






Libra с комплект 
сушилници Split в 
черно

Libra в черен цвят 
с комплект  
огледално 
полирани 
сушилници Scala 

Libra в черен цвят 
с два сушилника 
Scala в черно и 
червено

Дизайнерски лири за баня Libra

Сушилник
Scala

Сушилник
Split

Единствена по рода си дизайнерска лира с опция за различни аксесоари.
Профилът предлага нов вид функционалност и придвижване на аксесоарите 
във вертикална посока.Сглобете перфектната за Вашите нужди лира за баня.
Maтериалите използвани за производството на лирата осигуряват дълголетие и 
качество на продукта, както и отлична топлопроводимост.

120 лв. с ДДС

96 лв. с ДДС





Примерна 
конфигурация:

Оval Delux 
комплект  
огледално 
полирани 
закачалки

Рафт Рафт Мirror

Сушнилник Scala 
огледално 
полиран

Дизайнерски лири за баня Oval Delux

Сушилник
Scala

Сушилник
Split

Рафт
Mirror

Oval Delux
с подвижна огледално 
полирана закачалка

Oval Delux
в бяло с черни 
сушнилници 
Split

Профилът предлага нов вид функционалност и придвижване на аксесоарите във 
вертикална посока.
Oval Delux гарантира отлична топлопроводимост и дълголетие благодарение на 
използваните материали.

140 лв. с ДДС

120 лв. с ДДС

96 лв. с ДДС





Дизайнерски лири за баня Oval V

Сушилник
Scala

Красив и изчистен профил. Алуминиевата лира Oval V е с вертикален дизайн, 
което позволява поставянето й в по-специфични помещения. Възможнст за 
добавяне на допълнителни профили с цел увеличаване на мощността.
Екологично чисти и без възможност за корозия. Висококачествени алуминиеви 
заварки, работещи при високо налягане.

120 лв. с ДДС





Дизайнерски лири за баня Stilo

Сушилник
Scala

Отличава се с отличен топлооблмен и уникалната си форма. Изглежда еднакво 
добре в дома,луксозни спа бани и дизайнерски кухни. Изработен от 100%
алуминий, използва 90% по-малко вода от стандартните лири за баня като 
същевременно бързо отговаря на температурни изисквания-предпочитан 
предимно в бани и кухни, където температурните вариации са чести. 

120 лв. с ДДС



Stilo
в черен цвят 
със сушилник 
Scala



Лири за баня Classic & Elegant

Уникални лири за баня от алуминий, заварени, а не лепени. Екологично чисти. Без 
корозия. Красивият дизайн на алуминиевите лири позволява на тях да се сушат 
хавлиени кърпи и внася комфорт и елегантност във всеки дом.





Дизайнерски радиатори GLASS

Дизайнерските радиатори със стъклен панел са създадени, за да могат да задоволят 
всеки вкус и да се интегрират във всеки дом.Нашата фирма предлага над 500бр. 
дигитални снимки за избор , но ако желаете можете да ни изпратите ваша снимка
/с висока резолюция / и ние ще създадем вашият перфектен радиатор.
Снимката е разположена между две стъкла /4мм./, които в последствие се
ламинират. Това я защитава от всякакви интервенции и дава висока якост на стъклото.
Предното стъкло може да бъде 2 вида :
ФлоатноФлоатно– обикновено
Чинчила– специфична грапавина на стъклото, допринасяща страхотен ефект на 
картината и липсата на бликове /

GLASS 16GLASS 80

Дизайнерските радиатори се изпълняват в различни размери, за да задоволят 
енергийните нужди на различни по големина помещения. Серията GLASS 80 е 
подходяща за офиси, ресторанти и големи пространства. 



GLASS
със стъкло 
чинчила и 
custom принт



GraniteДизайнерски радиатори

Луксозен дизайнерски радиатор Granite. Предлагаме Ви изцяло нова идея за 
дизайнерски радиатор използвайки плочи от гранитогрес.
Продуктът ни е енергоспестяващ поради използваните материали. Водосъдържателят 
е от алуминиеви профили, което гарантира дълголетие и надежност на дизайнерския 
радиатор, както и възможността за монтаж във влажни и сухи помещения. 
Алуминиевите дизайнерски радиатори с панел се изпълняват в различни размери и 
мощности и са незаменима част от всеки модерен интериор.

Фирмата ни предлага опция за скрити и открити вентили по желание на клиента.Фирмата ни предлага опция за скрити и открити вентили по желание на клиента.





GraniteДизайнерски радиатори
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www.toplomashinex.com


