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Guia plats de dutxa a mida
Presentació:

Marbres i Pedra artificial Coll ofereix la possibilitat de comprar els plats de dutxa a mida
Online, d’una manera fàcil i còmode.

Tipus:
Hi ha un total de 12 Tipus diferents, per tal d’adaptar-se a la majoria de banys.
Escull el tipus on la posició del desaigua i la forma més s’adapten al teu bany.
En cas de no trobar un plat que s’adapti a la forma, seleccioni Altres, nosaltres et farem un
pressupot sense cap compromís.
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Mides:

Un cop hagis escollit el Tipus, posa les mides del plat de dutxa a mida que vols.
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Et recomanem que deixis una franquícia de 0,5 - 1 cm a la llargada i amplada (A i B). Per
exemple, si la mida entre parets és de 1.80, et recomanem que el plat faci 179 cm.
Tenir en compte el gruix de la peça que taparà el plat de duxta (T). En cas de deixar massa tolerància la peça de recubriment no taparà la junta amb la paret.
Materials:
Pots escollir entre els Marbres, Granets, Silestones i Quarz seleccionats.
En cas de no trobar el material desitjat, selecciona el tipus Altres i envian’s un formulari
amb el material i les mides desitjades.
Beige

Blanc Quarz

Blanc Sòlid

Blanco Norte
Silestone

Blanco Zeus
Silestone

Cemento Spa
Silestone

Crema Urban
Silestone

Gris

Marengo
Silestone

Negro Tebas
Silestone

Travertí

White Storm
Silestone

Negre Sudàfrica

Pissarra

Opcions:
T’oferim també la possiblitat de tenir un plat de dutxa extraplà, o bé amb un marc perímetral. En cas de voler el marc perimetral, deixan’s un comentari a Observacions abans de
finalitzar la comanda.
Acabat Extraplà						Acabat amb Marc Perimetral

					Deixan’s un comentari aquí si vols el marc perimetral.

 t recomanem la compra del sifó desaigua de Marbres i Pedra artificial Coll, especialment
E
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adaptat a la forma dels plats de dutxa a mida.
Les fotos tenen només un caràcter informatiu. Poden presentar variacions en la seva tonalitat i composició. Les
fotos dels materials són abans de rebaixar-los, un cop rebaixats, perden el brillo i per donar l’acabat l’antilliscant.
Per a més informació posi’s en contacte amb nosaltres.
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