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Lavatório de pousar 
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60 cm 90 cm 120 cm
75 cm, superfície de 

apoio à direita
75 cm, superfície de 

apoio à esquerda
90 cm, superfície de 

apoio à direita
90 cm, superfície de 

apoio à esquerda
56 cm 56 cm

KeraTect, furo para torneira à direita, sem trop-plein 500.546.01.1 500.549.01.1

KeraTect, furo para torneira ao centro, sem trop-plein 500.544.01.1 500.547.01.1

KeraTect, furo para torneira à esquerda e à direita, sem trop-plein 500.553.01.1

KeraTect, furo para torneira à esquerda, sem trop-plein 500.545.01.1 500.548.01.1

KeraTect, sem furo para torneira, sem trop-plein 500.542.01.1

KeraTect, sem furo para torneira, trop-plein visível 500.543.01.1

Largura do 

lavatório

Móvel Geberit Citterio 

para lavatório, com uma 

gaveta

500.556.JI.1 60 cm Carvalho bege ü
500.556.JJ.1 60 cm Carvalho castanho-acinzentado ü
500.557.JI.1 75 cm Carvalho bege ü ü
500.557.JJ.1 75 cm Carvalho castanho-acinzentado ü ü

Móvel para lavatório de 

pousar Geberit Citterio, 

com uma gaveta

500.558.JI.1 56 cm Carvalho bege ü ü

500.558.JJ.1 56 cm Carvalho castanho-acinzentado ü ü

Móvel Geberit Citterio 

para lavatório, com uma 

gaveta

500.559.JI.1 90 cm Carvalho bege ü ü ü

500.559.JJ.1 90 cm Carvalho castanho-acinzentado ü ü ü

Móvel para lavatório de 

pousar Geberit Citterio, 

com uma gaveta

500.560.JI.1 56 cm Carvalho bege ü ü

500.560.JJ.1 56 cm Carvalho castanho-acinzentado ü ü

Móvel Geberit Citterio 

para lavatório, com uma 

gaveta

500.566.JI.1 120 cm Carvalho bege ü

500.566.JJ.1 120 cm Carvalho castanho-acinzentado ü

Móvel inferior para 

lavatório Geberit Citterio, 

com duas gavetas e 

superfície de apoio

500.562.JI.1 75 cm Carvalho bege ü
500.562.JJ.1 75 cm Carvalho castanho-acinzentado ü
500.563.JI.1 75 cm Carvalho bege ü
500.563.JJ.1 75 cm Carvalho castanho-acinzentado ü

Móvel para lavatório de 

pousar Geberit Citterio, 

com uma gaveta

500.561.JI.1 56 cm Carvalho bege ü ü

500.561.JJ.1 56 cm Carvalho castanho-acinzentado ü ü

Móvel para lavatório de 

pousar Geberit Citterio, 

com duas gavetas e 

superfície de apoio

500.564.JI.1 56 cm
Carvalho bege, superfície de apoio à 

direita
ü ü

500.564.JJ.1 56 cm
Carvalho castanho-acinzentado, 

superfície de apoio à direita
ü ü

500.565.JI.1 56 cm
Carvalho bege, superfície de apoio à 

esquerda
ü ü

500.565.JJ.1 56 cm
Carvalho castanho-acinzentado, 

superfície de apoio à esquerda
ü ü

Móvel inferior para 

lavatório Geberit Citterio, 

com duas gavetas e 

superfície de apoio

500.567.JI.1 90 cm
Carvalho bege, superfície de apoio à 

direita
ü ü

500.567.JJ.1 90 cm
Carvalho castanho-acinzentado, 

superfície de apoio à direita
ü ü

500.568.JI.1 90 cm
Carvalho bege, superfície de apoio à 

esquerda
ü ü

500.568.JJ.1 90 cm
Carvalho castanho-acinzentado, 

superfície de apoio à esquerda
ü ü

ü Compatível


