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Ebben a katalógusban belsőépítész partnereinkkel a legújabb trendeknek megfelelően NYOLC, változa-
tos hangulatú és színvilágú LAKÁSBELSŐ kollekciót állítottunk össze. Az összeállításkor arra törekedtünk, 
hogy Ön, otthona kényelmében találhassa meg, választhassa ki azt az enteriőrt, ami szívéhez a legkö-
zelebb áll. Amennyiben ezekből a lakásbelső csomagokból választ, nincs szükség további személyes be-
mutatótermi egyeztetésre.

Az ajánlott nyolc kollekció 
6 darab STANDARD 

és 2 darab FELÁRAS
ajánlatot tartalmaz. 

A Standard csomagok esetén 
a lakásbelső kialakításának 

nincs többlet költsége. 
A feláras csomag 

választása esetén tételes 
ajánlatot készítünk.

Egy-egy csomag az alábbiakat tartalmazza: 
• Hidegburkolatok típusa, azok elhelyezése 3D látványterven  
bemutatva 
• Melegburkolat típusa (szöveges, képes bemutatás) 
• Standard ajtó színe (szöveges, képes bemutatás) 
• Szaniterek, csaptelepek, kapcsolók, dugaljak típusa a katalógus 
végén összevontan található, melyek valamennyi csomagnál  
megegyeznek. 
A nyolc kollekció többségét 3D látványterveken mutatjuk be, közel 
30 látványterv segíti Önt a választásban. A falak fehérre festettek 
minden helyiségben.

Kérjük figyelmesen nézze át a csomagajánlatainkat, mert azok tartalma, részletei, későbbiekben nem 
variálhatóak, nem módosíthatóak, nem összevonhatóak! A csomagokat sorszámokkal láttuk el. Éljen 
a csomagválasztás lehetőségével! Nincs más dolga, mint kiválasztani az Önnek tetsző kollekciót és a 
megküldött nyilatkozatba jelölni a választott kollekció nevét és számát. A kitöltött nyilatkozatot kérnénk 
részünkre visszaküldeni szíveskedjék.

A választott csomag alapján készítjük a burkolási terveket, melyet emailben küldünk meg Önnek a téte-
les anyagválasztékkal együtt jóváhagyásra. Feláras csomag választása esetén a küldött dokumentáció 
költségvetéssel is kiegészül.

A katalógusban szereplő látványtervek a project jellemző fürdőszoba alaprajzára készültek. A végleges 
burkolási tervek módosulhatnak az egyes lakások fürdőszobai alaprajzához, elrendezéséhez igazodva.

Reményeink szerint ezzel időt, 
energiát takaríthatunk meg Önnek.

Néhány kattintással 
Ön kényelmesen intézheti 

a lakása belső kialakítását, 
a többit nyugodtan bízza ránk!

Kedves Ügyfelünk! 
LAKÁSBELSŐ STÍLUSTERVEINKET AZ ÖN KÉNYELMÉÉRT HOZTUK LÉTRE.
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In this catalogue, together with our interior designer partners, we have compiled EIGHT INTERIOR  
collections with a varied mood and color scheme in line with the latest trends. When compiling the 
catalogue, we endeavoured that you can find and choose the interior that is closest to your heart in 
the comfort of your home. If you choose from these interior packages, no further personal showroom 
consultation is needed. 

The recommended eight 
collections include 

6 STANDARD and  
2 SUPPLEMENTARY offers. 

In case of Standard 
packages, there is no 

additional cost for the interior 
design of the apartment. 

If you choose the surcharge 
package, we will make 

an itemized offer.

Each package contains the following: 
• Type of hard finishes, their placement shown in a 3D  
visualisation 
• Type of soft finishes (presentation with text and images) 
• Colour of standard door (presentation with text and images) 
• Types of sanitary ware, faucets, switches and sockets can be found 
at the end of the catalogue, which are the same for all packages. 

Most of the eight collections are presented in 3D visualisation, with 
nearly 30 visual designs to help you choose. The walls are painted 
white in every room.

We kindly ask you to carefully review our package offers, because their content and details cannot 
be varied, modified or combined. The packages are numbered. Please, take the opportunity to choose 
a package. All you have to do is select the collection you like and enter the name and number of the 
selected collection in the statement you received. Then please return the completed statement to us.

We will prepare the covering plans based on the chosen package, which will be sent to you via e-mail 
together with the itemized material selection for approval. If you choose the surcharge package, the sent 
documentation will be supplemented with a budget.

The bathroom images in the catalogue are based on a typical bathroom floor plan from the project. The 
final covering plans can be modified to suit the actual bathroom floor plan and layout of each apartment.

We hope that by this 
we can save you time and energy.

With a few clicks you can 
comfortably manage the 

interior design of your apartment, 
feel free to leave the rest to us.

Dear Customer,
WE HAVE CREATED OUR STYLE DESIGN SELECTION OFFERS FOR YOUR COMFORT.

Homes



A katalógusba szereplő termékpaletta a gyártói visszajelzések alapján akár jelentősen változhat 
a jelenlegi alapanyagbeszerzési bizonytalanságok miatt. Amennyiben a gyártók a termékek 
Beruházó általi megrendeléskor gyártási, illetve beszállítási bizonytalanságokat jeleznek, akkor 
az adott termékekre vonatkozóan helyettesítő, kiváltó termékpalettát kínálunk fel.

The product range in the catalog may change significantly due to current raw material sourcing 
uncertainties based on manufacturer feedback. If the manufacturers indicate production or 
delivery uncertainties when ordering the products by the Investor, we may offer a replacement 
product range for the given products.

TARTALOMJEGYZÉK
TABLE OF CONTENTS

ARDESIA (FELÁRAS CSOMAG/SURCHARGE PACKAGE)

BLACK & WHITE

CROSSOVER (FELÁRAS CSOMAG/SURCHARGE PACKAGE)

MANZILA

SHINY TEXTILE

STAY CLASSY

TOUCH ME

ZAMBEZI

1 csomag
package

2 csomag
package

3 csomag
package

4 csomag
package

5 csomag
package

6 csomag
package

7 csomag
package

8 csomag
package

FÜRDŐSZOBA 
BATHROOM

ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK 
ELECTRICAL FITTINGS



1 / ARDESIA

Az Ardesia kollekciót egy természetes üledékes kő, a pala ihlette, melyet a gyártó - az olasz Piemme - modern, magas 
szintű gyártási technológiával valósít meg. A burkolatok, ebben a csomagban három színben érhetők el: fehér/bianco,  
szürke/grigio, antracit/nero. Ez a burkolatcsalád falra és padlóra egyaránt alkalmazható, így egységes képet varázsol-
hat otthonába.

The Ardesia collection was inspired by a natural sedimentary stone, the slate, and is manufactured with modern, high-
level production technology by the manufacturer Piemme from Italy. The covers in this package are available in three 
colors: white/bianco, gray/grigio, anthracite/nero. This cladding family can be applied to both walls and floors, so you can 
conjure a unified look into your home.

ARDESIA - A TERMÉSZETES KŐ ELEGANCIÁJA
ARDESIA - THE ELEGANCE OF NATURAL STONE



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

 A katalógusban található, *-al jelölt feláras termékekre, csomag felár kerül meghatározásra. 
A csomag felárat a tájékoztató levelünk tartalmazza.

There is a surcharge for the package and products marked with a * in the catalog. 
The package surcharge is included in our information letter.

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.
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30 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Ardesia Bianco (00748) *

1

2

30 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Ardesia Grigio (00751) *2 Ardesia Nero (00753) *



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS
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A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Elton Oak White (365217)

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Stockholm 

Loc-3 Tölgy Rustic fehér-pácolt matt-lakkos 
Loc-3 Oak Rustic white-pickled, matt lacquered

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES
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Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE
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A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



2 / BLACK & WHITE

BLACK & WHITE - A FEKETE-FEHÉR 
AZ ÖRÖK KLASSZIKUS

BLACK & WHITE, THE ETERNAL CLASSIC

A gyártó – Cersanit – Black and White kollekció fehér, fekete és mintás csempéi játékosságot, vitalitást és eleganciát 
sugároznak. A fekete egyedi és fényűző, a fehér maga a tisztaság, a minta a játékosság. A hatást az Opoczno Patchwork 
Clover Black Pattern fekete mintás padlólapja csak tovább fokozza.

The white, black and patterned tiles of the manufacturer - Cersanit - Black and White collection radiate playfulness, vitality 
and elegance. Black is unique and luxurious, white itself is purity, the pattern is playfulness. The effect is further enhanced 
by Opoczno Patchwork Clover Black Patterned floor tiles.



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.
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HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

20 x 60
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Black&White White Satin  

(W476-009-1)

2 Black&White Black Satin  

(W476-010-1)

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

3 Black&White Pattern A  

(W794-004-1)

29,8 x 29,8
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

4 Patchwork Clover Black Pattern  

(OP867-002-1)

1

2

3

4

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Brasco G411 Grey (W467-002-1)



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS
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A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Bardolino Oak Grey ‘D’ R10 

(364722)

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Malmö 

Loc-3 Kőris Natur Chambord (szürke pácolt) 
struktúrált, matt-lakkos
Loc-3 Ash Natur Chambord grey pickled, 
structured, matt lacquered

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES
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Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE
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A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



3 / CROSSOVER

A Crossover burkolatcsalád a kő természetes szépségét varázsolja otthonunkba. A lapok felülete, textúrája változatos, 
minimalista hatást nyújtanak. Ennél a csomagnál a kollekció  szürke/grey, fehér/white és 3D mintákkal érhetők el. Uni-
verzális megoldást, egységet, összehangoltságot teremt egyedülállóvá téve otthonunkat. A kollekció saját szürke/grey 
padlólapot is tartalmaz. Kombinálható fa, fényes króm és a természetben megtalálható földszínű kiegészítőkkel.

The Crossover cladding family enchants the natural beauty of stone into our homes. The surface and texture of the sheets 
provide a varied, minimalist effect. With this package, the collection is available in gray, white and 3D patterns. It creates a 
universal solution, unity and harmony, making our home unique. The collection also includes its own gray floor tiles. It can 
be combined with wood, bright chrome and earth-colored accessories found in nature.

CROSSOVER – EGYEDÜÁLLÓ, KIFONOMULT KŐHATÁS
CROSSOVER – UNIQUE, SOPHISTICATED STONE EFFECT



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

 A katalógusban található, *-al jelölt feláras termékekre, csomag felár kerül meghatározásra. 
A csomag felárat a tájékoztató levelünk tartalmazza.

There is a surcharge for the package and products marked with a * in the catalog. 
The package surcharge is included in our information letter.

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.
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60,4 x 60,4
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Crossover Grey (37432) *

20 x 50
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Crossover White (37443) *2 Crossover Grey (37445) *

20 x 50
DEKOR, MATT

DECOR, MATT

3 Crossover Drywall Grey  

(37449) *4 Crossover Groove Grey  

(37453) *

1

2

3

4

60,4 x 60,4
PADLÓLAP, 

GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES,, MATT

5 Crossover Grey  

(37432) *

5



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS
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A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Elton Oak White (365217)

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Stockholm 

Loc-3 Tölgy Rustic fehér-pácolt matt-lakkos 
Loc-3 Oak Rustic white-pickled, matt lacquered



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

BIGGGEORGE PROPERTY- 27

Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE



28 - BIGGGEORGE PROPERTY

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



4 / MANZILA

MANZILA - A TERMÉSZET HANGJA
MANZILA - THE VOICE OF NATURE

A gyártó – Cersanit – Manzila kollekciója a szafarik hangulatát idézi meg. A sima, illetve texturált csempék visszafogott, 
semleges színei – a bézs és a barna – a természetes kő hatását idézik, meleg, barátságos légkört teremtve. Egyaránt 
ideális a kis és nagyobb fürdőszobában is. A csomagajánlatot a famintás Sandwood Beige padlólap egészíti ki, mely 
1/3-os eltolással kerül lefektetésre.
 
The Manzila collection of the manufacturer, Cersanit, summons the atmosphere of safaris. The restrained, neutral colors of 
the smooth and textured tiles - beige and brown - evoke the effect of natural stone, creating a warm, friendly atmosphere. 
Ideal for small and large bathrooms as well. The package is complemented by the wood-patterned Sandwood Beige floor 
tile, which is laid with a 1/3 offset.



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

30 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

BIGGGEORGE PROPERTY- 31

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

32 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.

BIGGGEORGE PROPERTY- 33

1/3 - 2/3 eltolásban
1/3 to 2/3 offset

Burkolási mód
Tiling methods

18,5 x 59,8
PADLÓLAP GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Sandwood Beige (W484-001-1)

1

2

20 x 60
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Manzila Beige Matt  

(W1016-002-1)

2 Manzila Brown Matt  

(W1016-005-1)

20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

3 Manzila Beige Structure Matt  

(W1016-004-1)

18,5 x 59,8
PADLÓLAP GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

4 Sandwood Beige (W484-001-1)

3

4

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS

34 - BIGGGEORGE PROPERTY

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Cser Rustic

LOC-3 Cser Rustic selyemfényű lakkos
LOC-3 Tan Rustic silky lacquered

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Bardolino Oak (368072)



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

BIGGGEORGE PROPERTY- 35

Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE



36 - BIGGGEORGE PROPERTY

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



5 / SHINY TEXTILE

A kollekció elegáns, romantikus hatású, tervezőit az őszi, aranyszínben ragyogó tengerpart ihlette. A finom textúrájú me-
leg krém és bézs színű lapok a kollekció lágy hullámmintájú lapjaival ötvözve a homokos tengerpart nyugalmát idézik. 
Réz színű, barnás árnyalatú, valamint a természet őszi színeit idéző kiegészítőkkel a legszebb, de érdemes figyelmet 
fordítani a megfelelő világításra is, hogy a hullámminták életre keljenek. A kollekcióhoz saját padlólap is tartozik.

The collection is elegant with a romantic effect, its designers were inspired by the autumn beach shining in golden colour. 
The delicately textured warm cream and beige tiles combined with the soft wavy tiles of the collection evoke the serenity 
of the sandy beach. It is the most beautiful with copper-colored, brownish shades and accessories that evoke the autumn 
colors of nature, but it’s also worth paying attention to the right lighting to bring the wave patterns to life. The collection 
also has its own floor tile.

SHINY TEXTILE – TENGERPARTI NYUGALOM
SHINY TEXTILE – SEASIDE REST



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

38 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

BIGGGEORGE PROPERTY- 39

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

40 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.

BIGGGEORGE PROPERTY- 41

HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

29,8 x 59,8
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Shiny Textile Cream Satin PS810 

(OP502-001-1)

42 x 42
PADLÓLAP GRES,  MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

3 Shiny Textile Beige Satin G440 

(OP502-005-1)

42 x 42
PADLÓLAP GRES,  MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Shiny Textile Beige Satin G440 

(OP502-005-1)

29,8 x 59,8
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

2 Shiny Textile Beige Satin Structure 

PS810 (OP502-004-1)

3

1

2



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS

42 - BIGGGEORGE PROPERTY

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Chalet Oak Light (398352)

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Cser Rustic

LOC-3 Cser Rustic selyemfényű lakkos
LOC-3 Tan Rustic silky lacquered



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

BIGGGEORGE PROPERTY- 43

Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE



44 - BIGGGEORGE PROPERTY

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



6 / STAY CLASSY

Ha Ön a természetes felületű burkolatokat szereti, amely párosul a hideg eleganciával, akkor ezt a burkolatcsaládot 
Önnek ajánljuk. Időtállósága garantált, hisz a márvány hatású burkolat örök, időtlen, valósághű, így páratlanul elegáns 
enteriőr születhet a márvány tisztaságával. A márvány a nemesség, a tisztaság megtestesítője otthonunkban.

If you like natural-surface coverings combined with cool elegance, we recommend this family of tiles to you. Its durability 
is guaranteed, because the marble-like covering is eternal, timeless, realistic. With the purity of marble, a uniquely elegant 
interior may be created. Marble is the epitome of nobility, purity in our home.

STAY CLASSY - A MÁRVÁNY ELEGANCIÁJA
STAY CLASSY – THE ELEGANCE OF MARBLE



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

46 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

BIGGGEORGE PROPERTY- 47

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

48 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.

BIGGGEORGE PROPERTY- 49

HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

29,8 x 59,8
CSEMPE, FÉNYES
WALL TILES, GLOSSY

1 Stay Classy White Glossy 

PS804 (W563-001-1)

29,8 x 59,8
DEKOR, FÉNYES
DECOR, GLOSSY

2 Stay Classy White Glossy Diamond 

Structure PS804 (W563-002-1)

1

2

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Stay Classy White Satin G434 (W563-003-1)

3

42 x 42
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

3 Stay Classy White Satin G434 

(W563-003-1)



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS

50 - BIGGGEORGE PROPERTY

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Ashcroft Wood (367983)

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Stockholm 

Loc-3 Tölgy Rustic Fehér-pácolt Matt-lakkos
Loc-3 Oak Rustic white-pickled, matt lacquered



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

BIGGGEORGE PROPERTY- 51

Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE



52 - BIGGGEORGE PROPERTY

A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



7 / TOUCH ME

A kollekció a minimalista designt képviseli, de bátran választhatják azok is, akik szeretik a modern eleganciát, az 
egyszerű, mégis karakteres stílust. A fehér és a nyers-szürke, finom textúrájú szaténlapok könnyedén variálhatók a fehér 
és szürke, enyhe hullámokat utánzó 3D lapokkal. Kombinációjuk bársonyos, időtálló, harmóniát és békét tükröző stílust 
eredményez. Fényes, tükörszerű, fekete kiegészítőkkel ajánljuk. A kollekció saját padlólapot is tartalmaz.

The collection represents minimalist design, but also those who like modern elegance, simple yet characterful style might 
choose this collection. The white and raw-gray, finely textured satin tiles can be easily varied with white and gray 3D 
tiles imitating slight waves. Their combination results in a velvety, timeless style that reflects harmony and peace. We 
recommend it with shiny, mirror-like, black accessories. The collection also includes its own floor tiles.

TOUCH ME – MINIMALISTA ELEGANCIA
TOUCH ME – MINIMALIST ELEGANCE



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

54 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

BIGGGEORGE PROPERTY- 55

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

56 - BIGGGEORGE PROPERTY

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.

BIGGGEORGE PROPERTY- 57

HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

29,8 x 59,8
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Touch me White Satin PS800 

(W562-001-1)

1

29,8 x 59,8
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

2 Touch me White Satin  

Wave Structure  

PS800 (W562-002-1)

3 Touch me Grey Satin  

Wave Structure  

PS800 (W562-004-1)

32

42 x 42
PADLÓLAP GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

4 Touch me White Satin  

PP420 (W714-017-1)

4

42 x 42
PADLÓLAP, GRES

CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Brasco G411 Grey  

(W 467-002-1)



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS
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A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Malmö 

Loc-3 Kőris Natur Chambord (szürke pácolt)  
struktúrált Matt-lakkos
Loc-3 Ash Natur Chambord grey pickled, 
structured, matt lacquered

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Bardolino Oak Grey ‘D’ R10 

(364722)



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

BIGGGEORGE PROPERTY- 59

Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

UNI WEISS 
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE
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A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



8 / ZAMBEZI

A gyártó – Cersanit - ZAMBEZI kollekcióját Afrika színei ihlették: a gyengéd zöld és az elefántcsont elegáns tört- 
fehér színe. A falicsempék sima, illetve finoman texturált felületűek. A csomagajánlatot a Cersanit kőhatású Lando Beige 
padlólapja teszi még izgalmasabbá.

The ZAMBEZI collection of the manufacturer, Cersanit, was inspired by the colors of Africa: the gentle green and the 
elegant off-white color of ivory. The wall tiles have smooth and finely textured surface. The Cersanit’s stone-effect Lando 
Beige floor tile makes this package even more exciting.

ZAMBEZI – AFRIKA SZÍNEI
ZAMBEZI – COLORS OF AFRICA



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK KÁDAS 
FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM 
WITH BATHTUB



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
ZUHANYZÓS 

FÜRDŐSZOBÁJA VAN

IF YOU HAVE A BATHROOM
 WITH SHOWER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES
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A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése 
kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard 

kínálat a katalógus 69-80 oldalán található.

The display of sanitary ware in the visual design 
may differ slightly from the standard offer. The standard range 

can be found on page 69-80 in this catalog.

AMENNYIBEN ÖNNEK 
KÜLÖNÁLLÓ WC-JE VAN

IF YOU HAVE 
A SEPARATE TOILET



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

A látványterveken feltüntetett szaniterek megjelenítése kismértékben eltérhet a standard kínálattól. A standard kínálat a katalógus 73-88 oldalán található.
The display of sanitary ware in the visual design may differ slightly from the standard offer. The standard range can be found on the 73-88 page of the catalog.
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HIDEGBURKOLAT A TOVÁBBI HIDEGBURKOLATOS HELYISÉGEKBE
HARD FINISHES FOR FURTHER ROOMS WITH HARD FINISH

A hidegburkolás során használt élvédő 
szögletes eloxált alumínium, a fugaszín 

pedig a burkolat színéhez illeszkedő.

The edge guard, used for the tiling is L-shaped 
and anodised aluminum. The grout used for 
tiling is matching with the color of the tiles.

1

2

20 x 60
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Zambezi Ps200 Ivory Matt  

(W942-001-1)

2 Zambezi Ps200 Green Matt  

(W942-003-1)

3 20 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

3 Zambezi Green Big Structure Matt  

(W942-009-1)

4

42 x 42 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

Shiny Textile Beige Satin G440  

(OP 502-005-1)

45 x 45
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

4 Cersanit Lando Beige G406 (W434-002-1) 



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Amennyiben az Ön lakásában a műszaki leírás szerint szalagparketta melegburkolat kerül beépítésre 
laminált parketta helyett, akkor az alábbi termék tartozik ehhez a stílustervhez. 

If, according to the technical description, in your apartment, wood parquet is used instead of 
laminate parquet, then the following product belongs to this style plan.

MELEGBURKOLATOK A SZOBÁKBA 
ÉS NAPPALI HELYISÉGEKBE

SOFT FINISHES TO THE BEDROOMS 
AND LIVING ROOMS
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A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet 
is 6 cm high, white and can be painted.

1292 x 193 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

Chalet Oak Light (398352)

A laminált parketta szegőléce 6 cm magas, 
színben a parkettához illeszkedő.

The skirting board of the laminate parquet 
is 6 cm high and matches the parquet in color.

2200 x 192 x 14 mm
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

Cser Rustic

LOC-3 Cser Rustic selyemfényű lakkos
LOC-3 Tan Rustic silky lacquered



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

BIGGGEORGE PROPERTY- 67

Az ajtók alá kerülő fém burkolatváltó színe illeszkedik 
az ajtón lévő kilincs színéhez.

The color of the metal transition profile used under 
the doors matches the color of the door handle.

BORA JUHAR
DEKOR FÓLIÁZOTT AJTÓ
DECOR FOILED DOOR 

THEMA PRO ROZ  
KILINCS
HANDLE
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A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.



FÜRDŐSZOBA
BATHROOM





GEBERIT



Gyártó
Manufacturer

Család
Line

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
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GEBERIT SELNOVA SQUARE 
500.270.01.1 
35 x 34 x 53 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

GEBERIT SELNOVA 
SQUARE 500.332.01.1
WC-ülőke
Toilet seat

GEBERIT SELNOVA 
SQUARE 500.290.01.1 
55 x 44 cm
Mosdó
Bathroom sink

GEBERIT SELNOVA SQUARE 
500.316.01.1 
36 x 28 cm
Kézmosó (különálló WC-be)
Hand-wash sink (for separate toilets)

GEBERIT DELTA 01
115.107.11.1
Nyomólap fehér
Flush plate white

SELNOVA, DELTAGEBERIT

A szifontakaró nem része 
az alapkínálatnak.

The siphon cover of the bathroom sink 
is not part of the basic offer.



GROHE 



Gyártó
Manufacturer

Család
Line

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
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GROHE EUROSMART 
COSMOPOLITAN 
328250000
Mosdó csaptelep 
Bathroom sink faucet 

GROHE EUROSMART 
COSMOPOLITAN 
32831000
Kádtöltő csaptelep falsíkon kívüli
Bathtub faucet exposed

GROHE EUROSMART 
COSMOPOLITAN 
32837000
Zuhany csaptelep falsíkon kívüli
Shower faucet exposed

GROHE TEMPESTA 100 
27853001
Zuhanyszett / rudas
zuhany csaptelephez
Shower set for shower 
with shower bar

GROHE TEMPESTA 100 
27799001
Zuhanyszett / fix 
kád csaptelephez
Shower set for bathtub 
with fixed hanger

EUROSMART, TEMPESTAGROHE



H2O ÉS KALDEWEI



Gyártó
Manufacturer

Család
Line

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM
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H2O PROJECTA
90 x 90 x 185 cm
Szögletes zuhanykabin 
tolóajtóval, átlátszó üveggel
fényes króm kerettel
Square shower enclosure 
with sliding door, clear glass, 
bright chrome frame

H2O KOMPAKT
90 x 90 x 11 cm
Zuhanytálca szögletes, 
egybe öntött előlappal, 
szifonnal, lábbal
Shower tray square, 
with molded front panel, 
siphon, legs

KALDEWEI EUROWA 
312

170 x 70 cm
Fehér lemez kád

White metal bathtub

EUROWA, PROJECTAKALDEWEI, H2O



ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK
ELECTRICAL FITTINGS





SCHNEIDER ELECTRIC



ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK
ELECTRICAL FITTINGS

80 - BIGGGEORGE PROPERTY

ASFORASCHNEIDER ELECTRIC
Gyártó

Manufacturer
Család

Line

CSILLÁRKAPCSOLÓ
CHANDELIER SWITCH

KÁBEL TV ALJZAT
CABLE TV SOCKET

KAPCSOLÓ
SWITCH

2P+F KONNEKTOR
2P+F SOCKET

TELEFON ALJZAT
TELEPHONE SOCKET 

KÜLTÉRI KONNEKTOR (IP44)
OUTDOOR SOCKET (IP44)




