
MOKKO szabadonálló termékek 



ASZTAL / ÜLŐKE

Az asztalka stílusában rokon a Mokko sorozat többi kiegészítőjével. Amellett, hogy a 
berendezés látványos eleme, számos funkciót tölt be a fürdőszobában. Nemcsak 
ülőhelyként, hanem polcként is szolgálhat a kozmetikumok számára, vagy akár 
olyan helyként, ahová a ruháidat vagy a törölköződet teheted. Katarzyna 
Łogwinienko és Michał Łojaw duó projektje egy kis extravaganciát hoz a 
fürdőszobába, amely jól illik az ipari enteriőrökhöz.



MOKKO NERO 
ÁLLÓ FOGAS POLCCAL

Azok számára alkottuk meg a MOKKO álló fogast polccal, akik szeretik a kreatív megoldásokat és a 
modern designt. A szabadon álló kádhoz nélkülözhetetlen bútordarab, és még sok máshoz is. Felakaszthat 
rá egy törölközőt vagy ráakaszthatja ruháit, és ráteheti a kozmetikumait is. A praktikus polc a relaxációs 
időben is nagyon hasznos, a hosszú fürdők során lehet egy gyertya vagy egy pohár bor helye. A polcos 
akasztó bárhová mozgatható: a mosdókagyló vagy a zuhanyzó köré, de akár a hálószobába vagy a teraszra 
is. A gyakorlati haszna mellett igazi dísze a modern belső tereknek.



MOKKO NERO DUPLA, 
ÁLLÓ FOGAS

A Katarzyna Łogwinienko és Michał Łoj duó által tervezett Mokko sorozat egy praktikus 
törölközőakasztóval gazdagodott. Ezt a gyönyörű bútordarabot azoknak ajánljuk, akik értékelik a 
minimalizmust és az egyszerűséget a belsőépítészetben. Hasznosnak bizonyul száraz és nedves 
törölközők tárolására, ruháit vagy fürdőköpenyét is elhelyezheti rajta. A szabadon álló fogas 
előnye, hogy tetszőleges helyre áthelyezhető. Pótolhatatlan egy szabadon álló kád mellett, de 
alkalmas egy teraszon vagy erkélyen is, ahol a törölközők gyorsabban száradnak.



MOKKO NERO WC-PAPÍR TARTÓ, POLC A 
WC-PAPÍR ÉS EGYEBEK SZÁMÁRA

Praktikus megoldások és egyedi design jellemzi a Mokko sorozat WC-papírtartóját. Fel van szerelve 
papírtartóval, tartalék papírtartóval és egy kis praktikus polccal, amely megfelelő magasságban van a 
telefon vagy a szemüveg számára. A hátsó, alsó lábazat leszerelése után az állvány a falhoz helyezhető. Ez 
a termék az ugyanezen sorozatból származó WC-keféhez készült. Az állvány sima felülete gyors és 
kényelmes tisztítást tesz lehetővé, rendkívüli funkcionalitása pedig rendet és tisztaságot hoz a 
fürdőszobába.




