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modern

2 | размерите са дадени в cm: дълбочина × ширина × височина

Създадени да служат вечно
от 100% неръждаема стомана.
Имаме удоволствието да Ви
представим иновативната
марка аксесоари за баня – Kapitan.
В нея ние събрахме съвременните
технологии с изчистена
и функционална естетика.
С Kapitan ще получите:
– 100% неръждаема стомана
марка 304 AISI 18/10 (18% хром
и 8-10% никел), произведена
в Европейския съюз, с гарантирани състав и дълговечност;
– перфектен огледален финиш
на продуктите;
– модерен европейски дизайн;
– качествен продукт
на ниска цена.
Прекалено хубаво, но е истина.
Нашите иновации, съчетани
с качествени материали
го правят възможно :)
С пожелания
за попътен вятър,
Капитан Иван ЕООД
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modern

закачалка – двойна
7,90 лв
4,5 × 6,5 × 4,5 cm
код 22 02

kapitan е зелен
– ние не използваме галванични
процеси, които са вредни
за околната среда и за хората,
защото нашите аксесоари са
от 100% неръждаема стомана;

закачалка – права
7,90 лв
4,5 × 1,6 × 1,6 cm
код 96 01

пръчка за хавлия – 40 см
15,90 лв
7 × 40 × 4,5 cm
код 22 40

халка за хавлия
15,50 лв
4,5 × 15 × 17 cm
код 22 20

пръчка за хавлия – 50 см
17,90 лв
7 × 50 × 4,5 cm
код 22 50
закачалка – единична
10,90 лв
4,5 × 4,5 × 4,5 cm
код 22 01
пръчка за хавлия – 60 см
19,90 лв
7 × 60 × 4,5 cm
код 22 60
– неръждаемата стомана не
съдържа олово и други тежки
метали. Тя е хигиенична
и безопасна за здравето Ви;
закачалка – с две куки
11,90 лв
6 × 7,5 × 7 cm
код 22 22

– аксесоарите kapitan могат
да се рециклират;

държач с чаша
14,90 лв
10 × 7 × 9,5 cm
код 25 01
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сапунерка стъклена
14,90 лв
13 × 11 × 5 cm
код 23 01

сапунерка мрежа
18,50 лв
13 × 13 × 5 cm
код 23 03

сапунерка мрежа – двойна
23,50 лв
13 × 23 × 5 cm
код 23 04

wc хартия държач
13,50 лв
7 × 16 × 4,5 cm
код 24 01

wc хартия държач с капак
13,50 лв
5 × 14 × 14 cm
код 24 03

wc хартия държач – прав
7,90 лв
7 × 4,5 × 15,5 cm
код 24 09

– Kapitan Ви гарантира, че тези
аксесоари, за разлика от нискокачествените, няма да свършат
след 6 месеца на планината близо
до Вашия град, наречена Бунище.

пръчка за хавлия – двойна, 50 см
29,00 лв
12 × 50 × 10 cm
код 22 52

пръчка за хавлия – двойна, 60 см
32,00 лв
12 × 60 × 10 cm
код 22 62
5 | всички цени са с ддс

wc сет – конзолен, стъклен
33,00 лв
16 × 11 × 37 cm
код 27 01

classic

закачалка – двойна
7,90 лв
4,5 × 6,5 × 4,5 cm
код 52 02

kapitan е истински
Kapitan е от 100% масивен
материал с перфектен огледален финиш, без необходимост
от галванично покритие.
Каквото виждаш,
това купуваш!

закачалка – права
7,90 лв
4,5 × 1,6 × 1,6 cm
код 96 01

пръчка за хавлия – 40 см
15,90 лв
7 × 40 × 4,5 cm
код 52 40

халка за хавлия
15,50 лв
4,5 × 15 × 17 cm
код 52 20

пръчка за хавлия – 50 см
17,90 лв
7 × 50 × 4,5 cm
код 52 50
закачалка – единична
10,90 лв
4,5 × 4,5 × 4,5 cm
код 52 01
пръчка за хавлия – 60 см
19,90 лв
7 × 60 × 4,5 cm
код 52 60

закачалка – с две куки
11,90 лв
6 × 7,5 × 7 cm
код 52 22

Животът на аксесоарите с
галванично покритие е ограничен, защото след време то се
износва.
Аксесоарите Kapitan са 100%
масивни – създадени да служат
вечно.

държач с чаша
14,90 лв
10 × 7 × 9,5 cm
код 55 01
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сапунерка стъклена
14,90 лв
13 × 11 × 5 cm
код 53 01

сапунерка мрежа
18,50 лв
13 × 13 × 5 cm
код 53 03

сапунерка мрежа – двойна
23,50 лв
13 × 23 × 5 cm
код 53 04

wc хартия държач
13,50 лв
7 × 16 × 4,5 cm
код 54 01

wc хартия държач с капак
13,50 лв
5 × 14 × 14 cm
код 54 03

wc хартия държач – прав
7,90 лв
7 × 4,5 × 15,5 cm
код 54 09

пръчка за хавлия – двойна, 50 см
29,00 лв
12 × 50 × 10 cm
код 52 52

пръчка за хавлия – двойна, 60 см
32,00 лв
12 × 60 × 10 cm
код 52 62
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wc сет – конзолен, стъклен
33,00 лв
16 × 11 × 37 cm
код 57 01

кошничка дълбока –
за шампоани
34,00 лв
21 × 21 × 7 cm
код 96 38

сапунерка мрежа –
мини
14,00 лв
15 × 15 × 3 cm
код 96 31

кошничка плитка
29,00 лв
21 × 21 × 3 cm
код 96 37

сапунерка мрежа –
ъглова
19,00 лв
21 × 21 × 3 cm
код 96 36
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ново

система за монтаж
на етажерки
Системата от носещи кукички
позволява различни комбинации
етажерки, така че те да отговарят точно на Вашите нужди.
Етажерките се демонтират/
монтират с един клик.
Така пространството между
тях и стената може да се
почиства.
Плоските ленти позволяват
лесен монтаж и с лепило – бързо,
лесно, сигурно и без дупки.

система за монтаж
на единични сапунерки

етажерка двойна –
с дълбока и плитка кошничка

етажерка двойна –
с мини и ъглова сапунерка

64,00 лв
21 × 21 × 29 cm
код 96 39

34,00 лв
21 × 21 × 29 cm
код 96 36 61

етажерка двойна –
с две дълбоки кошнички

етажерка двойна –
с две ъглови сапунерки

69,00 лв
21 × 21 × 33 cm
код 96 38 88

39,00 лв
21 × 21 × 29 cm
код 96 36 66

етажерка двойна –
с две плитки кошнички

етажерка двойна с две мини сапунерки

59,00 лв
21 × 21 × 29 cm
код 96 37 77

29,00 лв
15 × 15 × 29 cm
код 96 31 11

Носещи кукички за единични
сапунерки и кошнички.

лепило за монтаж на аксесоари
за баня Kapitan – бързо, лесно,
сигурно и без дупки.
4,90 лв
код 20 10
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държачи
за полички

резервни
аксесоари

чаша – стъклена
код 95 02 | 5,90 лв

от 5 до 10 mm, 1 бр.
3,90 лв
2,5 × 4,5 × 2 cm | код 90 02

сапунерка стъклена
код 93 01 | 6,90 лв
от 5 до 10 mm, 1 бр.
3,90 лв
2,5 × 4,5 × 2 cm | код 90 05

wc чаша стъклена
код 97 01 | 7,90 лв
wc сет –
конзолен
22,90 лв
12 × 9,5 × 37 cm
код 96 73

wc сет –
стоящ
22,90 лв
9,5 × 9,5 × 37 cm
код 96 72

от 5 до 10 mm, 1 бр.
9,90 лв
2,2 × 2,2 × 2,2 cm | код 90 11

от 5 до 8 mm, 1 бр.
7,90 лв
2,2 × 2,2 cm | код 90 66
wc четка за стъклен сет
код 07 02 | 4,90 лв
wc четка с дръжка
за стъклен сет
код 957 01 | 11,90 лв
wc четка за затворен сет
код 07 72 | 4,90 лв
wc четка с дръжка
за затворен сет
код 967 02 | 11,90 лв

от 4 до 6 mm, 1 бр.
5,90 лв
2 × 1,9 cm | код 90 55
кошче с капак
произведено от brabantia
brabantia.com
3 L код 96 99-03 – 55,00 лв
5 L код 96 99-05 – 69,00 лв
12 L код 96 99-12 – 99,00 лв

Всички произведени от нас
държачи за полички се закрепват с ДВА дюбела (без код
90 55). Така можем да дадем
най-добрата гаранция, че
Вашата поличка ще бъде стабилно монтирана към стената и няма да провисне.
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полички

поличкa 6 mm

поличкa 6 mm с борд

10 × 40 cm

прозрачна 06 40 | мат 06 40 99
12,00 лв

прозрачна 06 44 | мат 06 44 99
22,00 лв

11 ×50 cm

прозрачна 06 50 | мат 06 50 99
15,50 лв

прозрачна 06 55 | мат 06 55 99
25,00 лв

11 × 60 cm

прозрачна 06 60 | мат 06 60 99
17,50 лв

прозрачна 06 66 | мат 06 66 99
28,00 лв

ъглова поличкa 6 mm

ъглова поличкa 6mm с борд

20 × 20 cm

прозрачна 06 20 | мат 06 20 99
12,00 лв

прозрачна 06 22 | мат 06 22 99
24,00 лв

25 × 25 cm

прозрачна 06 25 | мат 06 25 99
14,50 лв

прозрачна 06 33 | мат 06 33 99
27,00 лв

правоъгълна поличкa 6 mm

прозрачна с матова декорация

матова с прозрачна декорация

10 × 40 cm |15,00 лв

флоралнa 06 40 08 | морска 06 40 01

флоралнa 06 40 99 08 | морска 06 40 99 01

11 ×50 cm | 20,00 лв

флоралнa 06 50 08 | морска 06 50 01

флоралнa 06 50 99 08 | морска 06 50 99 01

11 × 60 cm | 25,00 лв

флоралнa 06 60 08 | морска 06 60 01

флоралнa 06 60 99 08 | морска 06 60 99 01

20 × 20 cm | 15,00 лв

флоралнa 06 20 08 | морска 06 20 01

флоралнa 06 20 99 08 | морска 06 20 99 01

25 × 25 cm | 20,00 лв

флоралнa 06 25 08 | морска 06 25 01

флоралнa 06 25 99 08 | морска 06 25 99 01

ъгълова поличкa 6 mm

Поличките с декорация може да
бъдат с борд. За борд се добавят
10 лв към цената на поличката.

11 | всички цени са с ддс

огледалa с кант

огледалa с фасет

огледалa с декорация –
морскa

огледалa с декорация –
флоралнa
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кант

фасет

декорация

40 × 40 cm
× 50 cm
× 60 cm
× 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

21 лв
27 лв
30 лв
35 лв
39 лв
44 лв
48 лв

29 лв
34 лв
38 лв
44 лв
50 лв
55 лв
60 лв

32 лв
36 лв
39 лв
53 лв
61 лв
68 лв
79 лв

50 × 50 cm
× 60 cm
× 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

32 лв
35 лв
42 лв
47 лв
52 лв
57 лв

39 лв
45 лв
52 лв
58 лв
64 лв
70 лв

39 лв
53 лв
59 лв
74 лв
85 лв
95 лв

60 × 60 cm
× 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

43 лв
47 лв
54 лв
60 лв
66 лв

53 лв
59 лв
66 лв
73 лв
80 лв

66 лв
78 лв
88 лв
99 лв
109 лв

70 × 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

55 лв
62 лв
68 лв
75 лв

67 лв
75 лв
82 лв
90 лв

89 лв
102 лв
115 лв
127 лв

80 × 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

69 лв
77 лв
84 лв

83 лв
92 лв
100 лв

118 лв
129 лв
148 лв

90 × 90 cm
× 100 cm

85 лв
93 лв

101 лв
110 лв

149 лв
159 лв

100 × 100 cm

99 лв

120 лв

169 лв

Огледалата могат да се монтират вертикално и хоризонтално

За огледало с дизайн на Клиента
(гравиране на текст или изображение) – 200 лв/ m2 + 50 лв дизайн.
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Какво е гравиране
и как се гравира
Гравирането на стъклени повърхности може да бъде механично,
химично или с фолио.
При механичното се изработва
шаблон, по който се гравира
огледалото. При химическото
гравиране огледалото се обработва с химикали. Процесът
е не екологичен и не може да се
постигне точност и дефиниране
на детайла. При псевдо гравирането, гравиращия мотив се
изрязва на фолио. След това фолиото се залепва върху огледалото
и така наподобява гравирана
повърхност. Тук дефинирането
на детайла е перфектно, но фолиото се отлепя с времето при
почистване на повърхността.
Защо да предпочетем
гравираните изделия
на Kapitan
Нашите огледала и полички са
механично гравирани. При този
процес имаме дълговечност
на гравираната повърхност,
възможно най-дефиниран детайл
на изработката и екологичен,
безвреден процес.

Огледалата Kapitan с led осветление, светят в неутрално бяло
4000К. led лентите ползват
85% по-малко електрическа енергия от нажежаемите крушки.

огледала с led осветление
външна рамка: няма
светлосила: 4,8 w
гаранция: 3 год.

има
4,8 w
3 год.

има
9,6 w
3 год.

40 × 40 cm
× 50 cm
× 60 cm
× 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

99 лв
116 лв
129 лв
141 лв
154 лв
167 лв
180 лв

134 лв
153 лв
170 лв
187 лв
204 лв
221 лв
238 лв

165 лв
190 лв
212 лв
234 лв
256 лв
278 лв
300 лв

50 × 50 cm
× 60 cm
× 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

131 лв
145 лв
159 лв
173 лв
187 лв
201 лв

177 лв
196 лв
214 лв
233 лв
252 лв
270 лв

219 лв
243 лв
305 лв
329 лв
353 лв
376 лв

60 × 60 cm
× 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

161 лв
176 лв
191 лв
206 лв
222 лв

217 лв
237 лв
257 лв
277 лв
297 лв

308 лв
333 лв
358 лв
383 лв
408 лв

70 × 70 cm
× 80 cm
× 90 cm
× 100 cm

194 лв
210 лв
226 лв
243 лв

260 лв
281 лв
303 лв
324 лв

361 лв
387 лв
414 лв
440 лв

огледала
с led осветление

1 метър 4,8W свети със све– с видима външна рамка
светеща
част

led лента
борд от огледален инокс
марка 304

При видима външна рамка (от
огледална неръждаема стомана)
свети прозорчето на огледалото с концентрирана насочена
напред светлина;

90 × 90 cm 266 лв 354 лв 475 лв
× 100 cm 285 лв 378 лв 504 лв
100 × 100 cm 299 лв 399 лв 529 лв

LED огледалата могат да
се монтират вертикално
и хоризонтално

огледало
4 mm

3 cm

80 × 80 cm 229 лв 305 лв 416 лв
× 90 cm 246 лв 328 лв 444 лв
× 100 cm 264 лв 351 лв 472 лв

Можем да произведем огледалото Ви с избрана от Вас led
лента и да получите желаните:
1 | сила на осветеност;
2 | цвят на led лентата
или белота на светенето и
3 | гаранция на лентата.

Спецификации на лентите:

– без видима външна рамка

3 cm

светеща
част

огледало
4 mm

led
лента

вътрешна
рамка

Когато огледалото е без външна рамка осветлението е дифузно и свети както прозорчето,
така и пространството около
огледалото.

тосила от 390 лумена, равностойно на силата на една 40W
крушка с нажежаема жичка.
4,8W с гаранция 3 години, производител Edison (edison-opto.com).
Един метър от нея има 60 диода
и свети с 390 лумена (40W крушка) в 4000К. led лентата е
с постоянна сила на осветеност
4000К.

1 метър от лентата от 9,6W
свети с 780 лумена светосила
или 80W крушка.
9,6W лента с гаранция 3 години,
производител Edison. Тук един
метър има 120 диода и свети
със светолила от 780 вата (80W
крушка). led лентата е също
с гарантирани качества.
led захранването е произведено
от Mean Well (meanwell-bg.com)
и е с гаранция 3 години.
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classic
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произведено в България от
Капитан Иван ЕООД
kapitanltd@gmail.com
0899 04 88 17
www.kapitan.bg
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