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3”

Смесители

ДЪЛГОТРАЙНОСТ
Керамична глава, която е 
тествана, за да издържи един 
милион цикъла на отваряне и 
затваряне.

ПЕСТЕНЕ НА ВОДА
Ограничители на дебита, 
които намаляват консумацията 
на вода, без да се намалява 
нивото на комфорт. 

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Едноръкохваткови смесители
за умивалник с технология
Cold Start, за да се избегне 
ненужното потребление на 
енергия.

БЪРЗО ПОСТИГАНЕ НА 
ПОДХОДЯЩА ТЕМПЕРАТУРА
Интегрираната в термостатичните 
смесители технология позволява 
регулиране и постигане на 
желаната температура само за 
няколко секунди.

ВИНАГИ БЛЕСТЯЩИ
Електролитното покритие 
Evershine® осигурява постоянна 
яркост на смесителите и прави 
поддръжката и почистването им 
по-лесно.

ТЕХНОЛОГИЯ SAFE TOUCH
Safe Touch предотвратява 
нагряването на тялото на 
смесителя, за да се избегнат 
изгаряния.

БЕЗОПАСНОСТ
Термостатични смесители, които 
предотвратяват температурата 
по подразбиране да надвишава 
38°, като по този начин се 
избягват изгаряния.

РЕДУЦИРАНЕ НА ШУМА
Технология, която е 
интегрирана в смесителите, 
за да се ограничи шума при 
експлоатация.

РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ
Смесителите за умивалник са с 
до 4 налични височини, за да се 
адаптират към нуждите на всеки 
потребител.
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ATLAS

Смесител за умивалник Atlas
с изпразнител
A5A3090C00

156 
00 лв.

цена
с ДДС

186 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 232,80 лв.

Стара цена

с ДДС: 192,00 лв.

Смесител за умивалник Atlas
A5A3290C00

15,5

9,0

15,5

9,0

Смесител за умивалник Atlas
A5A3990C00

Смесител за умивалник Atlas
висока база
A5A3790C00

263 
00 лв.

цена
с ДДС

197 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 248,40 лв.

Стара цена

с ДДС: 330,00 лв.

18,4

12

28,4

22

Смесител вана-душ Atlas
без аксесоари
A5A0290C00

Вграден смесител за душ Atlas
A5A2290C00

211 
00 лв.

цена
с ДДС

241 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 267,60 лв.

Стара цена

с ДДС: 297,60 лв.

21,7
 16
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NAIA         

Тяло за вграждане Naia
монтира се Naia смесител за 
умивалник
A5252206CN

Смесител за умивалник Naia
за вграждане
A5A3596CN0

Смесител за умивалник Naia
A5A3A96CN0

Смесител за умивалник Naia
висока база
A5A3B96CN0

176 00 лв.362 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 416,40 лв.

Стара цена

с ДДС: 207,60 лв.

758 
00 лв.

цена
с ДДС

340 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 393,60 лв.

Стара цена

с ДДС: 873,60 лв.

цена
с ДДС

Смесител за биде Naia
A5A6A96CN0

Вграден смесител за вана-душ Naia
да се комплектова с RocaBox
A5A0B96CN0

482 
00 лв.

цена
с ДДС

381 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 556,80 лв.

Стара цена

с ДДС: 439,20 лв.

18

16,7

10

28,5

21,8

15,2

9

16
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NAIA         

Вграден смесител за душ Naia
да се комплектова с RocaBox
A5A2B96CN0

Смесител за вана-душ Naia
без аксесоари
A5A0296CN0

Смесител за душ Naia
A5A2196CN0

Stella Stick ръчен душ
A5B3750CN0

412 00 лв.727 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 837,6 лв.

Стара цена

с ДДС: 477,60 лв.

94 
 00 лв.

цена
с ДДС

427 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 492,00 лв.

Стара цена

с ДДС: 111,60 лв.

цена
с ДДС

Душ глава, метална
A5B3950CN0

Рамо
A5B0250CN0

120 
00 лв.

цена
с ДДС

564 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 142,80 лв.

Стара цена

с ДДС: 667,20 лв.

21,5 16

21,5

30 40
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Държач Държач с извод за вода

A5B1350CN0 A5B5250CN0

Шлаух 1,70 м Click-clack клапа

A5B3850CN0 A5054015CN

Сифон Totem 1 1/4“ RocaBox

A5064031CN

A525869403

102 84

90 63

273 178

   

  

   

00 00

00 00

00 67

 

  

 

лв. лв.

лв.лв.

лв. лв.

цена цена

цена цена

ценацена

с ДДС
с ДДС

с ДДС с ДДС

с ДДС с ДДС

Стара цена Стара цена

с ДДС: 120,00 лв с ДДС: 99,60 лв

Стара цена Стара цена

с ДДС: 106,80 лв с ДДС: 72,00 лв

Стара цена Стара цена

с ДДС: 313,20 лв с ДДС: 222,00 лв

. .

. .

. .
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in.7 min.70

1 ø160 18 ø1

15 / " 12 110 152 G / " ø126 1 0

1 110 116 10

13 130

3
4

монтира се с вградени смесители за вана-душ

A5A0B96CN0 и за душ A5A2B96CN0

NAIA     



Everlux

Устойчивост  
Технология въз основа на чисто 
физически процеси,  при която 
не са използвани никакви вредни 
химически елементи в процеса на 
производство.

Изтънченост
Ексклузивно, модерно покритие, 
което придава изтънчен и 
индивидуален характер на банята.

Roca Everlux
Покритие от хром
Покритие от никел
Месингова повърхност

Brushed 
titanium black

Rose 
gold

Titanium 
black

Висока 
издръжливост  
Ексклузивно, фино покритие от 
много твърди метални частици, 
в резултат на което се получава 
повърхност, изключително 
устойчива на надраскване 
и почистващи продукти.
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NAIA     

Смесител за умивалник Naia Смесител за умивалник Naia

A5A3996C00

A5A3096C00

Смесител за умивалник Naia Смесител за вана-душ Naia

A5A0296C00A5A3796C00

Вграден смесител за вана-душ Naia RocaBox

A5A0B96C00 A525869403

18,5

16,7
11,8

10

21,5

28,5

21,8

16
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205 417

509516

380 178

   

  

  

00 00

00 00

00 67

  

  

лв. лв.

лв. лв.

лв. лв.

цена
цена

ценацена

ценацена

с ДДС
с ДДС

ДДСс с ДДС

с ДДС с ДДС

Стара цена Стара цена

с ДДС: 264,00 лв с ДДС: 492,00 лв

Стара цена Стара цена

с ДДС: 633,60 лв с ДДС: 646,80 лв

Стара цена Стара цена

с ДДС: 436,80 лв с ДДС: 222,00 лв

. .

. .

. .

с изпразнител

висока база без аксесоари



Вградени смесители 
и RocaBox

Смесители за вграждане с RocaBox

RocaBox Универсално решение

Елементи на RocaBox

Едноръкохватков Термостатичен 
смесител смесител

Едноръкохватков Термостатичен 

смесител смесител

Едноръкохватков 

смесител

Звукоизолираща 
мембрана

Универсална кутия

Закрепващ пръстен

Капак на

кутията

Универсално 
тяло от месинг

Почистващ блок

вана-душ
вана-душ

вана-душ душ

душ

Вградените смесители предлагат изчистен дизайн и, едновременно с това, допълнително пространство в 
зоната на душа. Благодарение на RocaBox, тялото на смесителя бива вградено в стената, като позволява 
да изберете външното тяло от богатата гама термостатични или едноръкохваткови смесители на Roca. Ако 
планирате цялостен ремонт на банята, това е едно чудесно решение.
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PALS

Смесител за умивалник Pals
A5A326DC00

23,8

15

557 00 лв.
цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 675,60 лв.

НОВО

Смесител за умивалник Pals
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MONODIN

Смесител за умивалник Monodin
с изпразнител
A5A3098C00

Смесител за умивалник Monodin
A5A3298C00

15,3

7,8

15,3

7,8

Смесител за вана-душ Monodin
без аксесоари
A5A0298C00

Вграден смесител вана-душ 
Monodin 
A5A0698C00

21,5  16

Смесител за душ Monodin
без аксесоари
A5A2198C00

Вграден смесител душ
Monodin
A5A2298C0021,5

 16

153 
00 лв.

цена
с ДДС

173 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 216,00 лв.

Стара цена

с ДДС: 201,60 лв.

222 
00 лв.

цена
с ДДС

215 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 259,20 лв.

Стара цена

с ДДС: 274,80 лв.

171 
83 лв.

цена
с ДДС

176 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 225,60 лв.

Стара цена

с ДДС: 220,80 лв.



Функции на душ слушалки Roca

Rain.  Pulse. 

Функция дъжд Функция масаж

Tonic.  NightRain. 

Функция мехурчета Функция 

релаксиращ дъжд

RainStorm.  

Функция 

тропическ ди ъжд

Тънките водни струи Интензивни струи 
създават усеща е н  за вода освежават тялото.
удоволствие в цялото
тяло.

Постепенните струи 
дават ефект на Водата и въздухът са 
мехурчета, осигуряващ съчетани, за да осигурят 
изключителен комфорт. ненадминат комфорт, 

който пести и 35% 
повече вода от функция 
дъжд.

Изненадваща водна 
струя осигурява на 
тялото максимален 
комфорт и релакс.

Душ слушалки



Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества. www.roca.bg
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STELLA 

Душ слушалка Stella

Душ комплект Stella 80/1 Душ комплект Stella 100/1

A5B9403C00 A5B9D03C00

комплект Stella 100/3 Душ комплект Stella 80/3Душ 

A5B1D03C00 A5B1403C00

Душ слушалка Stella 100/3

A5B1B03C00

Душ слушалка с 1 функция, шл уа х 1.70 м Душ слушалка с 1 функция, шлаух 1.70 м

и тръбно окачване 700 мм. и тръбно окачване 700 мм.

Душ слушалка с 3 функции, шлаух 1,70 м Душ слушалка с 3 функции, шлаух 1.70 м

и тръбно окачване 700 мм. и тръбно окачване 700 мм.

с 3 функции: Rain, Tonic и Pulse

91 98

102 98

32

   

  

  

00 00

00 00

00

 

  

лв. лв.

лв. лв.

лв.

цена цена

цена цена

цена

с ДДС
с ДДС

с ДДС с ДДС

с ДДС

Стара цена Стара цена

с ДДС: 112,80 лв с ДДС: 120,00 лв

Стара цена Стара цена

с ДДС: 162,00 лв с ДДС: 152,40 лв

Стара цена

с ДДС: 39,60 лв

. .

. .

.
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Душ комплект Plenum Round 140/3 Душ комплект Plenum Square 140/3

A5B1411C00 A5B1A10C00

Душ комплект Sensum Round 130/4 Душ комплект Sensum Square 130/4

A5B1407C00 A5B1408C00

Душ слушалка с 3 функции, рт ъбно Душ слушалка с 3 функции, тръбно 
окачване 800 мм, сапунерка и шлаух окачване 800 мм, сапунерка и шлаух 
1,70 м, мат 1,70 м, мат

Душ слушалка с 4 функции, тръбно Душ слушалка с 4 функции, тръбно 
окачване 800 мм, сапунерка и шлаух окачване 800 мм, сапунерка и шлаух 
1,70 м. Хром. 1,70 м. Хром.

191 191

162 162

   

   

00 00

00 00

 

 

лв. лв.

лв.лв.

цена цена

цена цена

с ДДС с ДДС

с ДДС с ДДС

Стара цена Стара цена

с ДДС: 279,60 лв с ДДС: 279,60 лв

Стара цена Стара цена

с ДДС: 255,60 лв с ДДС: 259,20 лв

. .

. .

PLENUM

SENSUM



Душ комплект Plenum, смесител за душ Naia.



Душ колоните са налични в различни размери и варианти, за да 
откликнат на всяка нужда и среда. Палитрата модели обхваща 
конвенционални и термостатични колони, както и тръбни окачвания 
и душ слушалки с функции, които предлагат различни ефекти.

Хидромасажните колони Roca ви позволяват да се насладите 
на душ пространството на висота, и то по лесен и удобен начин. 
Независимо дали се настройвате за ползотворен ден или просто 
си почивате от такъв, тези колони са атрактивното и функционално 
предложение за вас.

ТЕРМОСТАТИЧНИ 
КОЛОНИ

ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ
КОЛОНИ

ДВУРЪКОХВАТКОВИ
КОЛОНИ

ХИДРОМАСАЖНИ
КОЛОНИ

Термостатични смесители Roca: 

Термостатичните смесители Roca предлагат пълен контрол на водата, благодарение на изключителни 
технологични иновации. Тези модели достигат до предварително зададена температура максимално 
бързо. Пестене на вода и предотвратяване на надвишаването на температурата са само част от 
предимствата на тези модели.

регулируема височина

движеща се душ глава

3”

Бърза реакция
Перфектната температура без 
неприятни изненади, без загуба 
на време и вода. 
Благодарение на Quick Reaction®

технологията, изработена от Roca, нашите 
термостатични смесители ви позволяват да се 
насладите на желаната сила и температура на 
водния поток за по-малко 3 секунди и те да 
останат постоянни. Quick Reaction® скорост, 
време, спястяване на вода и енергия.

SafeTouch® (против изгаряне) 
Последните иновации при материалите
позволяват на Roca да изобрети 
нейната SafeTouch® технология. 
SafeTouch® предотвратява нагряването на 
хромираното покритие на термостатичните 
смесители Roca, като ви предпазва от случайно 
изгаряне. SafeTouch® е от изключителна 
важност, когато наоколо има деца, 
гарантирайки тяхната безопасност в банята.

Система за пестене на вода 
Термостатичните смесители Roca 
имат ограничител на дебита, който дава 
възможност незабавно да се спести вода.

Security 38O ®

Security 38o ® е система за сигурност
включена в термостатичните смесители, 
която не позволява неволното 
надвишаване на температурата от 38oC. 
Security 38o ® e сигурно удоволствие и комфорт.

Душ колони
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Душ колона Victoria

56,2

20

116,5
103

21,5

60

24,5

85 - 115

ø

ø

Душ колона Victoria

A5A9725C00

Душ колона VICTORIA CONNECT PLUS

A5B9M61C00

Душ колона с душ глава 200 мм,

душ слушалка 100 мм с 1 функция,

шлаух 1,5 м, с подвижен държач. 

Душ колона за свързване със съществуващ смесител, с регулируема 
височина, душ глава 245 мм, ръчен душ 100 с 1 функция, 
превключвател, шлаух 1,7 м и подвижен държач.

ø

ø

ø ø

519

317

 

 

00

00

 

  

лв.

лв.

Стара цена

с ДДС: 678,00 лв

Стара цена

с ДДС: 441,60 лв

.

.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

VICTORIA

VICTORIA CONNECT PLUS

регулируема височина
850 - 1150 мм

Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2022

цена

цена

цена

с ДДС

с ДДС

с ДДС

649

696

823

 

 

 

00

00

00

  

  

  

лв.

лв.

лв.

Стара цена

с ДДС: 802,80 лв

Стара цена

с ДДС: 1334,40 лв

Стара цена

с ДДС: 1496,40 лв

.

.

.

25,4

87,5/127,5

102,5/142,5

25,8

58,2

2436

102,5/142,5

87,5/127,5

25,8

36 24

125,3/165,3

25,8

ø

Душ колона Even-M

A5A9790C00

Душ колона Even-M

A5A9B90C00

Even-M колона вана-душ

A5A9C90C00

с кръгла глава.

Душ колона с регулируема височина от 875 до 1275 мм, с полица, душ глава 
254 мм, ръчен душ 100 с 3 функции, шлаух 1,75 м мат, с подвижен държач с 

регулируема височина.

с квадратна глава.

Душ колона с регулируема височина от 875 до 1275 мм, с полица, душ глава 
, ръчен душ 100 с 3 функции, шлаух 1,75 м мат,с подвижен държач 

с регулируема височина.

с квадратна глава.
Душ колона с регулируема височина от 1253 до 1653 мм, с полица, ду ш глава 
240x360 мм, ръчен душ 100 с 3 функции, ръчен душ, шлаух 1,75 м мат, с 
подвижен държач с регулируема височина.

ø ø

ø

ø

240x360 мм

регулируема височина
875 - 1275 мм

движеща се душ глава

регулируема височина
875 - 1275 мм

движеща се душ глава

регулируема височина
1253 - 1653 мм

движеща се душ глава

EVEN-M

Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.



Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества. www.roca.bg

/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2022

регулируема височина
800 - 1200 мм

движеща се душ глава

регулируема височина
800 - 1200 мм

движеща се душ глава

EVEN-T

EVEN-T

64

2436

95/135
80/120

60

25,4

95/135
80/120

30,3

30,3

Even-T - Термостатична колона с кръгла глава.

A5A9780C00

Even-T - Термостатична колона с квадратна глава.

A5A2080C00

 
Термостатична душ колона. С регулируема височина от 800 до 1200 мм. 
Включва душ глава 250 мм, душ слушалка 100 мм с 3 функции,  
шлаух 1,75 м мат държач с регулируема височина., с подвижен 

Термостатична душ колона. С регулируема височина от 800 до 1200 мм.  
Включва душ глава 360х240 мм, душ слушалка 100 мм с 3 функции,  
шлаух 1,75 м, мат, с п до вижен държач с регулируема височина.

ø ø

ø

цена

цена

с ДДС

с ДДС

962

1181

 

 

00

00

лв.

лв.

Стара цена

с ДДС: 1729,20 лв

Стара цена

с ДДС: 1729,20 лв

.

.

ø

  



www.roca.bg Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.

/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2022

цена

цена

с ДДС

с ДДС

642

693

 

 

00

00

  

  

лв.

лв.

Стара цена

с ДДС: 1018,80 лв

Стара цена

с ДДС: 1084,80 лв

.

.

57,7

20

96,2

109,2

32,5

53,5

24,5

80/117,5

ø

ø

Термостатична душ колона Victoria-T Basic 

A5A9F18C00

Термостатична душ колона Victoria-T Plus

A5A2F18C00

лона с душ глава 200 мм, душ слушалка 100 мм с 1 функция, шлаух 1,7 м Душ ко
и подвижен държач.

С регулируема височина и въртяща се душ глава 245 мм, душ слушалка 100 мм 
с 3 функции, шлаух 1,7 м и подвижен държач.

ø ø

ø ø

VICTORIA-T BASIC

VICTORIA-T PLUS

регулируема височина
800 - 1175 мм

движеща се душ глава



Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества. www.roca.bg

/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2022

VICTORIA-T PLUS

T-1000 SQUARE

Термостатична колона Victoria-T Plus за вана и душ

A5A2J18C00

Стенен термостатичен смесител за вана и душ T-1000 Square

A5A121AC00

цена

цена

с ДДС

с ДДС

937

711

 

 

00

00
лв.

Стара цена

с ДДС: 1441,20 лв

Стара цена

с ДДС: 885,60 лв

.

.

32

18,8

53,5

24,5

129,5/167

ø

  лв.

С регулируема височина и въртяща се душ глава 245 мм, душ слушалка 100 мм 
с 3 функции, шлаух 1,7 м и подвижен държач.

ø ø

регулируема височина
1295 - 1670 мм

движеща се душ глава



www.roca.bg Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.
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TARGA

TARGA

Targa смесител за кухненска мивка

A5A8160C00

Смесител за кухненска мивка

A5A8560C00

с въртящ, изваждащ се чучур, 
аератор и гъвкави захранващи

връзки

с въртящ, изваждащ се чучур, 
аератор и гъвкави захранващи

връзки

441

392

  

  

00

00

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

Стара цена

с ДДС: 658,80 лв

Стара цена

с ДДС: 556,80 лв

.

.

36,56

20

22

28,4
25,2



Кухненски смесители
Виж всички оферти с кухненски смесители на www.roca.bg



www.roca.bg Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.
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5,7L

L20-E

L20-E електронна батерия за умивалник
Захранване с 4 алкални батерии 1,5 V LR6 (AA), 
с предварително смесване
A5A5309C00

497 
00 лв.

цена
с ДДС

Стара цена

с ДДС: 711,60 лв.

10,2

12,6

Електронна батерия за умивалник L20-E



Обществени места
За повече продукти за обществени места вижте на www.roca.bg

Писоари Proton

In-Wall PL5 - Двоен бутон за вградено казанчеШкаф-огледало Nucleo



www.roca.bg Предложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.

/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2022

Квадратен Монтажен размер
Мин-Макс (А и B)

Реф. номер Ширина (А и B) Стара цена 
с ДДС

Нова цена
с ДДС

AM18808012 800 765-790 622,80 лв. 509,00 лв.
AM18809012 900 865-890 631,20 лв. 525,00 лв.
AM18810012 1000 965-990 700,80 лв. 545,00 лв.

Правоъгълен

Реф. номер (АхВ) Стара цена 
с ДДС

Нова цена
с ДДС

AM18808012 + 
AM18810012

1000х800* 1323,60 лв. 1054,00 лв.

VICTORIA DF
Фиксиран панел за душ корито,
с държач за захващане към стената
височина 1950 мм

VICTORIA 2L2
Параван с две плъзгащи се врати,
с два фиксирани панела и долен водач.
(поръчват се 2 броя за комплект)
височина 1950 мм

VICTORIA MR
Ъглов параван с две плъзгащи се врати,
с два фиксирани панела и долен водач
височина 1950 мм

A

1900

A

A

C

B

A

Реф. номер  Ширина
(А)

Монтажен 
размер

Мин-Макс (А)

Стара цена 
с ДДС

Нова цена
с ДДС

AM18508012 800 780-805 799,20 лв. 488,00 лв.
AM18509012 900 880-905 850,80 лв. 506,00 лв.

Реф. номер Ширина
(А)

Монтажен 
размер

Мин-Макс (А)

Отвор
(С)

Стара цена 
с ДДС

Нова цена
с ДДС

AM19008012 800(R550) 765-790 395 1357,20 лв. 944,00 лв.
AM19009012 900(R550) 865-890 540 1408,80 лв. 989,00 лв.

* поръчват се двата панела отделно за комплект



www.roca.bgПредложението е валидно от от 01.09 до 30.09.2022 или до изчерпване на наличните количества.
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URA STANDARD 2L2
Параван Ura 2L2 1000х1000,
квадратен, MaxiClean treatment
(поръчват се 2 броя за комплект)
височина 1950 мм

URA STANDARD MR
Параван Ura MR 900x900,
овал (R500), MaxiClean treatment
височина 1950 мм

Реф. номер
 

Ширина
(А)

Стара цена 
с ДДС

Нова цена
с ДДС

AM16510012M +
АМ16510012М

1000 1660,80 лв. 1226,00 лв.

Реф. номер

 

Ширина
(А)

Отвор
(B)

Стара цена 
с ДДС

Нова цена
с ДДС

AM16609012M 900(R500) 465 1957,20 лв.  1112,00 лв.

A

A

B

1950

A

A

1950



Дистрибутор:

Рока България АД
Маркетинг и продажби

1301 София, ул. Пиротска 5
тел. 02 / 930 59 10,
факс 02 / 930 59 19

Oткрийте всички наши специални предложения на www.roca.bg

Параван Victoria


