
KESTÄVÄ VALINTA 

KYLPYHUONEESEEN
Hyödynnä tarjous ja hanki pohjoismaiset suihku- ja kalustekokonaisuu-

det, jotka on luotu kestämään kokonaisen sukupolven ajan ottaen 
huomioon vaikutukset ympäristöön viimeistä yksityiskohtaa myöten. 

Tarjous on voimassa 
31.8.2020 asti

inr.fi/kampanjat



KALUSTEPAKETTI 60 PEILIKAAPILLA

Lisää kalustepakettiin kätevä pistorasia al-
laskalusteen laatikkoon, suurentava peili ja 
tunnelmallinen valo kalusteen ja peilikaapin 
alle. Lisämaksu.

TX TOP EXTREME™

KIVIKOMPOSIITTI 

MAGNEETTIPIDIKE

GRASS VIONARO 
LAATIKOT

TYYLIKÄS VEDINLISTA

LAATIKOT JÄRJESTYKSESSÄ

LISÄVARUSTEET

Allaskaluste VISKAN Grip 60, Premium White, jossa mattavalkoinen 
kivikomposiittipesuallas ja alumiinivedinlistat. 15 vuoden takuu. 
Peilikaappi STAGE 60, Premium White, jossa LED-valaistus, pistora-
sia ja peilit myös ovien sisäpuolella.

PISTORASIA
Pistorasia on kaapin oikeassa yläkul-
massa ja pitää sähköhammasharjan 
ladattuna. 230 V.

PEILIT MYÖS SISÄPUOLELLA
Täydellinen näkyvyys sekä edestä 
että takaa.

Pitää tarvikkeet, jotka yleensä 
katoavat paikoillaan: pinsetti ja 
kynsisakset. 

Markkinoiden kestävin pintakäsittely, 
joka pidentää käyttöikää.

Mattapintainen ja silkkisen-
sileä pinta on pitkäaikainen, 
iskunkestävä ja naarmuun-
tumanton. 

Mattavalkoiseksi lakattu 
alumiinivedinlista korostaa 
muotoilua ja toimintaa. 

Laatikot maailman-
johtavalta Grassilta 
kestää ikuisuuden tai 
kaksi. 

Tyylikkäät ja kätevät säi-
lytyslokerot sisältyy. 2 kpl.

Hana ei kuulu hintaan vaan 
ostetaan erikseen. 

1097:-
SÄÄSTÄT 470 €

Tuotenro 225264



SUIHKUPAKETTI SÄILYTYSTILALLA

Kaikki suihkulasimme on valmistettu karkaistusta turvala-
sista, mutta jos haluat lisävarmuutta voit valita uuden 
suihkulasin Kirkas lasi SafeTech, joka pitää lasin koossa 
kalvon avulla, jos lasi sattuisi hajoamaan. Tai valitse 
Kirkas lasi Timeless, joka helpottaa puhdistusta ja pitää 
lasin kirkkaana. Lisämaksu. 

LISÄVARUSTEET

JOUTSENMERKITTY

KÄTEVÄ SÄILYTYS

MORA TECHNOLOGY INSIDE

VALITSE KÄSISUIHKU

SISÄÄNTAITETTAVAT OVET

VALITSE PINTAKÄSITTELY

 Kiiltävä Mattaharjattu  Valkoinen Musta

Suihkunurkka LINC Angel tai Niagara, johon on yhdistetty PILE 
säilytysratkaisu sekä MIST kattosuihku. 
Tarjoukseen sisältyy kaikki vakiokoot (700, 800, 900, 1000 mm), 
vakiokorkeus 2000 mm. Lasivaihtoehtoina Kirkas, Frost, Raita ja 
Savu. 15 vuoden takuu.

Maailman johtavaa suihkutekniikkaa 
ja INR:n muotoilu.

Koko suihkunurkan voi 
kierrättää.

VALITSE VEDIN

PILE säilytysratkaisussa on viisi 
portaattomasti siirrettävää 
hyllyä, jotka on liitetty suihkun 
profiiliin. Katso takasivu. 

Säästää lattiatilaa pienessä 
kylpyhuoneessa.

1562:-
SÄÄSTÄT 391 €

LINC NIAGARALINC ANGEL



Tarjous on voimassa 31.8.2020 asti
Lue lisää inr.fi/kampanjat

TX
TMTOP EXTREMEtechnology inside

Valmistettu 
ruotsissa

15 vuoden takuu Joutsenmerkitty


