
Produktų dydis gali skirtis +/-0,5% nuo nurodytų

SVARBU !!!Spalvotas RAL praustuvas +20%, Spalvotas 

RAL su blizgučiais +30%, granito imitacija +45%, 

grantito imitacija su blizgučiais +50% , jei nenurodyta 

kitaip

Kaina EUR 

su PVM

Kaina EUR 

su PVM

Kaina EUR 

su PVM

Modelis, matmynys mm

praustuvas Q 500*, matmenys 505 x 477 x 205 161,00€        laikikliai balti 26,00€          

praustuvas Q 700*, matmenys 695 x 495 x 175 198,00€        laikikliai balti 26,00€          

praustuvas Q 900*, matmenys 895 x 540 x 210 331,00€        laikikliai balti 26,00€          

 praustuvas Q 1400*, matmenys 1395 x 500 x 235 393,00€        laikikliai balti 26,00€          

praustuvas F 600*, matmenys 600 x 450 x 90 198,00€        laikikliai balti 26,00€          briaunos ploninimas iki 25mm 22,00€          

praustuvas F 800*, matmenys 800 x 450 x 90 243,00€        laikikliai balti 26,00€          briaunos ploninimas iki 25mm 22,00€          

praustuvas F 1000*, matmenys 1000 x 450 x 90 269,00€        laikikliai balti 26,00€          briaunos ploninimas iki 25mm 22,00€          

praustuvas F 1200*, matmenys 1200 x 450 x 95  320,00€        laikikliai balti 26,00€          briaunos ploninimas iki 25mm 22,00€          

*chromuoti laikikliai 61034-00 užsakomi iš IDO

praustuvas Sol, matmenys 425 x 425 x 165 156,00€        

praustuvas Fiore, matmenys 580 x 380 x 185 344,00€        

praustuvas Oval, matmenys 700 x 450 x 115 168,00€        briaunos ploninimas iki 25mm 22,00€          

Vispool praustuvai

Kainos galioja nuo 2017 05 29



praustuvas L 1300*, matmenys 1285 x 522 x 150 307,00€        laikikliai balti 26,00€          

*chromuoti laikikliai 61034-00 užsakomi iš IDO

praustuvas U1, matmenys 760 x 400 x 155 335,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas U2, matmenys 760 x 400 x 125 355,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas U3, matmenys 760 x 400 x 90 344,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas D1, matmenys 820 x 420 x 180 419,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas D2, matmenys 785 x 395 x 140 367,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas D3, matmenys 760 x 380 x 100 335,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas P1, matmenys 675 x 270 x 190 302,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas P2, matmenys 600 x 265 x 145 333,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas P3, matmenys  545 x 250 x 100 322,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Q1, matmenys 700 x 350 x 150 314,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 



praustuvas Q2, matmenys 680 x 340 x 125 312,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Q3, matmenys 660 x 330 x 100 301,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

 praustuvas Quadro 45, matmenys 445 x 445 x 155 293,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 4, matmenys 790 x 390 x 170 419,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 5, matmenys 790 x 390 x 170 430,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 6, matmenys 800 x 390 x 170 430,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 7, matmenys 800 x 390 x 170 440,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 8, matmenys 780 x 390 x 170 430,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 9, matmenys 800 x 390 x 170 440,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Dea 10, matmenys 800 x 390 x 170 440,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 



praustuvas Dea 11, matmenys 800 x 380 x 180 430,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Quadro 70k, matmenys 700 x 350 x 190 314,00€        

Baltos kojelės 84,00€          

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

 praustuvas Quadro 67, matmenys 670 x 350 x 140 349,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Quadro 69, matmenys 690 x 350 x 140 349,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Paloma 2w, matmenys 675 x 270 x 190 368,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

praustuvas Paloma 3w, matmenys 620 x 270 x 190 368,00€        

RAL +30% prie praustuvo kainos, vidus baltas išorė RAL +50% prie praustuvo kainos 

Rankšluosčio laikiklis praustuvams Q 500, Q 700 ir Q 1400 58,00€          


