(получаване на място, доставка 

до адрес и т.н.).

AB Group носи отговорност за 

целостта и вида на продуктите 

до момента на тяхната доставка 

и приемане от упълномощено 

лице срещу подпис.

Получателят  е  длъжен да 

провери стоката в момента на 

3. ТРАНСПОРТ

НЕ се приема рекламация, 

връщане и замяна на продукти 

и в следните случаи: 

1) увредени, в следствие от 

непрофесионален монтаж; 

2) увредени при последващо 

транспортиране; 

3) увредени при неправилно 

съхранение.

Рекламация на счупени и увре-

дени продукти се приема, в 

случаите, когато това е доказа-

но причинено при транспорт от 

страна на AB Group или става 

въпрос за неостраним про-

изводствен дефект.

4. РЕКЛАМАЦИИ

1. ПРОДУКТИ И ПОРЪЧКИ

AB Group си запазва правото да 

прави пълни или частични 

промени на представените в ка-

тaлога продукти. 

Посочените в каталога цветове 

и текстури са приблизителни. Те 

се влияят от средата, освет-

лението и отклонения са допус-

тими. 

Поръчка на продукт е писмена 

заявка подадена по e-mail, с 

описание на всички необхо-

дими параметри за правилно 

изписване на стоката.

Поръчките трябва да включват 

продуктов код, описание с 

размери, цвят, допълнителни 

забележки, ако са приложими.

Промени по подадена поръчка 

се приемат до 24 ч. след  ней-

ното изпращане!

Настоящият каталог съдържа 

цени на продуктите.

Посочените в каталога про-

дуктови цени се отнасят за 

крайни клиенти, в български 

лева с вкл. ДДС. 

2. ЦЕНИ

контакти/contact

за цени, наличности и поръчки:

office@abgroup.bg | M. 0895 07 07 02

AB GROUP

тоалетна чиния/

toilet pan

биде/

bidet pan

измиване с 4.5 л/

4.5 l flush
BIDET

отвор за еднодупков смесител/

only one hole faucet

без отвори за смесител/

without faucet holes

1 разпробит отвор (възможност за 3)/

1 hole (predisposed for 3 hole faucet) 
мивка за монтаж върху шкаф/

on bathroom unit

мивка за монтаж върху плот/

surface-mounted

мивка за окачен монтаж/

wall hung

мивка за вграждане в мебел/

built in bathroom unit

тоалетна дъска с плавно затваряне/

soft close seat cover
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