
glossy style

white black

orange antrachita

red cotto

cobalt - blue tabacco

metal bordeaux

mat style41

επιλογές στήριξης επιτοίχιας τοποθέτησης wall support mounting options

μεταλλική βάση στήριξης
metal base
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Η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων του νιπτήρα προσφέρει 
αμέτρητες διακοσμητικές επιλογές. Οι μεταλλικές 
βάσεις καθώς και η πορσελάνινη βάση vera press 
εξυπηρετούν με μοναδικό τρόπο όλες τις πρακτικές 
ανάγκες ενός μπάνιου, καθιστώντας το νιπτήρα Diaman-

te ένα ασύγκριτα  ξεχωριστό μοντέλο.

The great variety of colors this washbasin comes in of-
fers unlimited decorative options. The metallic bases as 
well as the porcelain base vera press serve all the needs 
of a bathroom in a unique way, making the washbasin 

Diamante an unparalleled model. 

επικαθήμενο
sit on top

βάση στήριξης από πορσελάνη
porcelain base

PORCELAIN

B A S E

επιλογές τοποθέτησης mounting options
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diamante  41
41 cm 16.1 inches

PORCELAIN

B A S E
METAL
B A S E

page 152 expression

natural beauty
in modern

Diamante black με βάση Vera press white gloss   
Diamante black with Vera press base white gloss

Diamante white gloss με μεταλλική βάση silia   
Diamante white gloss with metal base silia

Diamante white gloss με βάση Vera press white gloss
Diamante white gloss with Vera press base white gloss

Diamante black με Tavla 105 AX black και μεταλλικό ζεύγος στήριξης canal
Diamante black with Tavla 105 AX black and metal pair mount canal
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κάτοψη plan

front viewκύρια όψη

side viewπλάγια όψη

στη βάση
in base

μέγιστο βάθος 12.5cm
max depth 12.5cm



Diamante tabacco με βάση Vera press tabacco   
Diamante tabacco with Vera press base tabacco

Diamante antrachittaμε βάση Vera press antrachitta   
Diamante antrachitta with Vera press base antrachitta

diamante  41
41 cm 16.1 inches
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Προβολή με βάση πορσελάνης Vera press
Viewing with Vera press porcelain base
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smooth curvewith
powerful
functionality

a

Diamante cotto με Tavla 105 DX white gloss και ζεύγος στήριξης big stick white gloss
Diamante cotto with Tavla 105 AX white gloss and pair mount big stick white gloss



diamante  41
41 cm 16.1 inches

Diamante metal με μεταλλική βάση silia       Diamante metal with metal base silia

Diamante orange με μεταλλική βάση silia       Diamante orange with metal base silia

Diamante red με μεταλλική βάση diamante      Diamante metal with metal base diamante

Diamante cobalt - blue

PORCELAIN

B A S E
METAL
B A S E
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Μεταλλική βάση diamante     Metal base diamante

Μεταλλική βάση silia     Metal base silia

Diamante bordeaux με ραφιέρες RAM 24x38cm bordeaux
Diamante bordeaux with shelves RAM 24x38cm bordeaux

grace
glam

and

compact
shape

in a
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