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NEBOJTE SE CHTÍT VÍCE ...

BOOK 2012

Konečně není koupelna pouhou umývárnou, ale plnohodnotným obytným prostorem.

Robustní, subtilní, s prostornou zásuvkou, se zaoblenými hranami, dýhovaný,
lakovaný …
přesně pro Vás!

L
At last a bathroom is no longer a mere washroom but a full-ﬂedged living space.
EXPECT MORE.

Sturdy, slender, with spacious drawers, rounded
edges, veneered, lacquered...
just to your liking!

Endlich ist das Badezimmer nicht mehr nur ein
Waschraum, sondern ein vollwertiges Zimmer
zum Wohnen und Leben.
ZÖGERN SIE NICHT, MEHR ZU WOLLEN.

Robust, subtil, mit großzügiger Schublade, mit
abgerundeten Kanten, mit Holzfurnier, lackiert ...
ganz und gar für Sie gemacht!
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LE BON
Koupelnový nábytek vyrábíme s nadšením od roku 1996.
Neustále se učíme.
Sledujeme trendy v designu, architektuře, materiálech
a technologiích.
Nasloucháme našim zákazníkům.
A přemýšlíme.
Máme k dispozici moderní výrobní technologie a zručné
řemeslníky.
Výsledkem je nábytek LE BON.
We have been producing bathroom furniture passionately
since 1996.
We keep learning new things.
We follow latest trends in design, architecture, materials
and technologies.
We listen to our customers.
And we think.
We have state-of-the-art production technology and
skilled workmen at our disposal.
The result is LE BON furniture.
Mit Begeisterung stellen wir bereits seit dem Jahre 1996
Bademöbel her.
Wir lernen nie aus.
Wir verfolgen die Trends im Design und in der Architektur
sowie die Materialien und Technologien.
Wir hören unseren Kunden zu.
Und wir denken nach.
Uns stehen moderne Herstellungstechnologien sowie
geschickte Handwerker zur Verfügung.
Das Ergebnis von all dem sind die Möbel von LE BON.

L
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ZOOM

ZOOM
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ZOOM
Řada ZOOM nabízí nekonečné možnosti – modulové prvky této sestavy lze libovolně skládat
přesně podle Vašich představ a potřeb. Můžete
navíc vybírat z mnoha dýhovaných a lakovaných
provedení, a tím podtrhnout charakter Vaší koupelny.
The ZOOM series offers endless possibilities.
The modular elements of this series can be freely arranged to suit your every wish and need.
As an extra bonus you can choose from a number of veneered and lacquered ﬁnishes to give
a distinctive touch to your bathroom.
Die Reihe ZOOM bietet unendliche Möglichkeiten – die Modulelemente dieser Kombination
können je nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen beliebig zusammengestellt werden. Des
Weiteren können Sie aus vielen Furnierholz
oder lackierten Ausführungen auswählen und
damit den Charakter Ihres Badezimmers unterstreichen.
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ZOOM TOP
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ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY / VANITY UNITS / ZOOM

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY / VANITY UNITS / ZOOM TOP

obj. kód

ENA60.X/Y

ENA70.X/Y

ENA30.X/Y

ENA40.X/Y

ENB60.X/Y

ENB70.X/Y

ENB30.X/Y

ENB40.X/Y

Celk. rozměry (cm)

š. 60 | v. 45 | h. 48

š. 70 | v. 45 | h. 48

š. 30 | v. 45 | h. 48

š. 40 | v. 45 | h. 48

š. 60 | v. 44,5 | h. 48

š. 70 | v. 44,5 | h. 48

š. 30 | v. 44,5 | h. 48

š. 40 | v. 44,5 | h. 48

RAL

viz. str. 67
RAL .č. odstínu RAL

pod krycí desku GLS a MRC / for tops GLS and Marble

Poznámky

KRYCÍ DESKA
GLS70 / MRC70
GLS100 / MRC100
GLS130 / MRC130
GLS132 / MRC132
GLS160 / MRC160
GLS162 / MRC162

B (cm)
max.70
71-100
101-130
101-130
131-160
131-160

pro dvě umyvadla

Ořech .NDOO
pro dvě umyvadla

ZOOM / ZOOM TOP

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

MRC – Mramor Carrara tl. 20 mm
GLS – Saténové sklo tl. 5 mm
Dub moř. na wenge .DWDO

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

Bělený dub .DBDO

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS

Celk. rozměry (cm)

POLICE / SHELVES

EN4.X/Y

EN3.X/Y

EN2.X/Y

TR01.X/Y

P01.X/Y

š. 30 | v. 60 | h. 15

š. 30 | v. 90 | h. 15

š. 40 | v. 120 | h. 22

š. 60 | v. 175 | h.36

š. 30-55 | v. 3,8 | h. 15

P02.X/Y

ZRCADLA / MIRRORS
P03.X/Y

š. 56-80 | v. 3,8 | h. 15 š. 81-120 | v. 3,8 | h. 15

ENSL.X

ENSP.X

š. 40 | v. 90 | h. 15
oboustranné zrcadlo

Poznámky

Zebráno .ZD00
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Osvětlení na str. 64-65

Koupelnový nábytek ZOOM a ZOOM TOP se dodává v barevných kombinacích: (.X/Y - korpus/čelní plocha)
RAL (č.)
NDOO
DWDO
DBDO
ZDOO

- lesklý lak RAL
- dýha ořech
- dýha dub mořený na wenge
- dýha bělený dub
- dýha zebráno

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!
Umyvadla na str. 66

TRENDY
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TRENDY
Nebojte se experimentovat a pořiďte si do své
koupelny nábytek řady TRENDY. Vsadili jsme
na neotřelé kvalitní materiály s trojrozměrnými
dekory, výrazné barvy lakovaných povrchů s vysokým leskem a originální úchyty.

T

Don’t be afraid to experiment and get the
TRENDY series furniture for your bathroom. We
played with novel, high-quality materials with
3D decors, bright colours of lacquered ﬁnishes
and original ﬁxtures.
Zögern Sie nicht zu experimentieren und
besorgen Sie sich für Ihr Badezimmer Möbel
aus der Reihe TRENDY. Wir haben hierbei auf
unübliche, qualitativ hochwertige Materialien
mit dreidimensionalen Dekoren, markanten
Farben bei den lackierten Oberﬂächen mit
hohem Glanz sowie auf originelle Griffe
gesetzt.
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TRENDY
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TRENDY

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

HPL laminát čočky (pouze čelní plochy)

RAL

viz. str. 67
RAL .č. odstínu RAL

Bílé čočky .A406

Černé čočky .A421

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadlem / VANITY UNITS with washbasin AZZURRA TRENDY

SKŘ. / CABINETS

ZRCADLA / MIRRORS

obj. kód

TR61.X

TR71.X

TR91.X

TR106.X

TR121.X

TR2121.X

TR01.X

TRZ60.X

TRZ80.X

TRZ110.X

Celk. rozměry (cm)

š. 61 | v. 45 | h. 51

š. 71 | v. 45 | h. 51

š. 91 | v. 45 | h. 51

š. 106 | v. 45 | h. 51

š. 121 | v. 45 | h. 51

š. 121 | v. 45 | h. 51

š. 60 | v. 175 | h. 36

š. 60 | v. 75 | h. 4,6

š. 80 | v. 75 | h. 4,6

š. 110 | v. 75 | h. 4,6

dvojumyvadlo

Poznámka
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Nohy ke skříňkám se objednávají zvlášť: TRN – RAL, TRJ – leštěná nerez

Osvětlení na str. 64-65

Koupelnový nábytek TRENDY se dodává v barevných kombinacích: (.X/Y - korpus/čelní plocha)

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!

.RAL / RAL (č.) korpus - lesklý lak RAL / čelní plocha - lesklý lak RAL
.RAL / A406
korpus - lesklý lak RAL / čelní plocha - HPL laminát bílé čočky
.RAL / A421
korpus - lesklý lak RAL / čelní plocha - HPL laminát černé čočky

Q15 – Zapuštěná úchytka kruh chrom lesk
Q16 – Dvouotvorová úchytka chrom lesk

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

BOXX
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BOXX
Jednoduchý design, funkčnost, precizní zpracování…. U koupelnové řady BOXX jsme se nechali inspirovat skandinávským stylem. Drsně
prořezávaná dýha, velký úložný prostor a kožené
úchyty Vás jednoduše nadchnou.
A simple design, excellent function, impeccable
craftsmanship. The bathroom series BOXX was
inspired by Scandinavian style. Its roughly cut
veneer, spacious drawers and leather ﬁxtures
have the wow effect which will win you over.

B
Einfaches Design, Funktionalität, präzise
Verarbeitung.... Bei der Bademöbelreihe BOXX
ließen wir uns von dem skandinavischen
Stil inspirieren. Das scharf durchschnittene
Furnierholz, die großen Stauräume sowie
die ledernen Griffe werden Sie einfach nur
begeistern.
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BOXX
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BOXX

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

RH strukturovaná dubová dýha

RAL

viz. str. 67
RAL .č. odstínu RAL

Dub moř. na wenge .RHDW

Bělený dub .RHDB

Dub .RHDP

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadlem / VANITY UNITS with washbasin
obj. kód

CN60.X

Celk. rozměry (cm)

š. 60 | v. 61 | h. 44

Poznámka

CN70.X

CN80.X

CN61.X

CN71.X

š. 70 | v. 61 | h. 44

š. 80 | v. 61 | h. 44

š. 61 | v. 61 | h. 51

š. 71 | v. 61 | h. 51

umyvadla ROCA GAP

CN91.X

CN106.X

CN121.X

SKŘ. / CABINETS
CN2121.X

š. 91 | v. 61 | h. 51 š. 106 | v. 61 | h. 51 š. 121 | v. 61 | h. 51 š. 121 | v. 61 | h. 51

umyvadla AZZURRA TRENDY

CN01.X
š. 60 | v. 175 | h. 36

ZRCADLA / MIRRORS
TRZ60

TRZ80

TRZ110

š. 60 | v. 75 | h. 4,6 š. 80 | v. 75 | h. 4,6 š. 110 | v. 75 | h. 4,6

dvojumyvadlo
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Osvětlení na str. 64-65

Koupelnový nábytek BOXX se dodává v barevných kombinacích: (.X/Y - korpus/čelní plocha)

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!

.RAL (č.)
.RHDW
.RHDB
.RHDP

Q17 – Zapuštěná úchytka obdélník chrom lesk
Q18 – Dvouotvorová kožená úchytka

korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL
korpus i čelní plocha - strukturovaná dubová dýha mořená na wenge
korpus i čelní plocha - strukturovaná dubová dýha bělená
korpus i čelní plocha - strukturovaná dubová dýha přírodní

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

DREAM
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DREAM

Hledáte netradiční řešení pro Vaši koupelnu?
Seznamte se s řadou DREAM. Protože rádi
zkoušíme nové věci, navrhli jsme pro Vás nábytek z ohýbané překližky. Zaoblené rohy všech
komponentů dávají této koupelnové sestavě
jedinečný vzhled.
Are you looking for an unconventional solution
to your bathroom? Meet our DREAM series. We
love trying new things so we designed furniture
from bent plywood for you. The rounded edges
of this series give the bathroom furniture a unique look.
Suchen Sie eine untraditionelle Lösung für Ihr
Badezimmer? Machen Sie sich mit der Reihe
DREAM vertraut. Da wir gern neue Sachen
ausprobieren, haben wir für Sie Möbel aus
gebogenen Furnierplatten entworfen. Die abgerundeten Ecken aller Bestandteile dieser Bademöbelkombination erzeugen ein einmaliges
Aussehen.

D
21

DREAM
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DREAM

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

RAL

viz. str. 67
Teak .TLOO

RAL .č. odstínu RAL

Wenge .WL00

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyv. / VANITY UNITS with washbasin
obj. kód

HCA65.X

HCA75.X

HR60.X

HR75.X

HR90.X

Celk. rozměry (cm)

š. 65 | v. 49 | h. 42

š. 75 | v. 49 | h. 45

š. 60 | v. 55 | h. 45

š. 75 | v. 55 | h. 45

š. 90 | v. 55 | h. 45

Poznámka

umyvadla ROCA CALA

DOPLŇKOVÉ SKŘ. / SIDE CABINETS
HS3.X

HS4.X

š. 50 | v. 73.6 | h. 24 š. 73,6 | v. 50 | h. 14,4

umyvadla AZZURRA TULIP

HS1.X

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY, ZRCADLO / MIRRORS
HZS50.X

HZS75.X

HZS90.X

š. 40 | v. 165 | h. 24

š. 50 | v. 73,6 | h. 14,4 š. 73,6 | v. 50 | h. 14,4 š. 88,6 | v. 50 | h. 14,4

oboustr. zrcadlo

oboustranné zrcadlo

HZ60.X
Φ 60 | h. 10
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Osvětlení na str. 64-65

Koupelnový nábytek DREAM se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.RAL (č.)
.TLOO
.WLOO

korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL
korpus i čelní plocha - laminát teak
korpus i čelní plocha - laminát wenge

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

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!

LIGHT
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LIGHT

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 samodovíráním.
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 Zierdekorationen. 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.

L
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LIGHT
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DESKY / SHELVES

ZÁSUVKY / DRAWERS

obj. kód

TL6.X

TL90.X

TL120.X

TL150.X

TL1.X

TL2.X

Celkové rozměry (cm)

š. 150 | v. 70 | h. 50

š. 60-90 | v. 5 | h. 50

š. 91-120 | v. 5 | h. 50

š. 121-150 | v. 5 | h. 50

š. 30 | v. 15 | h. 50

š. 60 | v. 15 | h. 50

DOPL. SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS
TL4L.X

RAL

viz. str. 67

LIGHT

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

TL4P.X
RAL .č. odstínu RAL

š. 45 | v. 50 | h. 50

Poznámky

Ořech .NDOO

Dub moř. na wenge .DWDO

Desky jsou speciálně povrchově upraveny pro zajistění vysoké odolnosti proti působení vody.
Při objednávce nezapomeňte udat vzdálenost x osy umyvadla od pravé hrany desky (případně rozteč umyvadel r).
KONZOLY:

Q72 - skrytá konzola,
C16 - konzola/věšák na ručník
Bělený dub .DBDO

DOPL. SKŘ. / CABINETS STOLIČKA / STOOL
obj. kód

TL3.X

TL7.X

Celkové rozměry (cm) š. 40 | v. 140 | h. 30 š. 40 | v. 200 | h. 50

ZRCADLA / MIRRORS

SVĚTELNÉ POLICE COMETA / SHELVES

TL5.X

TZ3.X

TZ1.X

TZ2.X

š. 30 | v. 40 | h. 30

Φ 100 | h. 2,5

š. 90 | v. 40 | h. 2,5

š. 120 | v. 40 | h. 2,5

COME/K-8W-45 COME/K-13W-60 COME/K-21W-90

zrcadla lze použít vertikálně i horizontálně

Poznámky

š. 45 | v. 5 | h. 20

š. 60 | v. 5 | h. 20

š. 90 | v. 5 | h. 20

police s vypínačem, montáž na zeď
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Osvětlení na str. 64-65

Koupelnový nábytek LIGHT se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.RAL
.NDOO
.DWDO
.DBDO

korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL
korpus i čelní plocha - dýha ořech
korpus i čelní plocha - dýha dub mořený na wenge
korpus i čelní plocha - dýha bělený dub

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

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!
Umyvadla na str. 66

PALACE
28

Koupelnový nábytek - www.lebon.cz

PALACE
Koupelnovou řadu PALACE s prostorným umyvadlem vyrábíme i z ekologické biodesky, která
má vzhled i vlastnosti přírodního dřeva. Díky
své vrstvené struktuře je však odolná proti pnutí a kroucení. Její drážkování vytváří zajímavý
povrchový efekt.
The bathroom furniture series PALACE with its
spacious basin is manufactured from environmentally-friendly ECOboard, which has the look
and quality of real wood. As a bonus, its layered structure makes it resistant to moisture and
damage. Its grooved surface creates an interesting ﬁnish effect.
Die Badezimmerreihe PALACE mit großräumigem Waschtisch stellen wir aus ökologischen
Bio-Platten her, die dem Aussehen und Eigenschaften von natürlichem Holz ähneln. Dank
der geschichteten Struktur sind sie jedoch
widerstandsfähig in Hinblick auf Spannung
und Verziehen. Ihre Riefelung erzeugt einen
interessanten Oberﬂächeneffekt.

29

PALACE
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PALACE

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

BD drážkovaná biodeska

RAL

viz. str. 67
RAL .č. odstínu RAL

BD ořech .NBID

BD dub moř. na wenge .NBWD

BD bělený dub .NBBD

Ořech .NDOO

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadlem / VANITY UNITS with washbasin Palace
obj. kód

PX90.X

PX120.X

PX150.X

PX2150.X

PX2180.X

Celk. rozměry (cm)

š. 90 | v. 53 | h. 36

š. 120 | v. 53 | h. 36

š. 150 | v. 53 | h. 36

š. 150 | v. 53 | h. 36

š. 180 | v. 53 | h. 36

Dub moř. na wenge .DWDO

Bělený dub .DBDO

VYS. SKŘÍŇKA / CABINETS
PX40L.X

PX40P.X

š. 40 | v. 168 | h. 33

Zebráno .ZD00

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY / MIRRORS
PXS120.X

PXS150.X

PXS180.X

š. 116 | v. 58 | h. 16

š. 146 | v. 58 | h. 16

š. 176 | v. 58 | h. 16

dvojumyvadlo

Poznámka
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Koupelnový nábytek PALACE se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.RAL (č.)
.NDOO
.DWDO
.DBDO
.ZDOO
.NBID
.DBWD
.DBBD

korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL
korpus i čelní plocha - dýha ořech
korpus i čelní plocha - dýha dub mořený na wenge
korpus i čelní plocha - dýha bělený dub
korpus i čelní plocha - dýha zebráno
korpus i čelní plocha - biodeska ořech drážkovaný
korpus i čelní plocha - biodeska dub mořený na wenge drážkovaný
korpus i čelní plocha - biodeska dub bělený drážkovaný

HL137 – Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních
důvodů nutné použít nábytkový sifon
RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!

SPACES
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SPACES
Jednotlivé segmenty serie SPACES 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 zajíždějí 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.

S

Individual segments of SPACES series 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.
Einzelne Segmente der Serie SPACES 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.
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RAL

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY / VANITY UNITS
obj. kód

S90L.X

Celk. rozměry (cm)

S90P.X

S120L.X

š. 90 | v. 16 | h. 50

S120P.X

š. 91-120 | v. 16 | h. 50

S150.X

SV120L.X

š. 150 | v. 16 | h. 50

viz. str. 67
SV120P.X

SV150L.X

š. 90-120 | v. 16 | h. 50

SV150P.X

š. 121-150 | v. 16 | h. 50

RAL .č. odstínu RAL

SPACES

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

s Varicor. umyvadlem

Poznámky

Při objednávce nezapomeňte udat vzdálenost x osy umyvadla od pravé hrany desky (případně rozteč umyvadel r).
Q77 – Věšák na ručníky je nutno objednat zvlášť

Ořech .NDOO

Dub moř. na wenge .DWDO

Bělený dub .DBDO

ZÁV. SKŘ./UNITS
obj. kód

SKP120.X

Celk. rozměry (cm)

š. 120 | v. 30 | h. 50

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS
SK60.X

SK120.X

SD60.X

SD120.X

SD18.X

POLICE/SHELVES ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY / MIRRORS
TL3.X

š. 60 | v. 30 | h. 50 š. 120 | v. 30 | h. 50 š. 60 | v. 60 | h. 16 š. 120 | v. 16 | h. 16 š.16 | v. 100 | h. 16 š.40 | v. 140 | h. 30

SP01.X

SZS60L.X SZS60P.X

š.60 | v. 4 | h. 16

š. 60 | v. 60 | h. 16

SZ60.X

SZ120.X

š. 60 | v. 60 | h. 16 š. 120 | v. 60 | h. 16

zvětšovací zrcátko

Poznámky
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Osvětlení na str. 64-65

SK120, SK60 - možno i s výřezem pro umyvadlo, je
nutné kombinovat s nábytkovým sifonem - HL137

Koupelnový nábytek SPACES se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.RAL
.NDOO
.DWDO
.DBDO

korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL
korpus i čelní plocha - dýha ořech
korpus i čelní plocha - dýha dub mořený na wenge
korpus i čelní plocha - dýha bělený dub

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!
Umyvadla na str. 66

Q2

Q
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Q2

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 samodovíráním. 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 resulting product is minimalist
furniture with soft-closing full-extension 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.
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ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadly / VANITY UNITS with washbasin Laufen PRO
obj. kód

QLP55.X

QLP60.X

QLP65.X

QLP85.X

Celk. rozměry (cm) š. 55 | v. 60 | h. 48 š. 60 | v. 60 | h. 48 š. 65 | v. 60 | h. 48

QLP105.X

s umyv. / with washbasin Laufen LB3

QLP130.X

š. 85 | v. 60 | h. 48 š. 105 | v. 60 | h. 48 š. 130 | v. 60 | h. 48

QLB380.X

QLB3100.X

QLB3135.X

š. 80 | v. 60 | h. 52

š. 100 | v. 60 | h. 52

š. 135 | v. 60 | h. 52

dvojumyvadlo

Poznámka

RAL

Q2

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

viz. str. 67
RAL .č. odstínu RAL

dvojumyvadlo

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadly / VANITY UNITS with washbasin Keramag Renova Plan
obj. kód

QKR55.X

QKR60.X

QKR65.X

QKR75L.X

Celk. rozměry (cm) š. 55 | v. 60 | h. 44 š. 60 | v. 60 | h. 48 š. 65 | v. 60 | h. 48

QKR75P.X

š. 75 | v. 60 | h. 48
odkl. pl. vlevo

Poznámka

QKR85.X

QKR100.X

QKR130.X

š. 85 | v. 60 | h. 48 š. 100 | v. 60 | h. 48 š. 75 | v. 60 | h. 48

odkl. pl. vpravo

Laufen PRO
Keramag Renova Plan

dvojumyvadlo

Pískované zebráno .Z

Laufen LB3

Wenge .W

ZÁVĚSNÉ SKŘ. s umyvadly / VANITY UNITS with washbasin Jika Cubito
obj. kód

QC55.X

QC60.X

QC65.X

Celk. rozměry (cm)

š. 55, v. 60, h. 42

š. 60, v. 60, h. 45

š. 65, v. 60, h. 48,5

QC75L.X

QC75P.X

š. 75, v. 60, h. 45

QC85.X

QC130.X

š. 85, v. 60, h. 48,5 š. 130, v. 60, h. 48,5

DOPL. SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS
QZ35.X

QZ38L/P.X

QZ40L/P.X

QZ50L/P.X

š. 35, v. 175, h. 33

š. 38, v. 180, h. 33

š. 40, v. 70, h. 15

š. 50, v. 70, h. 15

L/P*

L/P*

L/P*

dvojumyvadlo

Poznámka

oboustranné zrcadlo

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadly / VANITY UNITS with washbasin Plan
obj. kód

QB60.X

QB75.X

QB90.X

Celk. rozměry (cm)

š. 60, v. 60, h. 46

š. 75, v. 60, h. 46

š. 90, v. 60, h. 46

QB100.X

QB120.X

š.100, v. 60, h. 46

š.120, v. 60, h. 46

dvojumyvadlo dvojumyvadlo

Poznámka

Jika Cubito

Plan

Koupelnový nábytek Q2 se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.RAL
.Z
.W
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korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL
korpus i čelní plocha - pískované zebráno
korpus i čelní plocha - dekor wenge

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!
OH8 – Věšák na ručníky je nutno objednat zvlášť
Osvětlení na str. 64-65
Koš na prádlo se objednává zvlášť

HL137 – Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon
*L/P – Skříňky se vyrábí ve variantě levá nebo pravá (k obj. kódu je třeba připsat L nebo P)

OOOH!

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 rovnocennou součástí interiéru. Proto
v této sérii najdete i komodu s prostornou 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: abgerundete Formen und benutzte Laminate bezaubern jeden. Das Licht widerstrahlt auf den schwarzen oder weißen Flächen
hunderte von Abglänzen.
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 Schließautomatik. Spiegelschränke haben
einen Spiegel auch auf der Innenseite und sparen
damit überflüssige Manipulation mit Türen.

O
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RAL

viz. str. 67

OOOH!

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

RAL .č. odstínu RAL

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY pod umyvadlo / / VANITY UNITS
obj. kód

OH60.X

Celk. rozměry (cm)

š. 60 | v. 40 | h. 50

KOMODA / CABINET

OH100.X

OH120.X

OH5.X

š. 100 | v. 40 | h. 50

š. 120 | v. 40 | h. 50

š. 100 | v. 55 | h. 50

Borneo reliéf .BO31

OH8 – Věšák na ručníky je nutno objednat zvlášť

Poznámky

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

Dub reliéf .CO98

Bílá reliéf .B15

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

DOPL. SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS

POLICE / SHELVES

obj. kód

OH3.X

OH4.X

OH7.X

OH6.X

Celk. rozměry (cm)

š. 40 | v. 75 | h. 31,5

š. 40 | v. 100 | h. 31,5

š.100 | v. 1 | h. 14

š.40 | v. 1 | h. 14

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY / MIRRORS
OH1L.X

OH1P.X

OH2.X

š. 50 | v. 70 | h. 14,5

š. 100 | v. 50 | h. 14,5

Bílé čočky .A406

45

oboustranné zrcadlo

Poznámky

Černé čočky .A421

OH07

OH06

police včetně kotvení, skleněného
dávkovače na mýdlo a skleničky

police včetně kotvení
Metal bubble .A2606

Koupelnový nábytek OOOH! se dodává v barevných kombinacích: (.X/Y - korpus/čelní plocha)
.RAL / RAL (č.)
.RAL / B031
.RAL / C098
.RAL / B15
.RAL / A406
.RAL / A421
.RAL / A2606

korpus - lesklý lak RAL /
korpus - lesklý lak RAL /
korpus - lesklý lak RAL /
korpus - lesklý lak RAL /
korpus - lesklý lak RAL /
korpus - lesklý lak RAL /
korpus - lesklý lak RAL /

čelní plocha - lesklý lak RAL
čelní plocha - HPL laminát borneo reliéf
čelní plocha - HPL laminát dub reliéf
čelní plocha - HPL laminát bílá reliéf
čelní plocha - HPL laminát bílé čočky
čelní plocha - HPL laminát černé čočky
čelní plocha - HPL laminát metal bubble

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!
Umyvadla na str. 66

CITY LIFE

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 dvířek při
ranní toaletě…
Jednoduchá zrcadla jsou podsvětlena a dají vyniknout perleťovým částečkám v laku nábytku.
At last fully utilized storage space in the washbasin
cabinet!
Full extension drawers with soft closing ensure full comfort. Dear ladies, mirror 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.

C
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CITY LIFE

CITY LIFE
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C

ZÁVĚSNÉ SKŘ. s umyvadlem / VANITY UNITS with washbasin
obj. kód

GD70.X

GD85.X

GD105.X

GD130.X

GR90.X

GR110.X

GR130.X

Celk. rozměry (cm)

š. 70 | v. 60 | h. 49

š. 85 | v. 60 | h. 49

š. 105 | v. 60 | h. 48,5

š. 130 | v. 60 | h. 49

š. 90 | v. 60 | h. 50

š. 110 | v. 60 | h. 50

š. 130 | v. 60 | h. 50

dvojumyvadlo

Poznámky

Bílá perleť .WP0500A

CITY LIFE

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

dvojumyvadlo

s umyvadlem Duravit Starck3

s umyvadlem Roca Stratum

Černá perleť .GR7507D

Bronzová perleť .8029

C

DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS
obj. kód

G02.X LD/PH

Celk. rozměry (cm)
Poznámky

G02.X PD/LH

š. 50 | v. 50 | h. 22,5
L dolní / P horní

G01.X L

ZRCADLOVÁ SKŘ., ZRCADLA / MIRRORS XABINETS, MIRRORS
G01.X P

X04.X L

š. 50 | v. 175 | h. 34

P dolní / L horní

X04.X P
š. 50 | v. 70 | h. 15

G120

š. 50 | v. 70 | h. 3

š. 120 | v. 50 | h. 3

oboustranné zrcadlo
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Koupelnový nábytek CITY LIFE se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)

.WP0500A
.GR7507D
.8029
.T
.RAL

X03

Teak .TL00

korpus i čelní plocha - bílý perleťový lak
korpus i čelní plocha - černý perleťový lak
korpus i čelní plocha - bronzový perleťový lak
korpus i čelní plocha - dekor teak
korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL

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

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!
Koš na prádlo se objednává zvlášť

STAR
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STAR

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

RAL

viz. str. 67
RAL .č. odstínu RAL

Bílý lesklý lak / .0000

Oranžová / .2011

Červená / .3020

Šedá / .7046

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadlem / VANITY UNITS with washbasin JIKA Cubito
obj. kód

ST45.X

ST55.X

ST60.X

ST65.X

Celk. rozměry (cm) š. 45 | v. 55 | h. 34 š. 55 | v. 55 | h. 42 š. 60 | v. 55 | h. 45 š. 65 | v. 55 | h. 48,5

ST75L.X

ST75P.X

š. 75 | v. 55 | h. 45

VYS. SKŘ. / CABINETS ZRCADLOVÉ SKŘ., ZRCADLO / MIRRORS

ST85.X

ST130.X

ST2.X

š. 85 | v. 55 | h. 47,5

š. 130 | v. 55 | h. 48,5

š. 35 | v. 175 | h. 32

dvojumyvadlo

Poznámka

ST1L.X

ST1P.X

š. 50 | v. 80 | h. 15,5

HS34
š. 110 | v. 70 | h. 4

oboustranné zrcadlo
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Koupelnový nábytek STAR se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.0000
.2011
.3020
.7046
.RAL

korpus i čelní plocha - bílý lesklý lak
korpus i čelní plocha - oranžový lesklý lak
korpus i čelní plocha - červený lesklý lak
korpus i čelní plocha - šedý lesklý lak
korpus i čelní plocha - lesklý lak RAL

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

RAL odstíny ze vzorníku, je nutné uvádět číslo odstínu!

HAPPY

Těšte se z dokonalého provedení: nábytek kopíruje
příjemné oblé tvary umyvadel, zrcadlové skříňky
mají zrcadlo i z vnitřní strany, osvětlení prosvětluje 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 noises 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!

H
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HAPPY

HAPPY
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HAPPY

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

bílý lesklý lak .0000

kaštan .K

tmavý dub .DD

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY s umyvadlem / VANITY UNITS with washbasin
obj. kód

X65.X

Celk. rozměry (cm)

š. 65 | v. 60 | h. 50

XL65.X

XP65.X

XL80.X

š. 65 | v. 60 | h. 40

XP80.X

š. 80 | v. 60 | h. 50

DOPL. SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS
X02.X
š. 24 | v. 70 | h. 17

s umyvadlem Kolo EGO plus

Poznámky

X01L.X

X01P.X

š. 38 | v. 175 | h. 33,5

ZRCADLO / MIRRORS
X04L.X

X04P.X

š. 50 | v. 70 | h. 15

X03.X
š. 50 | v. 70 | h. 3

oboustranné zrcadlo

55

Koupelnový nábytek HAPPY se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.L
.K
.DO

korpus i čelní plocha - bílý lesklý lak
korpus i čelní plocha - kaštan
korpus i čelní plocha - tmavý dub

Koš na prádlo se objednává zvlášť
HL137 – Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon

HAPPY BATH
56
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The fresh and simple style of this furniture series is
tailored to the preferences of design purists. Its wide
range of modules can be combined with basins of
various shapes and sizes. A hidden drawer is ideal
for storing small treasures.
Der frische und einfache Stil der Möbelreihe Happy
Bath ist für Liebhaber klarer Linien sozusagen maßgeschneidert. Die breite Skala an Modulen kann mit
Waschtischen zahlreicher Größen und Formen kombiniert werden. Zum Verstauen von Kleinigkeiten
eignet sich perfekt die versteckte Schublabe.

HAPPY BATH

Svěží a jednoduchý styl nábytku Happy Bath je ušitý
na míru příznivcům čistých linií. Širokou škálu modulů
lze kombinovat s umyvadly mnoha velikostí a tvarů.
Na drobnosti skvěle poslouží skrytá zásuvka.

H
57

HAPPY BATH
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ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY / VANITY UNITS
obj. kód

HB40L.X

Celk. rozměry (cm)

HB40P.X

HB50L.X

š. 40 | v. 40 | h. 32,5

HB50P.X

HB100L.X

š. 50 | v. 40 | h. 42

HB100P.X

š. 100 | v. 40 | h. 42

HB120.X
š. 120 | v. 40 | h. 42

Bílý lesklý lak / .0000

Poznámky

HAPPY BATH

TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

pískované zebráno / .Z

tmavý dub / .DD

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY / VANITY UNITS
obj. kód

HB50KZ.X

Celk. rozměry (cm) š. 50 | v. 40 | h. 42
Poznámky

HB100KZ.X

HB50K.X

š. 100 | v. 40 | h. 42

š. 50 | v. 40 | h. 42

kontejner s vnitřní zásuvkou

DESKY / SHELVES

HB100K.X

HBD100.X

HBD150.X

DOPL. SKŘÍŇKY / SIDE CABINETS ZRCADLO / MIRROR
HB50ZAS.X

HB180.X

HB35.X

š. 100 | v. 40 | h. 42 š. 50-100 | v. 2,5 | h. 42 š. 101-150 | v. 2,5 | h. 42 š. 50 | v. 40 | h. 42 š. 38 | v. 180 | h. 33,5 š. 35 | v. 73 | h. 15

kontejner bez vnitřní zásuvky

HBZ.X
š. 50 | v. 73 | h. 15

bez krycí desky
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Desky HBD 100/150 je možné
kombinovat
se skříňkou HB50ZAS
a C16 - konzolou (věšák na
ručník)

Osvětlení na str. 64-65

Koupelnový nábytek HAPPY BATH se dodává v barevných kombinacích: (.X - korpus i čelní plocha)
.Z
.DO

korpus - bílý lesklý lak / čelní plocha - pískované zebráno
korpus - tmavý dub / čelní plocha - tmavý dub

Koš na prádlo se objednává zvlášť
HL137 – Ke skříňkám pod umyvadlo se zásuvkou je z konstručních důvodů nutné použít nábytkový sifon

Umyvadla na str. 66
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Univerzální zrcadlové skříňky - pohodlně dostupný a
přehledný úložný prostor. Jistě oceníte oboustranná
zrcadla na dvířkách, elektrické zásuvky uvnitř nebo
integrované LED osvětlení. Zrcadla můžete doplnit
svítidly z naší nabidky.
Universal mirror cabinets - Easily accessible and
well arranged storage space.You will appreciate the
double sided mirror doors, and the electric sockets
placed inside or integrated LED lighting. The mirrors
can be complemented with lights from our offer.
Universelle Spiegelschränke - Bequem zugänglicher
und übersichtlicher Raum. Sie werden die beidseitigen Spiegel an den Türen, die elektrischen Schubladen im Inneren oder die integrierte LED-Beleuchtung
sicherlich sehr schätzen. Die Spiegel können um Beleuchtungselemente aus unserem Angebot ergänzt
werden.
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TECHNICKÝ LIST / SPECIFICATIONS

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY / MIROR CABINETS
obj. kód

QZ40.X

QZ50.X

QZ80.X

QZ120.X

Celk. rozměry (cm)

š. 40 | v. 70 | h. 15

š. 50 | v. 70 | h. 15

š. 80 | v. 70 | h. 15

š. 120 | v. 70 | h. 15

Poznámka

ZR50LEDL.X

ZR50LEDP.X

š. 50 | v. 70 | h. 15

oboustranné zrcadlo

L/P*
L/P*
oboustranné zrcadlo

ZRCADL. SKŘ. DO NIKY / BUILT-IN MIRROR CABINETS .NK
ZR80LED.X

ZR120LED.X

ZR50LEDL.NK

š. 80 | v. 70 | h. 15

š. 120 | v. 80 | h. 15

oboustranné zrcadlo

ZR50LEDP.NK

š. 50 | v. 70 | h. 15

ZR80LED.NK

ZR120LED.NK

š. 80 | v. 70 | h. 15

š. 120 | v. 80 | h. 15

oboustranné zrcadlo

Zrcadlové skříňky do niky včetně Al lišt

ZRCADLA / MIRRORS
obj. kód
Celk. rozměry (cm)

X03LED

X05LED

X06LED

ZRCADLA / MIRRORS
HS34

š. 50 | v. 70 | h. 3,8 š. 70 | v. 80 | h. 3,8 š. 120 | v. 50 | h. 3,8 š. 110 | v. 70 | h. 4

Poznámka

SKŘÍŇKY DO NIKY / BUILT-IN CABINETS

TZ1

TZ2

X03UN

X05UN

X06UN

š. 40 | v. 90 | h. 3

š. 40 | v. 120 | h. 3

š. 50 | v. 70 | h. 3

š.70 | v. 80 | h. 3

š. 120 | v. 50 | h. 3

včetně spodního LED osvětlení

Skříňky se dodávájí v barevném provedení (.X) viz. vzorník str. 67
Osvětlení str. 64-65

*L/P – Skříňky se vyrábí ve variantě levá nebo pravá (k obj. kódu je třeba připsat L nebo P)

NK18L.X NK18P.X NK18VL.X NK18VP.X NK40L.X NK40P.X
š. 19 | v. 80 | h. 22

š. 40 | v. 160 | h. 22
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OSVĚTLENÍ
EAGT2 CR AM
Eagle T2, montáž na zeď, š. 40, v. 50, h.140 mm

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

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

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

WCP.2C (na zeď)
WCP.1C (přes zrcadlo)
Cassiopea PQ, montáž na zeď/zrcadlo, š. 195, v. 36, h. 97 mm

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

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

WCG.3C
Cassiopea GT, montáž na proﬁl, š. 345, v. 110, h.95 mm

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

EAGLE 02 LED AM
EAGLE 02 LED, montáž na zeď, š. 142, v. 45, h.172 mm

STREAM 2 LED
Stream 2 LED, montáž na proﬁl, š. 160, v. 140, h.125 mm
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RAFFY CR AP (na proﬁl)
RAFFY CR AC (na zrcadlo)
Raffy, montáž na proﬁl/zrcadlo, š. 150, v. 31, h. 92 mm

EAGLE 02 LED AP
EAGLE 02 LED, montáž na proﬁl, š. 100, v. 45, h.160 mm
Koupelnový nábytek - www.lebon.cz

Q73
LED osvětlení zásuvek

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

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

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

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

SVĚTELNÉ POLICE COMETA

COME/K-8W-45
COME/K-13W-60
COME/K-21W-90
Cometa, montáž na zeď, š. 450/600/900, v. 50, h. 200 mm

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

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

BIRDIE 30 (v. 305), BIRDIE 45 (v. 450),
Birdie, montáž na zrcadlo, š. 30, v. 305/450, h.30 mm

BOGEY
Bogey, montáž na zrcadlo, š. 570, v. 20, h. 30 mm

SOFTLIGHT 40 300 (š. 300), SOFTLIGHT 40 600 (š. 600)
SOFTLIGHT 40 900 (š. 900), SOFTLIGHT 40 1200 (š. 1200)
Softlight, montáž na proﬁl, š. 300/600/900/1200, v. 42, h. 99 mm

WST5A
Stratos Singola, montáž na zeď, š. 300, v. 40, h. 120 mm
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WKA.1
KARO, montáž na proﬁl, š. 300, v. 95, h. 100 mm

UMYVADLA

L31646

CLR 60

Kolo Cocktail
š. 45 | v. 14 | h. 45

Azzurra Clas
š. 60 | v. 14 | h. 40

L31666

GRA AP4 (natural)

Kolo Cocktail
š. 65 | v. 14 | h. 42

Azzurra Graal
š. 40,5 | v. 17 | h. 40,5

U
L31645

NUV 200/AP6 (š. 60), NUV 200/AP8 (š. 75)

Kolo Cocktail
š. 45 | v. 14 | h. 45

Azzurra Nuvola
š. 60/75 | v. 16 | h. 40

L31665

GLZ 260/APP

Kolo Cocktail
š. 65 | v. 14 | h. 42

Azzurra Glaze
š. 60 | v. 14 | h. 41

11301000

TUL 4540 IN, TUL 6040, INTUL 7540 IN, TUL 9040 IN

Hansgrohe Urquiola
š. 51 | v. 19 | h. 43

Azzurra Tulip
š. 45/60/75/90 | v. 14 | h. 40
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DEKORY
Dub .RHDP

Dub moř. na wenge .RHDW

Bělený dub .RHDB

BD ořech .NBID

Strukturovaná přírodní dýha

Ořech .NDOO

Dub moř. na wenge .DWDO

BD dub moř. na wenge .NBWD

BD bělený dub .NBBD

Biodeska

Bělený dub .DBDO

Zebráno .ZD00

Přírodní dýha

Teak .TLOO

Wenge .WL00

Tmavý dub .DD

Kaštan .K

Pískované zebráno .Z

Bílá reliéf .B15

Dub reliéf .CO98

Borneo reliéf .BO31

Dekor
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Bílé čočky .A406

Černé čočky .A421

Metal bubble .A2606

HPL lamináty

Odstíny RAL

Bílá perleť .WP0500A

Černá perleť .GR7507D

Bronzová perleť .8029

Zlatá .1035

Béžová .1015

Modrá .S0530B

Bílý lesklý lak .0000

Oranžová .2011

Červená .3020

Šedá .7046

Vínová .3004

Fialová .4008

Šedá mat .7030

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 notice. The colours
printed in the brochure may differ from actual colours of the products.
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.

... NEVYBRALI JSTE SI?

I

Nábytek vyrábíme i na zakázku. Více na www.lebon.cz

…DID YOU FAIL TO CHOOSE ANYTHING?

We produce custom built furniture as well.
You can ﬁnd more at www.lebon.cz
... NICHTS GEFUNDEN?

Wir stellen Möbel auch auf Bestellung her.
Mehr Infos unter www.lebon.cz

Le bon, spol. s r.o., Zábrdovická 16, 615 00 Brno, Czech Republic e-mail: info@lebon.cz,
www.lebon.cz tel.: +420 544 527 611 - 616, fax: +420 544 527 619

Vymyšleno a vyrobeno v Brně, CZ.
Designed and made in Brno, Czech Republic.
Ausgedacht und hergestellt in Brno, Tschechische Republik

www.lebon.cz

