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SPA
CES

RAL

dub mořený na wenge

ořech

RAL

LE BON má novou vlajkovou loď: SPACES. Jednotlivé segmenty 60cm lze 
kombinovat do bezpočtu sestav. Při výběru barev jsme vsadili na výrazné chic 
barvy a krásná dřeva ořech a dub mořený na wenge: dřevo wenge obzvlášť 
vynikne s luxusní zlatou metalízou, ořech vynikne v kombinaci s bílým lakem …
Velkou péči jsme věnovali pečlivému zpracování. Čela zásuvek zajíždí pod vrchní 
desku, skříňky nemají úchytky. Samozřejmostí jsou plnovýsuvy a samodovírání.
Zrcadlové skříňky lze skládat vedle sebe a na vnitřní straně dvířek je zvětšovací 
zrcátko.
Tento nábytek je vhodný pro jakékoliv umyvadlo na položení na desku.

LE BON launches its new .flagship SPACES. Its individual 60 cm segments may 
be combined in countless configurations. When sele cting colours, we opted for 
bold chic shades and beautiful wood surfaces of walnut and wenge-stained oak: 
wenge will be best set off against the luxury golden metaloid paint. Walnut, on 
the other hand, will komplement white lacquer perfectly...
The utmost care was taken to maintain highest standards of manufacturing.

Drawer fronts fold under the top,cabinets come without handles. Full-extension, 
soft closing drawers are a standard.
Mirror cabinets can be arranged alongside each other and the inside door 
contains a magnifying mirror. This furniture is suitable for any surface mounted 
washbasin.

LE BON hat ein neues Flaggschiff: SPACES. Einzelne Segmente 60cm sind in 
unzählige Varianten zu kombinieren. Bei der Farbauswahl haben wir auf schicke 
Farben und herrliche Holzdekore Nussbaum und auf Wenge gebeizte Eiche 
gesetzt: der Holzdekor Wenge fällt besonders mit goldenem Luxus Metallic Lack 
auf, der Nussbaum fällt in der Kombination mit weißem Lack auf...  Die Badmöbel 
sind mit äußerster Pflege bearbeitet. Die Schubladenfrontflächen verstecken 
sich unter die obere Platte, Schränke haben keine Halter. Schließautomatik und 
Selbsteinzug sind ein Muss.Spiegelschränke kann man nebeneinander stellen 
und  auf der inneren Türseite gibt es einen Vergrößerungsspiegel.
Diese Badmöbel passen zu jedem auf die Platte stellenden Waschbecken.

SPACES 
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RAL 0000

RAL 7046

RAL 1035

RAL 2011

RAL 3020

RAL 4008
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SPA
CES ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY POD UMYVADLO DOPLŇKOVÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY

S90L.RAL / S90P.RAL

S90L.N / S90P.N

S90L.W / S90P.W

RAL RALRALRAL

S120L.RAL / S120P.RAL

S120L.N / S120P.N

S120L.W / S120P.W

RAL

S150.RAL

S150.N

S150.W

RAL RAL RALRALRALRALRAL

SV120P(L).RAL / SV150P(L).RAL

SV120P(L).N / SV150P(L).N

SV120P(L).W / SV150P(L).W

SK120.RAL

SK120.N 

SK120.W

SK60.RAL

SK60.N 

SK60.W

S90P S120P SV120P / SV150P

S90L S120L SV120L / SV150LS150

Koupelnový nábytek SPACES se dodává v barevných kombinacích: 

.RAL korpus - lesklý lak RAL  / čelní plocha - lesklý lak RAL

.N korpus - dýha ořech  / čelní plocha - dýha ořech

.W korpus - dub mořený na wenge  / čelní plocha - dub mořený na wenge

Při objednávce nezapomeňte udat vzdálenost x osy umyvadla od pravé hrany desky (případně rozteč umyvadel r).

RAL:  0000 7046 1035 2011 3020 4008

SK120, SK60 - možno i s výřezem pro umyvadlo, je 

nutné kombinovat s nábytkovým sifonem - HL137

Q77 –  věšák na ručníky je nutno objednat zvlášť 
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SPA
CESDOPLŇKOVÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY  

SD18.RAL

SD18.N 

SD18.W

RAL RAL RAL RAL

SD120.RAL

SD120.N 

SD120.W

RALRAL

SP01.RAL

SP01.N 

SP01.W

RAL RAL

SD60.RAL

SD60.N 

SD60.W

SZS60P.RAL/SZS60L.RAL

SZS60P.N/SZS60L.N 

SZS60P.W/SZS60L.W

RAL

SZ60.RAL

SZ60.N 

SZ60.W

RAL

SZ120.RAL

SZ120.N 

SZ120.W

RAL

SZ60 a SZ120 - zrcadlové skříňky vč. 

osvětlení LED  a senzorového vypínače
Světlo nutno objednat 

zvlášť- viz nabídka 

osvětlení na profil
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Q2

RAL

wengepískované zebranoRAL

LE BON dbá při tvorbě nových sérií jak na funkčnost, tak na 

užitné vlastnosti skříněk do koupelny – u série Q2 se oba tyto 

požadavky podařilo propojit dokonale - výsledkem je tvarově 

jednoduchý nábytek se dvěma zásuvkami s plnovýsuvem a sa-

modovíráním. Otvírání je díky vloženému hliníkovému profilu 

bez úchytky. Q2 ladí s jakýmkoliv interiérem koupelny: vyrábí se 

ve dvou typech dřev a v jakémkoliv barevném odstínu laku.

Nábytek Q2 lze kombinovat s těmito keramickými umyvadly: 

Cubito (i dvojumyvadlo), Laufen Pro, Laufen LB3, Keramag 

Renova a Villeroy Boch Subway.

I zrcadlové skříňky jsou promyšlené: mají šířku 40 nebo 50cm 

a lze skládat dva nebo tři kusy vedle sebe.

When designing new series of bathroom cabinets, LE BON 

always seeks to combine function and manufacture qualities. 

In the Q2 series these two priorities blend seamlessly. The re-

sulting product is minimalist furniture with soft-closing full-ex-

tension drawers. The drawer does not require a handle thanks 

to an inserted aluminium profile placed between the drawers. 

The Q2 series suits any bathroom style: it comes in two types 

of wood finish and any shade of lacquer.

Q2 furniture can be combined with the following washbasins:

Jika Cubito, Laufen Pro, Laufen LB3, Keramag Renova Plan and 

Villeroy Boch Subway.

Mirror cabinets from this series are intricately designed as 

well: they come in 40 or 50 cm width and two or three of them 

can be placed in line.

LE BON beachtet bei neuen Serien sowohl die Funktionalität, 

als auch die Gebrauchseigenschaften der Badmöbel – bei 

der Serie Q2 ist es gelungen, diese beiden Anforderungen 

vollkommen zu verbinden - das Ergebnis ist Badmöbel mit 

einfachen Formen mit zwei Schubladen mit Schließautomatik 

und Selbsteinzug. Dank eingelegtem Aluminium Profil ist das 

Schließen ohne Halter. Q2 passt zu jedem Badinterieur: wird in 

zwei Holztypen und in beliebigem Farblack produziert.

Das Badmöbel Q2 lässt sich mit diesen Waschbecken 

kombinieren: 

Cubito (auch Doppelwaschbecken), Laufen Pro, Laufen LB3, 

Keramag Renova und Villeroy Bosch Subway. 

Auch Spiegelschränke sind raffiniert: mit der Breite 40 oder 

50cm kann man zwei oder drei Stücke nebeneinander stellen.

Q2

8



Q2

9



                                                                ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLY LAUFEN PRO / KERAMAG RENOVA PLAN Q2

QLP55.RAL / QKR55.RAL

QLP55.Z / QKR55.Z 

QLP55.W / QKR55.W

RAL RAL

QLP60.RAL / QKR60.RAL

QLP60.Z / QKR60.Z 

QLP60.W / QKR60.W

RALRAL

QLP65.RAL / QKR65.RAL

QLP65.Z / QKR65.Z 

QLP65.W / QKR65.W

RAL RAL

QLP85.RAL / QKR85.RAL

QLP85.Z / QKR85.Z 

QLP85.W / QKR85.W

RAL RAL

QKR75P.RAL / QKR75L.RAL

QKR75P.Z / QKR75L.Z 

QKR75P.W / QKR75L.W

RALRAL

QLP105.RAL / QKR100.RAL

QLP105.Z / QKR100.Z 

QLP105.W / QKR100.W

RALRAL

QKR75L

QKR75P

Koupelnový nábytek Q2 se dodává v barevných kombinacích: 

.RAL korpus - lesklý lak RAL / čelní plocha - lesklý lak RAL  

.Z korpus - pískové zebráno  / čelní plocha - pískové zebráno

.W korpus - dekor wenge  / čelní plocha - wenge 

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon.

RAL:  0000 7046 1035 2011 3020 4008
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ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLY  JIKA CUBITO Q2

QLP130.RAL / QKR130.RAL

QLP130.Z / QKR130.Z 

QLP130.W / QKR130.W

RAL RAL

QC55.RAL

QC55.Z

QC55.W

RALRAL

QC60.RAL

QC60.Z

QC60.W

RAL RAL

QC65.RAL

QC65.Z

QC65.W

RALRAL

QC85.RAL

QC85.Z

QC85.W

RAL RAL

QC130.RAL

QC130.Z

QC130.W

RALRAL
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Q2 ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLY  PLAN

QB60.RAL

QB60.Z 

QB60.W

RAL RAL

QB75.RAL

QB75.Z 

QB75.W

RAL RAL

QB90.RAL

QB90.Z 

QB90.W

RAL RAL

QB100.RAL

QB100.Z 

QB100.W

RAL RAL

QB120.RAL

QB120.Z 

QB120.W

RALRAL

QLB380.RAL

QLB380.Z 

QLB380.W

RAL RAL

Koupelnový nábytek Q2 se dodává v barevných kombinacích: 

.RAL korpus - lesklý lak RAL / čelní plocha - lesklý lak RAL  

.Z korpus - pískové zebráno  / čelní plocha - pískové zebráno

.W korpus - dekor wenge  / čelní plocha - wenge 

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon

RAL:  0000 7046 1035 2011 3020 4008
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VYSOKÉ SKŘÍŇKY ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY Q2ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLY  LAUFEN LB3

QZ35.RAL

QZ35.Z 

QZ35.W

RAL

QLB3100.RAL

QLB3100.Z 

QLB3100.W

RAL RAL

QLB3135.RAL

QLB3135.Z 

QLB3135.W

RALRAL

QZ38P.RAL / QZ38L.RAL

QZ38P.Z / QZ38L.Z

QZ38P.W / QZ38L.W

RAL

QZ40P.RAL / QZ40L.RAL

QZ40P.Z / QZ40L.Z 

QZ40P.W / QZ40L.W

RAL

QZ50P.RAL / QZ50L.RAL

QZ50P.ZP / QZ50L.ZP 

QZ50P.W / QZ50L.W

RAL

Světlo nutno objednat zvlášť- viz nabídka 

osvětlení na profil
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broušená nerez

bílý lesklý lak

wenge

14



PLA
N c

era
mic

 & u
nive

rzál
ní z

rca
dlo

vé s
kříň

ky 

Umyvadla s jednou velkou zásuvkou a další menší na drobnosti, čela i boky lak 

bílý lesk, teak nebo wenge. Komfortní užívání zajišťují plnovýsuvy se samodo-

víráním a velké madlo. Zrcadlové skříňky mají el.zásuvku uvnitř - je tak možné 

dobíjení el.kartáčku nebo holicího strojku za zavřenými dvířky. Boky skříňky 

jsou z broušené nerezi - hodí se ke každému nábytku. Zrcadlo je i z vnitřní 

strany dvířek. 

Skříňky do niky nezabírají žádný prostor nad umyvadlem, vnitřní vybavení je 

stejné jako u klasické zrcadlové skříňky.

Simple is beautiful…

Smooth front face devoid of unnecessary details hides two drawers. Comfor-

table access is safeguarded by a full extension drawer with automatic closing. 

Our design of a mirror cabinet will not lose its appeal for many years to come.

Schonheit der Einfachheit…

Glatte Frontflachen ohne uberflussige Details verbergen zwei geraumige 

Schubladen. Metallvollauszug mit Schliesautomatik garantiert bequemen Zug-

griff. Spiegelschrank  wird Ihnen auch nach vielen Jahren gefallen.

PLAN s keramickými umyvadly 
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ZR120.NK

ZR120

UNIVERZÁLNÍ ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY 
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ZR90.BNK

ZR90.A / ZR90.B

ZR50.BNK

ZR50.A / ZR50.B

ZR50.A

ZR50.B / ZR50.BNK

ZR90.A

ZR90.B / ZR90.BNK

1. Detail zrcadlové skříňky do niky,   2. Zrcadlová skříňka do niky      

1

2

ZR120 / ZR120.NK

Univerzální zrcadlové skříňky se dodávávají ve variantách: 

.BNK /.NK Zrcadlové skříňky do niky* vč. hliníkových krycích lišt - samolepící L profil 25x25 mm   

.A /.B korpus - dekor broušený nerez  / čelní plocha - zrcadlo

* Nika by měla být o cca 1 cm na každé straně větší, hloubka 16 cm

WKA.1 – světlo KARO, 

nutno objednat zvlášť 

k zrcadlové skříňce ZR50.A 

WSF14.3A – světlo STRATOS 

FLUO, nutno objednat zvlášť 

k zrcadlové skříňce ZR90.A 
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MICZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S KERAMICKÝM UMYVADLEM VYSOKÁ SKŘÍŇKA 

B55.LL

B55.TT

B55.WW

B75.LL

B75.TT

B75.WW

B90.LL

B90.TT

B90.WW

B100.LL

B100.TT

B100.WW

B120.LL

B120.TT

B120.WW

B35.LL

B35.TT

B35.WW

 s výsuvným kontejnerem a vnitřní zásuvkous výklopnými dvířky

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon

Koupelnový nábytek PLAN se dodává v barevných kombinacích: 

.LL korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - bílý lesklý lak  

.TT korpus - dekor teak  / čelní plocha - dekor teak

.WW korpus - dekor wenge  / čelní plocha - dekor wenge
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Buďte kreativní. Vymýšlejte si. V době standardizace přinášíme opačný trend - zákaznické úpravy. Zvolte si velikost a barevné provedení podle vlastních požadavků 

a podílejte se na podobě SVÉHO koupelnového nábytku. 

Be creative. Come up with original ideas. In an age of standardization we bring you an opposite trend – customized adjustments. You are more than welcome to choose 

the size and colour finish which suit you best and to participate in shaping YOUR OWN bathroom furniture.

Seien Sie kreativ! Fabulieren Sie! Zur Zeit der Standardisierung bringen wir einen Gegentrend - Kundenvariationen. Wählen Sie Ihre Grösse und Ihre Farbenverarbei-

tung nach eigenen Vorstellungen aus und beteiligen Sie sich an der Form IHRER Badmöbel.
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bílá

dub mořený na wenge

V jednoduchosti je krása...

Nábytek LIGHT je minimalistický, bez zbytečných ozdob. Povrch v lesklém 

laku nebo mořeném dubu je dokonalý. Milujete…třeba zářivou fialovou? 

LIGHT může být i ve vaší oblíbené barvě.

Do vysoké skříně uložíte všechny drobnosti - má totiž 5 polic i uvnitř dveří. 

Maximální pohodlí při užívání zásuvek vám zajistí plnovýsuvy se samo-

dovíráním.

Simple is beautiful.

Our LIGHT range is minimalist, without unnecessary ornament. It comes 

in glossy lacquer or stained oak finish. However, if you cannot live, say, 

without bright purple furniture LIGHT can easily come in your favourite 

colour as well. 

The tall cabinet stores any amount of clutter, as it has five shelves even 

inside the door. 

Soft closing, full extension drawers maximize your comfort.

Schönheit der Einfachheit…

Die Möbel LIGHT ist minimalistisch, ohne überflüssige Zierdekoratio-

nen. Flächen im Glanzlack oder in gebeizter Eiche sind perfekt. Lieben 

Sie …. z.B. grelles Violett? Diese Badmöbel bekommen Sie auch in Ihrer 

Lieblingsfarbe.

In den hohen Schrank platzieren Sie alle Ihren Kleinigkeiten – er hat zwar 

fünf Regale in der Tür. Vollauszug in Schubladen garantiert Ihnen den 

Maximalkomfort. 

LIGHT
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HT

L31645

ZÁVĚSNÉ DESKY POD UMYVADLO ZÁSUVKY A DOPLŇKOVÁ SKŘÍŇKA 

L31665

TL90 TL120 TL150

TL90.L

TL90.W

TL120.L

TL120.W

TL150.L

TL150.W

TL01.L

TL01.W

TL02.L

TL02.W

L31646

L31666

L31645

L31665

L31646

L31666

L31645

L31665

L31646

L31666

Koupelnový nábytek LIGHT se dodává v barevných kombinacich: 

.L korpus i čelní plocha - bílý lesklý lak  

.D korpus i čelní plocha - biodeska dub mořeno na wenge

Při objednávce nezapomeňte udat vzdálenost x osy umyvadla od pravé hrany desky (případně rozteč umyvadel r).

KONZOLY: Q72 - skrytá konzola, 

 C6 - konzola/věšák na ručník

Desky jsou speciálně povrchově upraveny pro zajistění vysoké odolnosti proti působení vody. 
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LIG
HTZRCADLA OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉ POLICE COMETA 

TL03.L

TL03.W

TZ02TZ01

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY 

TL04.L

TL04.W

COME/K-8W-45 

COME/K-13W-60  

COME/K-21W-90 
Cometa-s vypínačem, montáž na zeď, 

š. 450/600/900, v. 50, h. 200 mm   

TZ01 a TZ02
zrcadla s vypínačem a přípravou na montáž osvětlení 

(zrcadla lze použít vertikálně i horizontálně)

WKA.1 

KARO, montáž na profil

š. 300, v. 40, h.100 mm

EAGL2 CRAP
Eagle L2, montáž na profil, 

š. 40, v. 50, h. 110 mm   

TETR CR AP
Tetris, montáž na profil, 

š. 200, v. 80, h. 100 mm   

RAFFY CR AC (na zrcadlo)
Raffy, montáž na profil/zrcadlo, 

š. 150, v. 31, h. 92 mm   

WCG.3C 

Cassiopea GT, montáž na profil, 
š. 345, v. 110, h.95 mm 
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Buďte kreativní. Vymýšlejte si. V době standardizace přinášíme opačný trend - zákaznické úpravy. Zvolte si velikost a barevné provedení podle vlastních požadavků  

a podílejte se na podobě SVÉHO koupelnového nábytku. 

Be creative. Come up with original ideas. In an age of standardization we bring you an opposite trend – customized adjustments. You are more than welcome to choose 

the size and colour finish which suit you best and to participate in shaping YOUR OWN bathroom furniture.

Seien Sie kreativ! Fabulieren Sie! Zur Zeit der Standardisierung bringen wir einen Gegentrend - Kundenvariationen. Wählen Sie Ihre Grösse und Ihre Farbenverarbei-

tung nach eigenen Vorstellungen aus und beteiligen Sie sich an der Form IHRER Badmöbel.
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Oooh  … výběr názvu pro tuto sérii byl jednoduchý: zaoblené hrany 

a použité lamináty okouzlí každého. Odražené světlo tvoří na černých 

nebo bílých plochách stovky odlesků. Chceme, aby koupelna byla rovno-

cennou součástí interiéru. Proto v této sérii najdete i komodu s prostor-

nou zásuvkou nebo police s kelímky. Pohodlí vám zajistí plnovýsuvy se 

samodovíráním. Zrcadlové skříňky mají zrcadlo i z vnitřní strany a ušetří 

tak zbytečné otvírání a zavírání dvířek.

Oooh  … The choice of name for this range was simple: its rounded 

edges and used laminates are simply charming. Light is mirrored in its 

black or white surfaces in hundreds of reflections.

We want the bathroom to be an equal and integral component of the 

interior. Therefore this range includes a chest with a spacious drawer, 

as well as shelves with glass toothbrush jars. Soft closing, full extension 

drawers maximize your comfort. Mirror cabinets with both-sided mirrored 

doors will save you unnecessary closing and opening of the cabinet.

Oooh   … Den Namen für diese Serie zu finden war so einfach: ab-

gerundete Formen und benutzte Laminate bezaubern jeden. Das Licht 

widerstrahlt auf den schwarzen oder weißen Flächen hunderte von Ab-

glänzen. 

Das Bad sollte ein gleichwertiges Teil im Interieur sein. Deshalb finden 

Sie in dieser Serie auch eine Kommode mit geräumiger Schublade oder 

Regale mit Becher. Komfort garantiert Ihnen der Vollauszug mit Schli-

eßautomatik. Spiegelschränke haben einen Spiegel auch auf der Innen-

seite und sparen damit überflüssige Manipulation mit Türen.

OOOH!
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borneo reliéf

bílá reliéf

bílé čočky

dub reliéf

černé čočky

metal bubble

bílý lesklý lak
27



OO
OH

! ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY POD UMYVADLO  (výsuvný kontejner) UMYVADLA

OH60.BO31

OH60.CO98

OH60.B15

OH60.A406

OH60.A421

OH60.A2606

OH60.0000

KOMODA (výsuvný kontejner)

OH100.BO31

OH100.CO98

OH100.B15

OH100.A406

OH100.A421

OH100.A2606

OH100.0000

OH120.BO31

OH120.CO98

OH120.B15

OH120.A406

OH120.A421

OH120.A2606

OH120.0000

OH05.BO31

OH05.CO98

OH05.B15

OH05.A406

OH05.A421

OH05.A2606

OH05.0000

T0126 01
Ideal Standard Simply U 

55x35,5x15 Clear   

11301000
Hansgrohe Urquiola 

51x43x19                 

L31645
Kolo Cocktail 45x45x14

L31666
Kolo Cocktail 65x42x14

L31646
Kolo Cocktail 45x45x14

L31665
Kolo Cocktail 65x42x14

Koupelnový nábytek OOOH! se dodává v barevných kombinacích: 

.B031 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - borneo reliéf

.C098 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - dub reliéf

.B15 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - bílá reliéf

.A406 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - bílé čočky

.A421 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - černé čočky

.A2606 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - metal bubble

.0000 korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - bílý lesklý lak

Při objednávce nezapomeňte udat vzdálenost x osy umyvadla od pravé hrany skříňky (případně rozteč umyvadel r).

OH08 – věšák na ručník

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon
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!

OH01

POLICE ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKYDOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY 

OH02

OH03.BO31

OH03.CO98

OH03.B15

OH03.A406

OH03.A421

OH03.A2606

OH03.0000

OH07OH06

OH04.BO31

OH04.CO98

OH04.B15

OH04.A406

OH04.A421

OH04.A2606

OH04.0000

OH06
police včetně kotvení

OH07
police včetně kotvení, dávkovače na 

mýdlo a skleničky

OH01 a OH02
zrcadlové skříňky vč. osvětlení, zásuvky a vypínače
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CIT
Y L

IFE

Konečně využití skříňky pod umyvadlo do posledního místečka!

Komfort vám zajistí plnovýsuvy se samodovíráním. Milé dámy, zrcadlové 

skříňky se zrcadlem i z vnitřní strany ušetří zbytečné otvírání a zavírání dví-

řek při ranní toaletě…

Jednoduchá zrcadla jsou podsvětlena a dají vyniknout perleťovým částeč-

kám v laku nábytku.

At last fully utilized storage space in the washbasin cabinet!

Full extension drawers with soft closing ensure full comfort. Dear ladies, mir-

ror cabinets with mirrors on both sides of the door will save you unnecessary 

closing and opening of the cabinet during your morning beauty routine…

Simple mirrors are illuminated and highlight the mother-of-pearl particles 

in the furniture lacquer.

Endlich wird der Waschbeckenschrank bis zum letzten Platz ausgenutzt!

Komfort garantiert Ihnen der geräuscharme Vollauszug. Geehrte Frauen, 

Spiegelschränke mit Innenspiegel sparen überflüssige Manipulation bei der 

Morgenroutine…

Einfache Spiegel sind von unten beleuchtet und lassen die Perlmuttteile im 

Möbellack hervorragen.

CITY LIFE

31



CIT
Y L

IFE

32



CIT
Y L

IFE

bronzová perleť

bílá perleť

černá perleť

teak

33



CIT
Y L

IFE ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM DURAVIT STARCK3

GR130.WP0500A

GR130.GR7507D

GR130.8029

GR130.T

GD130.WP0500A

GD130.GR7507D

GD130.8029

GD130.T

GD105.WP0500A

GD105.GR7507D

GD105.8029

GD105.T

GD85.WP0500A

GD85.GR7507D

GD85.8029

GD85.T

GD70.WP0500A

GD70.GR7507D

GD70.8029

GD70.T

GR90.WP0500A

GR90.GR7507D

GR90.8029

GR90.T

DURAVIT STARCK3

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM 

DURAVIT STARCK3 ROCA STRATUM ROCA STRATUMDURAVIT STARCK3DURAVIT STARCK3

Koupelnový nábytek CITY LIFE se dodává v barevných kombinacích: 

.WP0500A korpus - bílý perleťový lak  / čelní plocha - bílý perleťový lak

.GR7507D korpus - černý perleťový lak  / čelní plocha - černý perleťový lak

.8029 korpus - bronzový perleťový lak  / čelní plocha - bronzový perleťový lak

.T korpus - dekor teak / čelní plocha - dekor teak

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon34



CIT
Y L

IFE

G01.WP0500A

G01.GR7507D

G01.8029

G01.T

G02.WP0500A

G02.GR7507D

G02.8029

G02.T

X04.L X03 G120

GR110.WP0500A

GR110.GR7507D

GR110.8029

GR110.T

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY A ZRCADLA  

V18 / VM16

ROCA STRATUM

ROCA STRATUM

VM16 – zrcadlo v Al 

rámu, 120x80 cm, vč. 

dvou světel GIADA 

V18 – zrcadlo v Al 

rámu, 71,5x80 cm, vč. 

světla KARO
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STA
R

šedá

bílý lesklý lak

červená

oranžová
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STA
R

Robustní, s prostornou zásuvkou, se zaoble-

nými hranami … dokonalý! Zářivé barvy vám 

zaručeně zlepší náladu každý den.

Zrcadlové skříňky mají zrcadlo i z vnitřní strany 

a ušetří tak zbytečné otvírání a zavírání dvířek. Po-

hodlí vám zajistí plnovýsuvy se samodovíráním.

Sturdy, with spacious drawer and rounded 

edges … simply perfect! Its bright colours are 

bound to boost your mood every day.

Mirror cabinets have both-sided mirror doors 

and will save you unnecessary opening and 

closing. Push-close system with automatic 

closing will ensure you full comfort.

Robust, mit geräumiger Schublade, mit ab-

gerundeten Kanten … perfekt! Grelle Farben 

verbessern bestimmt Ihre alltägliche Laune.  

Spiegelschränke mit Innenspiegel sparen 

überflüssige Manipulation mit Türen. Komfort 

garantiert Ihnen der Vollauszug mit Schließau-

tomatik.

STAR
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ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM JIKA CUBITO  (výsuvný kontejner) 

ST45.0000

ST45.2011

ST45.3020

ST45.7046

ST55.0000

ST55.2011

ST55.3020

ST55.7046

ST60.0000

ST60.2011

ST60.3020

ST60.7046

ST65.0000

ST65.2011

ST65.3020

ST65.7046

ST85.0000

ST85.2011

ST85.3020

ST85.7046

STA
R

ST130.0000

ST130.2011

ST130.3020

ST130.7046

Koupelnový nábytek STAR se dodává v barevných kombinacích: 

.0000 korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - bílý lesklý lak

.2011 korpus - oranžový lesklý lak / čelní plocha - oranžový lesklý lak

.3020 korpus - červený lesklý lak / čelní plocha - červený lesklý lak

.7046 korpus - šedý lesklý lak / čelní plocha - šedý lesklý lak
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VYSOKÁ A ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA, ZRCADLO

ST02.0000

ST02.2011

ST02.3020

ST02.7046

ST01P.0000 / ST01L.0000

ST01P.2011 / ST01L.2011

ST01P.3020 / ST01L.3020

ST01P.7046 / ST01L.7046

HS34

STA
R
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HAP
PY

Těšte se z dokonalého provedení: nábytek kopíruje příjemné oblé tvary 

umyvadel,  zrcadlové skříňky mají zrcadlo i z vnitřní strany, osvětlení pro-

světluje přes skleněné police celý vnitřní prostor.

Dvířka se díky pneumatickým dorazům zavírají tiše – je konec s buzením 

ostatních při ranním holení…

Enjoy the flawless finish – the furniture copies the pleasantly rounded 

shapes of washbasins, mirror cabinets feature mirrors from the inside as 

well, the light illuminates the entire space through glass shelves. Doors 

close silently thanks to soft closing mechanism. No more unpleasant noi-

ses during morning shaving which wake the rest of the family up…

Genießen Sie die perfekte Verarbeitung: die Möbel zeichnet angenehme 

abgerundete Waschbeckenformen nach, Spiegelschränke haben einen 

Spiegel auch auf der Innenseite, das Licht beleuchtet durch Glasregale 

den ganzen Raum. Geräuscharme Türen mit Selbsteinzug – kein Wecken 

der Familienmitglieder beim Morgenrasieren mehr!

HAPPY
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tmavý dub

bílá

kaštan

úchytka

HAP
PY 
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HAP
PY 

perfektně rovná a tenká umyvadla, zásuvky opatřené samodovíráním, 

zrcadlové skříňky se zrcadlem i z vnitřní strany…

Výklopné zrcadlo patří mezi nejlepší, které LE BON dosud navrhl. Inte-

grovaná zářivka svítí nejen ven, ale osvětluje i prostor uvniř skříňky. 

Na spodní části je skrytá zásuvka s vypínačem.

This range features ideally level and thin washbasins, soft closing 

drawers and mirror cabinets with both-sided mirrored doors.

The upward opening mirror plate is one of the best LE BON designs 

of its kind. An integrated fluorescent light illuminates not only the 

outside of the mirror but also the space inside the cabinet. The bottom 

part conceals an electric outlet and a switch.

Absolut gerade und dünne Waschbecken, Schubladen mit Schließau-

tomatik, Spiegelschränke mit einem Spiegel auch auf der Innenseite 

…

Der kippbare Spiegel ist einer der besten, den wir bisher projektiert 

haben. Integrierte Leuchtstofflampe leuchtet nicht nur nach draußen, 

sondern auch nach drinnen in das Schränkchen. Auf der unteren Fläche 

ist eine Steckdose mit dem Schalter versteckt.

HAPPY 
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HAP
PY ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM (výsuvný kontejner) ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY 

ZX90.L

ZX90.K

ZX90.D

LX120.L

LX120.K

LX120.D

ZX75.L

ZX75.K

ZX75.D

LXP90.L / LXL90.L

LXP90.K / LXL90.K

LXP90.D / LXL90.D

LX75.L

LX75.K

LX75.D

LX60.L

LX60.K

LX60.D

LXP90

LXL90

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon

Koupelnový nábytek HAPPY se dodává v barevných kombinacích: 

.L korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - bílý lesklý lak  

.K korpus - dekor kaštan  / čelní plocha - dekor kaštan

.D korpus - dekor tmavý dub  / čelní plocha - dekor tmavý dub 

ZX75 a ZX90
výklopné zrcadlové skříňky vč. osvětlení, zásuvky a vypínače
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DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY A ZRCADLA  ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM

XP65.L / XL65.L

XP65.K / XL65.K

XP65.D / XL65.D

X65.L

X65.K

X65.D

XP80.L / XL80.L

XP80.K / XL80.K

XP80.D / XL80.D

X01.L

X01.K

X01.D

X04.L

X04.K

X04.D

X02.L

X02.K

X02.D

X03

XL
65

XL
80

XP
65

XP
80

HAP
PY
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ZER
O

Vyberte si provedení, které vám nejvíce vyhovuje – učarovalo vám tmavé 

tropické dřevo wenge nebo je vám bližší střídmá kombinace bílé a písko-

vaného skla? 

Do prostorné zrcadlové skříňky uložíte spoustu krabiček, tub a flakónů, je-

jichž množství tak často komentuje vaše polovička…

Dvířka se díky pneumatickým dorazům zavírají tiše.

Select a style which suits your needs and taste, whether it is dark tropi-

cal wengé wood or the understated elegance of white lacquer and sanded 

glass.

The spacious mirror cabinet can store virtually endless amounts of jars, 

tubes and flacons which your significant other loves commenting on…

Thanks to soft closing mechanism the doors close softly.

Wählen Sie die Verarbeitung aus, die Ihnen am meisten passt – sind Sie 

vom dunklen tropischen Holz Wenge begeistert oder gefällt Ihnen besser 

die simple Kombination von weiß und gesandeltem Glas?

In den geräumigen Spiegelschrank platzen Sie alle Ihre Dosen, Tuben und 

Riechfläschchen, was Ihre bessere Hälfte so gerne kommentiert…

Geräuscharme Türen mit Selbsteinzug.

ZERO
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ZER
O 

Při navrhování nových sérií dbáme nejen na design, ale i na užitnou hodnotu. 

Proto má ZERO 2 prostorné zásuvky, které umožní  maximální využití vnitřního 

prostoru.

Výklopné zrcadlo patří mezi nejlepší, které LE BON dosud navrhl. Inte-

grovaná zářivka svítí nejen ven, ale osvětluje i prostor uvnitř skříňky. Na 

spodní části je skrytá zásuvka s vypínačem

Maximální pohodlí při užívání zásuvek pod umyvadlem vám zajistí plnový-

suvy se samodovíráním.

Select a style which suits your needs and taste, whether it is dark tropical 

wenge or the understated elegance of white paint and sanded glass.

The spacious mirror cabinet can store virtually endless amounts of jars, 

tubes and flacons which your significant other loves commenting on...

The upward opening mirror plate is one of the best LE BON designs of its 

kind. An integrated fluorescent light illuminates not only the outside of 

the mirror but also the space inside the cabinet. The bottom part conceals 

an electric outlet and a switch.

Soft closing, full extension drawers under the washbasin maximize your 

comfort.

Wählen Sie die Verarbeitung aus, die Ihnen am meisten passt – sind Sie 

vom dunklen tropischen Holz Wenge begeistert oder gefällt Ihnen mehr 

die simple Kombination von Weiß und gesandeltem Glas? 

In den geräumigen Spiegelschrank platzieren Sie alle Ihre Dosen, Tuben 

und Riechfläschchen, was Ihre bessere Hälfte so gerne kommentiert…

Der kippbare Spiegel ist einer der besten, den wir bisher projektiert ha-

ben. Integrierte Leuchtstofflampe leuchtet nicht nur nach draußen, son-

dern auch nach drinnen in das Schränkchen. Auf der unteren Fläche ist 

eine Steckdose mit dem Schalter versteckt.

Vollauszug in Schubladen unter dem Waschbecken garantiert Ihnen den 

Maximalkomfort.

ZERO
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ZER
O

wengebílá sklo
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ZER
O ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM (2 x zásuvka s plnopvýsuvem)

Z60.LL

Z60.LLA

Z60.WWA

Z75.LL

Z75.LLA

Z75.WWA

Z90.LL

Z90.LLA

Z90.WWA

Z120.LL

Z120.LLA

Z120.WWA

ZX75.L

ZX75.W

ZX90.L

ZX90.W

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY 

HL137  –  Ke skříňkám pod umyvadlo je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon

Koupelnový nábytek ZERO se dodává v barevných kombinacích: 

.LL korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - bílý lesklý lak  

.LLA korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - Al rámeček pískované sklo

.WWA korpus - dekor wenge  / čelní plocha - Al rámeček dekor wenge

ZX75 a ZX90
výklopné zrcadlové skříňky vč. osvětlení, zásuvky a vypínače
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Z05.LL P / Z05.LL L

Z05.LLA P / Z05.LLA L 

Z05.WWA P / Z05.WWA L

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY 

Z06.LL

Z06.LLA

Z06.WWA

Z07.LL

Z07.LLA

Z07.WWA

ZER
O ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM

Z01.LL

Z01.LLA

Z01.WWA

Z02.LL

Z02.LLA

Z02.WWA

Z08.LL

Z08.LLA

Z08.WWA

Koupelnový nábytek ZERO se dodává v barevných kombinacích: 

.LL korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - bílý lesklý lak  

.LLA korpus - bílý lesklý lak  / čelní plocha - Al rámeček pískované sklo

.WWA korpus - dekor wenge  / čelní plocha - Al rámeček dekor wenge
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ZRCADLA A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY 

Z10.LL

Z10.WWA

Z04.LL

Z04.WWA

ZER
O

Z09.LL

Z09.WWA

Z11.LL

Z11.WWA

Z12.LL

Z12.WWA

Z03.LL

Z03.WWA

WKA.1 – světlo KARO, 

nutno objednat zvlášť 

WSF14.3A – světlo STRATOS 

FLUO, nutno objednat zvlášť 

WKA.1 – světlo KARO, 

nutno objednat zvlášť 

WSF14.3A – světlo STRATOS 

FLUO, nutno objednat zvlášť 

WKA.1 – světlo KARO, 

nutno objednat zvlášť 

WKA.1 – světlo KARO, 

nutno objednat zvlášť 
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BAM
BO

O

Jednoduchý tvar, provedení příjemné na dotek i na pohled. Doma tento ná-

bytek neminete jen tak; často nevědomky přejedete prstem po plastickém 

povrchu, který bambusové lamelky vytvářejí. Prostorná zásuvka s plnovýsu-

vem a samodovíráním navíc obsahuje i jednoduchou krabičku z překližky na 

drobnosti. Vysokou skříň vám dodáme i s proutěnými košíky.

A simple shape designed to be pleasant to touch and to look at. You will ne-

ver fail to pass this piece of furniture without touching its three-dimensional 

surface made up of bamboo lamellas. The spacious drawer with full extensi-

on drawer with automatic closing contains an extra simple plywood box for 

dainty things you might want to store. The tall side cabinet is delivered with 

wicker baskets included.

Infache Formen, angenehme Verarbeitung, die Sie nicht nur sehen, aber auch 

spüren. Zu Hause gehen Sie nie nur vorbei; oft rühren sie unbewusst die plas-

tische Fläche an, die Bambuslamellen bilden. Geräumige Schublade mit Vol-

lauszug und Schließautomatik enthält noch eine einfache Sperrholzschachtel 

für Kleinigkeiten. Den hohen Schrank liefern wir auch mit Weidenkörbchen.

BAMBOO
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BAM
BO

OZRCADLOZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM  (výsuvný kontejner) 

J01.BM J03J02.BM J04.BM J05.BM

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY 

Koupelnový nábytek BAMBOO se dodává v barevné kombinaci: 

.BM korpus - dýha bambus / čelní plocha - bambusová lamela 

v Al rámečku 
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ELE
GAN

CEZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM DOPLŇKOVÁ SKŘÍŇKA A ZRCADLO

EL01.W EL02.W EL04.W EL03.W

Koupelnový nábytek ELEGANCE se dodává v barevné kombinaci: 

.W korpus - biodeska dub mořeno na wenge / čelní plocha 

- biodeska dub mořeno na wenge

Zrcadlo vč. světla 

ARCHIMEDE (str.46)

Hledáte nábytek konzervativní, bez moderních výstřelků 

a perfektně zpracovaný? Série Elegance je masivního dřeva; 

umožňuje tak frézování, které je jediným zdobným prvkem, 

po celém obvodu skříňky. Všechna dvířka se díky pneuma-

tickým dorazům zavírají tiše.

Are you looking for stylish traditional furniture without 

trendy excesses and with a perfect finish? The ELEGANCE 

range is made of solid wood which allows milling into the 

cabinet’s surface as the only ornament. All doors close soft-

ly thanks to soft closing mechanism.

Suchen Sie konservative Möbel ohne Extremen und perfekt 

bearbeitet? Die Serie Eleganz ist aus Massivholz, es ermö-

glicht Fräsen auf der ganzen Kante, das das einzige Zierteil 

ist. Alle Türen sind geräuscharm mit Schließautomatik und 

spezielle Türbände kann man auf mehr als 90° öffnen.

ELEGANCE
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PAL
ACE

Líbí se vám? Líbí se i mnoha architektům a designérům, kteří tuto sérií navr-

hují do stylově čistých koupelen. Kvalitních laky a dýhy na čelních  plochách 

zaručují dokonalé technické zpracování. Pokud si vyberete dýhu zebrano, 

ve vaší koupelně se objeví kousek exotické Afriky. Tak  jako bukový rošt je 

to přírodní materiál- žádný kus nábytku proto není úplně stejný a je origi-

nálem. 

Do you like it? So do many architects and interior designers who prefer 

to use this furniture in bathrooms with clean and pure lines. High-quality 

varnishes and veneers on cabinet fronts ensure perfect finish. If you opt for 

the zebrano veneer, it will add a touch of exotic Africa into your bathroom. 

Veneer, as well as a solid beech grid are natural materials. No two pieces 

are identical and thus you are guaranteed to have an original.

Gefällt es Ihnen? Es gefällt auch vielen Architekten und Designern, die 

diese Serie für stillvolle Bäder entwerfen. Qualitätslacke und Holzfurnier 

auf Frontflächen garantieren perfekte technische Verarbeitung. Wenn Sie 

das Holzfurnier Zebrano auswählen, erscheint in Ihrem Bad ein Teil vom 

exotischen Afrika. Genauso wie der Bucherost ist es Naturmaterial – kein 

Möbelstück ist gleich und jedes Stück ist Original.

PALACE
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PAL
ACE

sklo

bílý lesklý lak

buk

zebráno

rošt buk
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ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM (prostřední díl výklopný, po stranách dvířka) 

PAL
ACE

PA90.LLM / FR90.LLM

PA90.BR / FR90.BR

PA90.BL / FR90.BL

PA90.LA / FR90.LA

PA90.ZZ / FR90.ZZ

FR90

PA90

FR120

PA120

PA2150

PA150

PA2180

PA180

PA120.LLM / FR120.LLM

PA120.BR / FR120.BR

PA120.BL / FR120.BL

PA120.LA / FR120.LA

PA120.ZZ / FR120.ZZ

FR150.LLM 

FR150.BR

FR150.BL 

FR150.LA 

FR150.ZZ

PA150.LLM / PA2150.LLM

PA150.BR / PA2150.BR

PA150.BL / PA2150.BL

PA150.LA / PA2150.LA

PA150.ZZ / PA2150.ZZ

PA180.LLM / PA2180.LLM

PA180.BR / PA2180.BR

PA180.BL / PA2180.BL

PA180.LA / PA2180.LA

PA180.ZZ / PA2180.ZZ

FR150

Koupelnový nábytek PALACE se dodává v barevných kombinacích: 

.LLM korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - bílý lesklý lak  

.BR korpus - dekor buk  / čelní plocha - rošt biodeska buk

.BL korpus - dekor buk  / čelní plocha -bílý lesklý lak

.LA korpus - dekor bílý lesklý lak  / čelní plocha - Al rámeček, sklo

.ZZ korpus - dekor zebráno  / čelní plocha -dýha zebráno
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DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY  (posuvné zrcadlo)  

PAL
ACE

PS180.L

PS180.K

PS180.Z

PS150.L

PS150.K

PS150.Z

PS120.L

PS120.K

PS120.Z

PA30.LLM 

PA30.BR

PA30.BL

PA30.LA

PA30.ZZ

PA3.LLM 

PA3.BR

PA3.BL

PA3.LA

PA3.ZZ

PA42.LLM

PA42.BR

PA42.BL

PA42.LA

PA42.ZZ

Zrcadlové skříňky vč. světla CASSIOPEA GT (str.46)
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OSV
ĚTL

ENÍ

RAFFY CR AP (na profil)

RAFFY CR AC (na zrcadlo)
Raffy, montáž na profil/zrcadlo, š. 150, v. 31, h. 92 mm   

SNACK CR AP
Snack, montáž na profil, š. 160, v. 50, h. 60 mm   

EAGL2 CR AP
Eagle L2, montáž na profil, š. 40, v. 50, h. 110 mm   

EAGT2 CR AM
Eagle T2, montáž na zeď, š. 40, v. 50, h.140 mm   

TETR CR AP
Tetris, montáž na profil, š. 200, v. 80, h. 100 mm   

TETR CR AM
Tetris, montáž na zeď, š. 200, v. 40, h. 35 mm   

PLUS-8 CR AM
Plus, montáž na zeď, š. 365, v. 58, h. 70 mm   

WST5A
Stratos Singola, montáž na zeď, š. 300, v. 40, h. 120 mm   

WAF.3C
Afrodité, montáž na profil, š. 280, v. 135, h. 123 mm   
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OSV
ĚTL

ENÍSVĚTELNÉ POLICE COMETA 

COME/K-8W-45 

COME/K-13W-60  

COME/K-21W-90 
Cometa, montáž na zeď, l. 450/600/900, v. 50, h. 200 mm   

SIGNB CR AM
Signal Big, montáž na zeď, l. 398, v. 60, h. 100 mm   

ARCAFL11 CR AP
Arcadia Fluo, montáž na zrcadlo, l. 474, v. 16, h. 70 mm   

ARCAFL11 CR AM
Arcadia Fluo, montáž na zeď, l. 484, v. 16, h. 102 mm   

WFD39.3A
Frem Decor, montáž na profil, l. 890, v. 42, h. 122 mm   

WSD3A
Stratos Doppia, montáž na profil, l. 700, v. 30+, h. 100 mm   

WSF14.3A
Stratos Fluo, montáž na profil, l. 700, v. 30+, h. 80 mm   
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OSV
ĚTL

ENÍ

WPE.1C
Penelope, montáž na zeď, š. 260, v. 95, h. 150 mm   

WAG.2C
Archimede GQ, montáž na zrcadlo, š. 322, v. 45, h. 121 mm   

WAQ.1C
Archimede PQ, montáž na zeď, š. 270, v. 44, h. 126 mm   

WCP.2C (na zeď)

WCP.1C (přes zrcadlo)

Cassiopea PQ, montáž na zeď/zrcadlo, š. 195, v. 36, h. 97 mm 

WCG.3C 

Cassiopea GT, montáž na profil, š. 345, v. 110, h.95 mm 

WKR.3C
Kripton, montáž na profil, š. 314, v. 82, h. 90 mm   

WPD.1C
Pirex Doppia, montáž na zeď, š. 215, v. 44, h. 120 mm   

WFL.1C
Flay, montáž na zeď, š. 260, v. 50, h. 110 mm   

WGI.1C 

Giada, montáž na zeď, š. 235, v. 50, h. 115 mm  

WGI.4C 

Giada, montáž přes zrcadlo, š. 235, v. 30, h. 96 mm 
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ZAK
ÁZK

OVÁ
 VÝ

RO
BA

NEBOJTE SE CHTÍT VÍCE ...

Vyjdeme vstříc vašim požadavkům a představám. Vyrábí-

me koupelnový nábytek i na zakázku. 
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu 
technických parametrů bez předchozího 
upozornění. Zobrazeni barev je limitováno 
technologií tisku a nemusí zcela odpovídat 
skutečnosti. 

The producer reserves the right to alter 
technical specifications without prior no-
tice. The colours printed in the brochure 
may differ from actual colours of the pro-
ducts. 

Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
die technischen Parameter ohne vorigen 
Hinweis zu ändern. Die Abbildung der 
Farben ist durch die Drucktechnologie 
beschränkt und muss deshalb nicht völlig 
der Wirklichkeit entsprechen.

Le bon, spol. s r.o., Zábrdovická 16, 615 00 Brno, e-mail: info@le-bon.cz, www.lebon.cz 

tel.: +420 544 527 611 - 616, fax: +420 544 527 619


