
мивка KIBA
100053701 гладко

мивка CR
100034001 гладко

мивка ET 78 (78 x 43,5) SEMIFLAT
100139001 гладко

мивка SPARTA (62 x 50) 1B 1D
100125201 гладко

Ðазмер на мивката:     485 mm
Ðазмер на коритото:     385 x 163 mm
Øкаф: 45 cm

Ðазмер на мивката:     450 mm
Ðазмер на коритото:     385 x 150 mm
Øкаф: 45 cm

Ðазмер на мивката: 780 x 435 mm
Ðазмер на коритото: 335 x 365 x 150 mm
Øкаф: 45 cm

Ðазмер на мивката: 620 x 500 mm
Ðазмер на коритото: 340 x 400 x 150 mm
Øкаф: 45 cm

6790лв.10360

5
Профил 5

8690лв.12305

Öената вклþчва валвида и сифон. Öената вклþчва валвида и сифон.

Öената вклþчва валвида и сифон. Öената вклþчва валвида и сифон.

1
Профил 1

9990лв.14410

1
Профил 1

8990лв.13980

5
Профил 5

ñåðèÿ ìèâêè Pyramis Ecoline

Èçêëþ÷èòåëíî êà÷åñòâî íà íîâè ïî - íèñêè öåíè
è  25  ãîäèíè ãàðàíöèÿ!

sealing strip Çа улеснение, всички неръждаеми мивки за вграждане PYRAMIS  се предлагат 
с предварително поставено уплътнение - изолираща лента от полиуретан (easy fix).



Пирамис Металургия АД е гръцко дружество, oсновано през 1959 г. със седалище в Солун,
за производство и търговия с интегрирани решения за кухнята и банята. Фабриката, 
складовете и административните офиси са разположени в частен парцел с обща площ
286 000 m2, където се срещат високото ниво на механично оборудване и автоматизацията.

Възходът на компанията се дължи „в значителна степен“ на постоянните инвестиции в 
нови технологии и иновационни дейности. През последното десетилетие, инвестициите на 
компанията в машинно оборудване, нови инсталации и форми за производство надвишават
45 000 000 €. 

Днес, Пирамис Металургия АД е сред най-големите производители на мивки от
неръждаема стомана в света, с капацитет от над 1 500 000 броя годишно, със силна
експортна дейност, която обхваща 97% от общото производство.

Продуктите PYRAMIS се изнасят в над 65 страни по света на 5 континента. Компанията 
разполага с мрежа от 9 дъщерни дружества в Румъния, Германия, Великобритания, Италия, 
Полша, Русия, България, Обединените Арабски Емирства и Индия. В Гърция, вече половин 
век, е лидер на пазара, като нейните продукти присъстват във всеки гръцки дом.

София, бул. „ Ботевградско шосе “ № 348
Тел.: +359 2 97 90 831
info@pyramis.bg                www.pyramis.bg
www.facebook.com/PyramisBulgaria


