
Kibell prisliste

KIBELL

Kabinet

Højskab

Vask Maen - Betacryl

Vask Ubis - Porcelæn

Bredde Valgfri farve
70 cm 5.168
80 cm 5.197
100 cm 5.675
110 cm 5.714
120 cm 5.831
130 cm 7.283
140 cm 7.498
150 cm 7.586

Bredde Centreret Venstre Højre Dobbelt
70 cm 2.477 - - -
80 cm 2.603 - - -
100 cm 3.257 3.257 3.257 -
110 cm 3.335 3.335 3.335 -
120 cm 3.549 3.549 3.549 3.822
130 cm 4.573 4.573 4.573 4.992
140 cm 4.631 4.631 4.631 -
150 cm 5.392 5.392 5.392 5.831

Bredde Centreret Dobbelt
70 cm 1.609 -
80 cm 1.619 -
100 cm 2.369 -
120 cm - 3.725

Valgfri farve
2.789

Alle priser er i DKK inkl. moms. Ret til ændringer forbeholdes.Maj 2018

Aquamarine

Mat

Højglans

Sand

Hvid

Insta Blue Land

Ocean Angora Grey

BlackMarsala

Pink

Blue Light Grey

PetroleumMint

Mole



Kibell er en serie med push-open funktion på fronterne og i 
rigtig mange farver.

Der findes mange forskellige spejle og lyskilder, som du kan 
se i separat brochure.

De eksklusive Naxani baderumsmøbler kan ses i vores store 
900 m² showroom i Sønderborg eller i Huset Middelfart.
Du kan også se og hente brochurer på alle Naxani serier på 
badogvarme.dk/naxani.

Naxani Kibell

Billeder følger - mangler 
fra Naxani

Tlf. +45 2098 3744 | butik@badogvarme.dk

Kibell serien fås i hele 15 forskellige farver!

Her ses en blå variant

Findes naturligvis også i hvid

Håndvask i Betacryl materiale
Betacryl er udført i 9 mm. tykkelse og er et overflademateriale lavet af ca. 2/3 
aluminiumshydroxid og 1/3 akrylharpiks og naturlige pigmenter.
Aluminiumshydroxid giver produktet kulstyrke, kvaliteten af akrylharpiksen 
sikrer renhed, vandmodstand og farvestabilitet.
Det er ikke-porøst materiale som absorberer og derfor er pletter kun over-
fladiske. Den daglige rengøring af overfladen, kan gøres med en klud, vand 
og alm. rengøringsmiddel. Ved svære pletter kan man anvende en skuresvamp 
(scotchbrite), og et slibende rengøringsmiddel. Husk cirkelbevægelser.

Håndvasken fås også i Krion materiale
Den nye generation af acrylic stone vaske, er Krion i 12 mm. Krion er med 
sin tætte overflade, helt fri for porer, derfor antibakteriel og meget slidstærk. 
Vasken rengøres med blød klud, vand og sæbe. Krion vask som Maen, har en 
merpris på 20%.


