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We’re constantly striving for originality, no-one wants to be the same as others; everyone wants to  
be different. We look everywhere for ideas to make us unique, but in the process, we often forget that 
these ideas are there, inside us. We just need to give them space to unfold. In a place where we can  
rest and be ourselves, where we can find inspiration and be as unique as we are. A place that’s much  
more than the start to the day or the prelude to the night, a place that helps us be as individual as  
we like, and which contributes to our life. Every day.

—
نحــن نســعى باســتمرار إلى األصالة. ال أحــد يريد أن يكون مثل اآلخر ؛ الكل يريد أن يكــون مختلًفا. نحن نبحث في 
كل مــكان عــن أفــكار جتعلنا مميزين. لكن في هذه العملية ، غالًبا ما ننســى أن هذه األفــكار موجودة بداخلنا. نحن 

بحاجة فقط ملنحهم مســاحة لالستكشــاف. في مكان ميكننا أن نرتاح فيه وأن نكون أنفســنا. حيث ميكننا أن جند 
اإللهــام وأن نكــون مميزيــن كعادتنا. مكان ميثل أكثــر بكثير من مجرد بداية النهار أو مقدمة الليل. مكان يســاعدنا 

على أن تكون انفســنا كما حتب. والذي يســاهم في حياتنا. كل يوم.
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Excellent value for money.
Good news for the entry-level bathroom segment: XBase 
from Duravit is a new, stylish bathroom furniture range that 
is excellent value for money. Available with dimensions that 
are tailored to the Duravit bathroom ceramic series Starck 
and D-Code, the XBase washbasin vanity units offer a variety 
of options for bathroom design.

Washbasin with a generous surface area plus vanity unit 
offer plenty of useful storage space. XBase offers many 
options for a low-cost bathroom with a clear program.

قيمــة ممتازة مقابل املال.
بشــرى ســارة لقطاع احلمامات املبتدئة: XBase من ديورافيت هي 

مجموعــة أثاث حمام جديدة وأنيقة ذات قيمــة ممتازة مقابل املال. تتوفر 
بأبعاد مصممة خصيًصا لسلســلة ســيراميك احلمامات من ديورافيت 

Starck و D-Code ، وتوفــر مجموعة متنوعــة من اخليارات لتصميم 
احلمام.

يوفر حوض الغســيل ذو مساحة الســطح الواسعة باإلضافة إلى وحدة 
املوبيليا الكثير من مســاحة التخزيــن املفيدة. يوفر XBase العديد من 

اخليــارات للحمام منخفــض التكلفة مع اختيارات واضحة.
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Light or dark
XBase Bathroom furniture offer a variety of options for 
bathroom design. The simple yet striking handle opens up 
plenty of practical storage.

فاحت او غامق
يقــدم XBase مجموعة متنوعة مــن اخليارات لتصميم احلمام. 

يفتح املقبض البســيط وامللفت للنظر الكثير من مســاحة 
العملية. التخزين 
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XBase  Design by Duravit

Description الصنف
mm

ملليميتر

Model-No.
رقم املوديل

L.E.
جنيه مصري

Colour

30 - 79 22 - 53

Vanity unit wall-mounted  وحدة موبيليا معلقة

1 pull-out compartment, درج واحد

 for D-Code # 034265 حلوض دي كود : 034265 600 x 448 XB6070 5,980 6,880

Vanity unit wall-mounted  وحدة موبيليا معلقة

1 pull-out compartment, درج واحد

for D-Code # 034285 حلوض دي كود : 034285 800 x 448 XB6071 6,800 7,420

Vanity unit wall-mounted  وحدة موبيليا معلقة

1 pull-out compartment, درج واحد

 for D-Code # 034210 حلوض دي كود : 034210 1000 x 448 XB6072 7,165 7,765

Vanity unit wall-mounted  وحدة موبيليا معلقة

1 pull-out compartment, درج واحد

for Starck 3 # 030470 حلوض شتارك ٣ : 030470 650 x 448 XB6035 6,200 7,040

Vanity unit wall-mounted وحدة موبيليا معلقة 

1 pull-out compartment, درج واحد

for Starck 3 # 030410 حلوض شتارك ٣ : 030410 1000 x 448 XB6037 7,165 7,765
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Description الصنف
mm

ملليميتر

Model-No.
رقم املوديل

L.E.
جنيه مصري

Colour

30 - 79 22 - 53

Vanity unit wall-mounted وحدة موبيليا معلقة 

2 drawers, upper drawer 
including cut-out for  
siphon and siphon cover, 

2 درج

الدرج العلوى يشمل فتحة

لسيفون احلوض 

for D-Code # 034265 حلوض دي كود : 034265 600 x 560 XB6189 7,130 8,050

Vanity unit wall-mounted وحدة موبيليا معلقة 

2 drawers, upper drawer 
including cut-out for  
siphon and siphon cover, 

2 درج

الدرج العلوى يشمل فتحة

لسيفون احلوض 

for D-Code # 034285 حلوض دي كود : 034285 800 x 560 XB6190 7,820 9,085

Vanity unit wall-mounted وحدة موبيليا معلقة 

2 drawers, upper drawer 
including cut-out for  
siphon and siphon cover, 

2 درج

الدرج العلوى يشمل فتحة

لسيفون احلوض 

for D-Code # 034210 حلوض دي كود : 034210 1000 x 560 XB6193 8,370 9,660

Vanity unit wall-mounted وحدة موبيليا معلقة 

2 drawers, upper drawer 
including cut-out for  
siphon and siphon cover, 

2 درج

الدرج العلوى يشمل فتحة

لسيفون احلوض 

for Starck 3 # 030470 حلوض شتارك ٣ : 030470 650 x 560 XB6185 7,375 8,510

Vanity unit wall-mounted وحدة موبيليا معلقة 

2 drawers, upper drawer 
including cut-out for  
siphon and siphon cover, 

2 درج

الدرج العلوى يشمل فتحة

لسيفون احلوض 

for Starck 3 # 030410 حلوض شتارك ٣ : 030410 1000 x 560 XB6187 7,275 8,400
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XBASE 30

NATURAL OAK

79

NATURAL WALNUT

22

WHITE HIGH GLOSS

53

CHESTNUT DARK

Colour chart for Furniture Surfaces
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Duravit Egypt 
Duravit Building,
Elmosheer Ahmed Ismail St.,
Sheraton Heliopolis – Cairo 11361.
Tel.: +20 226 96 87 00
Fax: +20 222 68 12 98
Factories: 10th. of Ramadan City,
Industrial zone No. A6
Customer services: 19219
Tax register no. 207-462-984

إيجيبت ديورافيت 
ديورافيت مبنى 
ش املشــير أحمد اسماعيل
شــيراتون هليوبوليس - القاهرة 11٣61
تليفون : 226968700
فاكس : 222681298
املصانع : مدينة العاشــر من رمضان
أ6 الصناعية  املنطقة 
خدمة العمالء : 19219
بطاقــة ضريبية رقم 98٤ - ٤62 - 207
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