
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, matmenys mm

praustuvas Q 500*, matmenys 505 x 477 x 205 197,00€        laikikliai balti 31,00€          

praustuvas Q 700*, matmenys 695 x 495 x 175 241,00€        laikikliai balti 31,00€          

praustuvas Q 900*, matmenys 895 x 540 x 210 382,00€        laikikliai balti 31,00€          

 praustuvas Q 1400*, matmenys 1395 x 500 x 235 457,00€        laikikliai balti 31,00€          

praustuvas F 600*, matmenys 600 x 450 x 90 235,00€        laikikliai balti 31,00€          briaunos ploninimas iki 25mm 27,00€          

praustuvas F 800*, matmenys 800 x 450 x 90 287,00€        laikikliai balti 31,00€          briaunos ploninimas iki 40 mm 27,00€          

praustuvas F 1000*, matmenys 1000 x 450 x 90 319,00€        laikikliai balti 31,00€          briaunos ploninimas iki 40 mm 27,00€          

praustuvas F 1200*, matmenys 1200 x 450 x 95  379,00€        laikikliai balti 31,00€          briaunos ploninimas iki 40 mm 27,00€          

*chromuoti laikikliai 61034-00 užsakomi iš IDO

praustuvas Sol, matmenys 425 x 425 x 165 174,00€        

praustuvas Fiore, matmenys 580 x 380 x 185 384,00€        

praustuvas Oval, matmenys 700 x 450 x 115 191,00€        briaunos ploninimas iki 40 mm 27,00€          

Vispool praustuvai

Kainos galioja nuo 2019 11 04



praustuvas L 1300*, matmenys 1285 x 522 x 150 358,00€        laikikliai balti 31,00€          

*chromuoti laikikliai 61034-00 užsakomi iš IDO

praustuvas U1, matmenys 760 x 400 x 155 396,00€        

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

praustuvas U2, matmenys 760 x 400 x 125 384,00€        

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

praustuvas U3, matmenys 760 x 400 x 90 375,00€        

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

praustuvas D1, matmenys 820 x 420 x 180 470,00€        

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

praustuvas D2, matmenys 785 x 395 x 140 411,00€        

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

praustuvas D3, matmenys 760 x 380 x 100 375,00€        

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

praustuvas P1, matmenys 675 x 270 x 190 373,00€        

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

praustuvas P2, matmenys 600 x 265 x 145 361,00€        

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

praustuvas P3, matmenys  545 x 250 x 100 348,00€        

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

praustuvas Q1, matmenys 700 x 350 x 150 273,00€        



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

praustuvas Q2, matmenys 680 x 340 x 125 268,00€        

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

praustuvas Q3, matmenys 660 x 330 x 100 262,00€        

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

 praustuvas Quadro 45, matmenys 445 x 445 x 155 241,00€        

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

Rankšluosčio laikiklis praustuvams Q 500, Q 700 ir Q 1400 69,00€          

Individualūs praustuvai 

L-1300IND Q-500IND Q-700IND IN-01IND Q1400IND    nuo 509,00€        

skaičiuojami individualiai pagal brėžinį

praustuvų formos www.Vispool.lv
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