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PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI DZIĘKIPRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI DZIĘKI

TWOJE ŻYCIE.
TWOJE ZASADY.

TWÓJ PRYSZNIC.
TWÓJ RUCH.

PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI DZIĘKI
MOCY TRZECH NATRYSKÓW
START / STOP 
I REGULACJA STRUMIENI WODY
Innowacyjna technologia GROHTHERM SmartControl 
umożliwia łatwy wybór spośród trzech źródeł wody 
oraz ich dowolną kombinację, a także pozwala 
na wygodne ustawienie parametrów przepływu 
strumieni. Naciśnij, przekręć, odpręż się! 

grohe.pl

Wszystko czego 
potrzebujesz do pełni 

relaksu – miękki
i orzeźwiający deszcz.

Skoncentrowany, silny 
strumień, który łatwo 

spłucze szampon.

Strumień do zadań 
specjalnych, zawsze

w zasięgu ręki.

1. RELAKSUJĄCY 2. INTENSYWNY 3. ELASTYCZNY

34 706 000 
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Podtynkowy zestaw 
prysznicowy

smartcontrol_cermag_A4_v5.indd   1smartcontrol_cermag_A4_v5.indd   1 09.03.2020   09:4309.03.2020   09:43



3

bateria umywalkowa
eurosmart

299 zł
611 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

399 zł
707 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria umywalkowa 
eurostyle cosmopolitan

399 zł
710 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria wannowo
-natryskowa 
eurostyle cosmopolitan

489 zł
927 zł

Specyfikacja:
• 
• 
•

bateria umywalkowa
essence new

499 zł
862 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

Designed by
Michael Seum

producent: Grohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy

299 zł
600 zł

Specyfikacja:
•
•
•

bateria wannowo
-natryskowa
essence new

659 zł
1160 zł

Specyfikacja:
jednouchwytowa
ścienna
uchwyt boczny
kolor: chrom

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

399 zł
710 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria natryskowa
eurostyle

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy
producent: Grohe - Niemcy

•
•
• 
•

słuchawka
euphoria cosmopolitan

239 zł
423 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

producent: Grohe - Niemcy

słuchawka 1–strumieniowa 
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
kolor: chrom

jednouchwytowa 
korek automatyczny
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
korek automatyczny
kolor: chrom jednouchwytowa 

ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa
korek automatyczny
kolor: chrom

bateria wannowo
-natryskowa eurosmart

bateria natryskowa
eurosmart
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bateria umywalkowa
essence new u

549 zł
998 zł

Specyfikacja:
jednouchwytowa
korek automatyczny
uchwyt boczny
kolor: chrom

Designed by
Michael Seum

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:

słuchawka
euphoria 110
producent: Grohe - Niemcy

słuchawka 
3–strumieniowa
drążek 60 cm
długość węża 1,75 m
kolor: chrom

słuchawka 
1–strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m

•

•
•
•

•

•
•

Dostępna również 
w wersji:

179 zł

329 zł
613 zł

bateria umywalkowa
ścienna essence

1299 zł
2380 zł

Specyfikacja:

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

Designed by
Michael Seum

producent: Grohe - Niemcy

słuchawka
power & soul

Specyfikacja:
•
•
• 
•

słuchawka 4–strumieniowa 
drążek 90 cm 
długość węża 1,75 m
kolor: chrom

producent: Grohe - Niemcy

669 zł
1198 zł

bateria umywalkowa 
eurocube m

649 zł
1193 zł

Specyfikacja:

Designed by
Paul Flowers

producent: Grohe - Niemcy

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

bateria umywalkowa
ścienna eurocube

1499 zł
2755 zł

Designed by
Paul Flowers

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 171 mm
cena zawiera element podtynkowy
kolor: chrom

producent: Grohe - Niemcy

bateria umywalkowa
plus m

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•

jednouchwytowa 
korek automatyczny
wysokość wylewki 169 mm
uchwyt boczny
obrotowa wylewka 90 °
ruchomy perlator
kolor: chrom

producent: Grohe - Niemcy

799 zł
1341 zł

bateria wannowo
-natryskowa plus

1099 zł
1611 zł

Specyfikacja:
•
• 
•
•

jednouchwytowa
uchwyt boczny
długość węża 1,5 m
kolor: chrom

producent: Grohe - Niemcy

bateria umywalkowa
ścienna plus l

1579 zł
2620 zł

Specyfikacja:

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

producent: Grohe - Niemcy

•
•
•

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: chrom

• 
•
•
•

•
•
•
•
•

Specyfikacja:
•
• 
• 
• 
•

jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 183 mm
cena zawiera element podtynkowy
kolor: chrom

jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 203 mm
cena zawiera element podtynkowy
kolor: chrom

•
•
•
•
•



5

bateria umywalkowa
essence

759 zł
1242 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

bateria umywalkowa
essence

759 zł
1242 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

bateria umywalkowa
essence

799 zł
1316 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

bateria umywalkowa 
ścienna essence

1599 zł
2866 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

ścienna
bez korka
kolor: cool sunrise
powłoka PVD twarda
i odporna na zarysowania

bateria umywalkowa 
ścienna essence

1599 zł
2866 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
• 

ścienna
bez korka
kolor: warm sunset
powłoka PVD twarda
i odporna na zarysowania

bateria umywalkowa 
ścienna essence

1649 zł
2976 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

ścienna
bez korka
kolor: brushed hard graphite
powłoka PVD twarda
i odporna na zarysowania

producent: Grohe - Niemcy

jednouchwytowa
z korkiem automatycznym
kolor: cool sunrise
powłoka PVD twarda
i odporna 
na zarysowania

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

producent: Grohe - Niemcy

jednouchwytowa
z korkiem automatycznym
kolor: warm sunset
powłoka PVD twarda
i odporna 
na zarysowania

producent: Grohe - Niemcy

jednouchwytowa
z korkiem automatycznym
kolor: brushed hard graphite
powłoka PVD twarda
i odporna 
na zarysowania

producent: Grohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy

zestaw natryskowy
euphoria system 310

4199 zł
7109 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

bateria termostatyczna
deszczownica 31 cm
kolor: cool sunrise
powłoka PVD twarda
i odporna na zarysowania

zestaw natryskowy
euphoria system 310

4199 zł
7109 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

bateria termostatyczna
deszczownica 31 cm
kolor: warm sunset
powłoka PVD twarda
i odporna na zarysowania

zestaw natryskowy
euphoria system 310

4449 zł
7589 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

bateria termostatyczna
deszczownica 31 cm
kolor: brushed hard graphite
powłoka PVD twarda
i odporna na zarysowania

producent: Grohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy
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słuchawka
fizz

239 zł
355 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

1-strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
kolor: chrom

Designed by
Michael Stein

bateria umywalkowa 
ameo xl

599 zł
943 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

bateria 
umywalkowa bozz

449 zł
761 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

producent: Kludi - Niemcy

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: chrom

producent: Kludi - Niemcy

Designed by
Michael Stein

bateria wannowo
-natryskowa ameo

1299 zł
1799 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

producent: Kludi - Niemcy

jednouchwytowa 
ścienna
uchwyt boczny
kolor: chrom

    
słuchawka 
logo

179 zł
236  zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

3-strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
kolor: chrom

producent: Kludi - Niemcy producent: Kludi - Niemcy

słuchawka  
freshline

349 zł
506 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

3-strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
kolor: chrom

Designed by
Michael Stein

producent: Kludi - Niemcy

bateria umywalkowa
ścienna bozz

799 zł
1294 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

producent: Kludi - Niemcy

jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 180 mm
cena zawiera element podtynkowy
kolor: chrom

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: chrom

bateria umywalkowa
ścienna ameo

949 zł
1445 zł

Specyfikacja:
jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 185 mm
cena zawiera element
podtynkowy
kolor: chrom

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

Designed by
Michael Stein

producent: Kludi - Niemcy

•
•
•
•

•

Designed by
Michael Stein

bateria 
wannowo-natryskowa bozz

639 zł
1043 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

producent: Kludi - Niemcy

jednouchwytowa
ścienna
kolor: chrom
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słuchawka
freshline

479 zł
715 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

3-strumieniowa
drążek 60 cm
długość węża 1,6 m
kolor: chrom

producent: Kludi - Niemcy

759 zł
1244 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria umywalkowa
e2
producent: Kludi - Niemcy

jednouchwytowa 
korek automatyczny 
kolor: chrom

bateria 
umywalkowa e2

999 zł
1617 zł

Specyfikacja:
•
•
•
• 
•

wysoka
jednouchwytowa
bez korka automatycznego
wysokość wylewki 15,5 cm 
kolor: chrom

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

producent: Kludi - Niemcy

bateria 
umywalkowa balance

849 zł
1446 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

Dostępna również w kolorze:
biały/chrom.

Dostępna również w kolorze:
biały/chrom.

producent: Kludi - Niemcy

Designed by
Michael Stein

bateria 
wannowo-natryskowa balance

1299 zł
2191 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
ścienna 
kolor: chrom

bateria wannowo
-natryskowa balance

1599 zł
2472 zł

Specyfikacja:
•
•
•

jednouchwytowa
ścienna 
kolor: czarny/chrom

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Designed by
Michael Stein

Designed by
Michael Stein

bateria 
umywalkowa balance

1099 zł
1663 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

producent: Kludi - Niemcy

Designed by
Michael Stein

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: czarny/chrom

słuchawka 
fizz

499 zł
706 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

3-strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
kolor: czarny/chrom

producent: Kludi - Niemcy

1-strumieniowa
długość węża 1,25 m
kolor: biały/chrom

•
•
•

Dostępna również 
w wersji:

279 zł

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: chrom

bateria 
wannowo-natryskowa e2

1299 zł
2146 zł

Specyfikacja:

producent: Kludi - Niemcy

•
• 
•

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom
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249 zł
319 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria natryskowa 
solid s

269 zł
364 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria 
wannowo-natryskowa solid s

329 zł
447 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria umywalkowa 
solid s
producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja

449 zł
583 zł

Specyfikacja:
•
•
•

•

wysoka
jednouchwytowa
bez korka
automatycznego
kolor: chrom

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

339 zł
455 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

bateria 
wannowo-natryskowa minimax

499 zł
674 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 

bateria umywalkowa 
minimax

producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja

bateria umywalkowa 
minimax

producent: Vitra - Turcja

379 zł
501 zł

Specyfikacja:
•
•
•

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

bateria 
wannowo-natryskowa x-line

549 zł
741 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria umywalkowa
ścienna x-line

619 zł
848 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

•

jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 194 mm
cena zawiera
element podtynkowy
kolor: chrom

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

bateria umywalkowa 
x-line

producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: chrom

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: chrom
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629 zł
869 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria wannowo
-natryskowa
2w1 suit u

799 zł
1203 zł

Specyfikacja:
•
• 
•
•
•

jednouchwytowa
ścienna
uchwyt boczny
ukryta wylewka
kolor: chrom

889 zł
1213 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: czarny mat

Możliwość zakupu
czarnego click clacka 
259 zł.

bateria umywalkowa 
suit u
producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

słuchawka  
master

249 zł
383 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

1-strumieniowa
drążek 67,5 cm
długość węża 1,5 m
kolor: chrom

producent: Vitra - Turcja

bateria umywalkowa 
mimo

producent: Palazzani - Włochy

1099 zł
1597 zł

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

•

jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 218 mm
cena zawiera
element podtynkowy
kolor: czarny mat

Możliwość zakupu
czarnego click clacka 
259 zł.

bateria umywalkowa ścienna
mimo

producent: Palazzani - Włochy

bateria umywalkowa
mis

1149 zł
1815 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: czarny mat

producent: Palazzani  - Włochy

Możliwość zakupu
czarnego click clacka 
259 zł.

bateria umywalkowa
project tres

699 zł
937 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: złoty połysk

bateria umywalkowa
study exclusive

899 zł
1243 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: czarny mat

bateria umywalkowa
study exclusive

1499 zł
2151 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

•

jednouchwytowa
wysoka
bez korka 
automatycznego
kolor: czarny mat

producent: Tres  - Hiszpania

Możliwość zakupu
złotego click clacka 
299 zł.

Możliwość zakupu
czarnego click clacka 
259 zł.

Możliwość zakupu
czarnego click clacka 
259 zł.

producent: Tres  - Hiszpania producent: Tres  - Hiszpania

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

jednouchwytowa 
bez korka automatycznego
kolor: chrom



ceramika & łazienka 

499 zł
747 zł

Specyfikacja:
•
• 

•

bateria umywalkowa 
talis e

479 zł
733 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria umywalkowa 
focus 100
producent: Hansgrohe - Niemcy

bateria wannowo-natryskowa 
focus e2

499 zł
733 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

słuchawka
croma select 

279 zł
397 zł

Specyfikacja:

producent: Hansgrohe - Niemcy producent: Hansgrohe - Niemcy

słuchawka 
3–strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
kolor: chrom

•

• 
• 
•

jednouchwytowa
korek click clack
w zestawie
kolor: chrom

producent: Hansgrohe - Niemcy

bateria umywalkowa
ścienna talis e

1499 zł
2311 zł

Specyfikacja:
jednouchwytowa
ścienna
zasięg wylewki 165 mm
cena zawiera element
podtynkowy
kolor: chrom

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

Dostępna również 
w rozmiarze 225 cm - 1599 zł.

679 zł
980 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

599 zł
845 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

bateria wannowo-natryskowa 
talis e

bateria natryskowa 
talis e

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

słuchawka
rainfinity

słuchawka
croma select e multi

499 zł
704 zł

Specyfikacja:
•

•
• 
•

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy producent: Hansgrohe - Niemcy

Rainfinity: absolutna
doskonałość kąpieli 
pod prysznicem - 
system opatentowany 
przez firmę Hansgrohe, 
mikrodelikatny 
i ultracichy strumień 
PowderRain, który 
otula całe ciało.

Dostępna 
w wersjach E lub S.
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•
•
•
•

•

jednouchwytowa 
korek automatyczny
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

słuchawka 
3–strumieniowa
drążek 90 cm
długość węża 1,6 m
kolor: chrom

jednouchwytowa 
ścienna
kolor: chrom

599 zł
887 zł

Specyfikacja:
•
• 
•
• 
•

słuchawka 3–strumieniowa
uchwyt punktowy
długość węża 1,25 m
wielkość 130 mm
kolor: chrom



979 zł
1515 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
bez korka automatycznego
kolor: chrom

1839 zł
2875 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

jednouchwytowa
korek automatyczny
kolor: chrom

1579 zł
2455 zł

Specyfikacja:
•
•
 
• 

jednouchwytowa
korek click clack 
w zestawie
kolor: biały/chrom

Designed by
Philippe Starck

Designed by
Philippe Starck

Designed by
Phoenix Design

bateria umywalkowa 
starck

bateria umywalkowa 
starck organic 280

bateria umywalkowa 
puravida

producent: Axor - Niemcy producent: Axor - Niemcyproducent: Hansgrohe - Niemcy

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

od 2399 zł
3605 zł

Własna kompozycja /
Designed by
Phoenix Design

producent: Axor - Niemcy

bateria umywalkowa 
myedition - zaprojektuj sam

Odróżniać się od mas. Spełnić się jako unikat. Zacząć coś nowego. To wszystko jest synonimem 
AXOR MyEdition. 
Prawdziwy luksus to spełnienie osobistych pragnień. AXOR FinishPlus oferuje 11 ekskluzywnych 
powłok PVD, ustanawiając tym nowe kryteria. Jedno- bądź dwukolorowe. Szczotkowane lub pole-
rowane.  225 możliwości odzwierciedlenia swojej osobowości. Czysta indywidualizacja.
Awangardowa koncepcja i genialna kombinacja: korpusu z metalu - chromowanego bądź w jednej 
z 11 powłok AXOR FinishPlus. Zwieńczona niezwykłą płytką z portfolio ekskluzywnych materiałów 
AXOR Signature takich jak szkło, metal, drewno, marmur, skóra, nadaje niecodziennych możliwo-
ści – niezwykłych w zastosowaniu z armaturą.

A X O R  m y e d i t i o n
MANIFEST OSOBOWOŚCI
Perfekcja sama w sobie.

11



ceramika & łazienka 

849 zł
1218 zł

Specyfikacja:
•
•
•
• 
•

bateria umywalkowa 
talis e

wysoka
jednouchwytowa
bez korka automatycznego
wysokość wylewki 23,5 cm
kolor: chrom

producent: Hansgrohe - Niemcy

Możliwość zakupu 
click clacka 69 zł.

Możliwość zakupu 
click clacka 69 zł.

879 zł
1362 zł

Specyfikacja:
•
•
•
• 
•

bateria umywalkowa 
ameo

wysoka
jednouchwytowa
bez korka automatycznego
wysokość wylewki 20,5 cm
kolor: chrom

producent: Kludi - Niemcy

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

Designed by
Michael Stein

649 zł
921 zł

Specyfikacja:

bateria umywalkowa 
eurosmart

producent: Grohe - Niemcy

wysoka
jednouchwytowa
bez korka
automatycznego
wysokość 
wylewki 20,1 cm
kolor: chrom

•
•
•

•

•

bateria umywalkowa 
balance

1099 zł
1779 zł

Specyfikacja:
•
•
•

•

•

Designed by
Michael Stein

producent: Kludi - Niemcy

Możliwość zakupu 
click clacka 69 zł.

bateria wannowa 
essence

2299 zł
3961 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

4-otworowa
wysięg wylewki 197 mm
kolor: chrom

Designed by
Michael Seum

producent: Grohe - Niemcy

bateria wannowa 
ameo

2399 zł
3771 zł

Specyfikacja:
•
•
•

3-otworowa
wysięg wylewki 220 mm
kolor: chrom

Designed by
Michael Stein

producent: Kludi - Niemcy

bateria wannowa 
talis e

2699 zł
4068 zł

Specyfikacja:
•
•
•

•

3-otworowa
wysięg wylewki 210 mm
cena zawiera niezbędny 
element montażowy
kolor: chrom

bateria wannowa 
balance

3299 zł
5087 zł

Specyfikacja:
•
•
•

3-otworowa
wysięg wylewki 220 mm 
kolor: chrom 

Designed by
Michael Stein

producent: Hansgrohe - Niemcy producent: Kludi - Niemcy

Dostępna również
w kolorach: biały/chrom 
oraz czarny/chrom za 3699 zł.
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Dostępna również w kolorach:
biały/chrom 
oraz czarny/chrom za 1299 zł. 

wysoka
jednouchwytowa
bez korka 
automatycznego
wysokość 
wylewki 21,2 cm
kolor: chrom

929 zł
1642 zł

Specyfikacja:

bateria umywalkowa 
eurocube xl

wysoka
jednouchwytowa
bez korka automatycznego 
wysokość 
wylewki 15,5 cm
kolor: chrom

producent: Grohe - Niemcy

Możliwość zakupu  
click clacka 69 zł.

Designed by
Paul Flowers

•
•
•
•

•



bateria kuchenna
blue home

5799 zł
10197 zł

Specyfikacja:

producent: Grohe - Niemcy

bateria kuchenna 
talis 220

1439 zł
2167 zł

Specyfikacja:

bateria kuchenna
focus

949 zł
1477 zł

Specyfikacja:
jednouchwytowa
wyciągana wylewka
zakres obrotu 150°
wysokość całkowita 41 cm
wysokość 
do wylewki 23 cm
kolor: chrom

bateria kuchenna
essence smartcontrol

1559 zł
2509 zł

Specyfikacja:

bateria kuchenna 
l-ine

949 zł
1477 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

jednouchwytowa
wyciągana wylewka obrotowa 360°
wysokość całkowita 29,5 cm
wysokość do wylewki 26,5 cm
kolor: chrom/czarny 

bateria kuchenna 
talis 300

1499 zł
2177 zł

Specyfikacja:
jednouchwytowa
przycisk Select: dla komfortowego 
włączania i wyłączania przepływu wody 
możliwość ustawienia zakresu obrotu na 
110°, 150° i 360°
wysokość całkowita 
33,9 cm
wysokość
do wylewki 
28,8 cm
przycisk z przodu
kolor: chrom

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

jednouchwytowa
przycisk Select: dla komfortowego 
włączania i wyłączania przepływu wody
magnetyczny uchwyt 
wylewka kształt T
zakres obrotu 110° / 150°
wysokość 
całkowita 33,5 cm
wysokość
do wylewki 
22,3 cm
przycisk od góry
kolor: chrom

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

bezuchwytowa
włącznik SmartControl
wyciągana wylewka
regulacja temperatury 
wody za 
pomocą
obracanego 
pierścienia 
na korpusie baterii 
obrotowa wylewka o 140°
GROHE Zero osobne kanały 
wodne - brak kontaktu wody 
z ołowiem i niklem
GROHE Magnetic Docking 
łatwe i precyzyjne dokowanie 
wyciąganej wylewki 
do pozycji wyjściowej
kolor: chrom

•
•
•
•

•
•

•

•

Dostępna również
w kolorach: biały/chrom 
oraz czarny/chrom za 3699 zł.
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bateria kuchenna 
eurosmart

649 zł
1113 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

•
•

producent: Grohe - Niemcy

jednouchwytowa
obrotowa wylewka
wysokość całkowita 354 mm
wysokość do 
wylewki 228 mm
wyciągana wylewka
kolor: chrom

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

• 
•

jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody                                                                                                                  
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej 
wody pitnej: woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana                                                                                                                                     
obrotowa wylewka - zasięg obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej                                                                                                         
GROHE Blue Home jednostka chłodząca dostarcza
3 litry schłodzonej wody na godzinę                                                                          
monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra
lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WiFi  
kolor: chrom
                                                             



ceramika & łazienka 

bateria wannowa wolnostojąca 
escuadra

2799 zł
3727 zł

Specyfikacja:
•
•

•

bateria wannowa 
wolnostojąca x-line

2999 zł
4793 zł

Specyfikacja:
•
•

•

bateria wannowa 
wolnostojąca mimo

3999 zł
5232 zł

Specyfikacja:
•
•

•

producent: Roca - Hiszpania producent: Vitra - Turcja producent: Palazzani - Włochy

wolnostojąca
cena zawiera element
podtynkowy
kolor: chrom

wolnostojąca
cena zawiera element
podtynkowy
kolor: chrom

wolnostojąca
cena zawiera element 
podtynkowy
kolor: czarny mat

4299 zł
9311 zł

Designed by
Michael Stein

producent: Kludi - Niemcy

bateria wannowa 
wolnostojąca
balance

wolnostojąca
cena zawiera element
podtynkowy
kolor: chrom

•
• 

•

Specyfikacja:

Dostępna również w kolorze:
biały/chrom i czarny/chrom
za 6649 zł.

4849 zł
9259 zł

producent: Grohe - Niemcy

bateria wannowa 
wolnostojąca
essence

wolnostojąca
cena zawiera 
element podtynkowy
kolor: chrom

•
• 

•

Specyfikacja:

3999 zł
7169 zł

producent: Kludi - Niemcy

wolnostojąca
cena zawiera element
podtynkowy
kolor: chrom

zestaw natryskowy 
crometta vario combi

789 zł
1161 zł

Specyfikacja:
•

•
•
•

bateria prysznicowa 
z termostatem
drążek 65 cm
słuchawka 2-strumieniowa
kolor: chrom

producent: Hansgrohe - Niemcy

859 zł
1554 zł

Specyfikacja:

1349 zł
2374 zł

Specyfikacja:

Designed by
Phoenix Design

Designed by
Phoenix Design

zestaw natryskowy
croma vario e

zestaw natryskowy
grohtherm smart control

producent: Hansgrohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy

•

•
•
•

bateria prysznicowa
z termostatem
drążek 90 cm
słuchawka 3-strumieniowa
kolor: chrom
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•

•
•
•
•
•

bateria prysznicowa
z termostatem z funkcją 
półki
drążek 60 cm
słuchawka 3-strumieniowa 
długość węża 1,75 m
funkcja SmartControl
kolor: chrom

bateria wannowa 
wolnostojąca 
zenta sl

•
•

•

Specyfikacja:



zestaw natryskowy 
podtynkowy tres

1199 zł
2723 zł

Specyfikacja:

producent: Tres - Hiszpania

zestaw natryskowy 
crometta s 240

1549 zł
3014 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

bateria termostatyczna
deszczownica 24 cm
EcoSmart 9l/min
kolor: chrom

producent: Hansgrohe - Niemcy

podtynkowy zestaw
natryskowy ameo

2199 zł
3430 zł

Specyfikacja:

zestaw natryskowy 
logo dual shower

1399 zł
1984 zł

Specyfikacja:
•
•
•

• 
•

bateria termostatyczna
deszczownica 20 cm
ramię 41 cm regulowane 
w pionie i poziomie
słuchawka 1-strumieniowa
kolor: chrom

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

•
•
•

• 
•

termostatyczny 
zestaw podtynkowy 
grohtherm 210

2049 zł
3530 zł

Specyfikacja:
•

•
•
•

•

producent: Grohe - Niemcy

bateria podtynkowa
termostatyczna
deszczownica 21 cm
ramię 28,6 cm
element 
podtynkowy 
smartbox 
w zestawie
kolor: chrom

bateria podtynkowa
mieszaczowa
deszczownica 30 cm
ramię 40 cm
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
słuchawka 1-strumieniowa 
element podtynkowy
flex box w zestawie
kolor: chrom

•

•
• 
•

• 
•

•

zestaw natryskowy 
euphoria system 260

1599 zł
2891 zł

producent: Grohe - Niemcy

bateria termostatyczna
deszczownica 26 cm
3-strumieniowa
słuchawka 3-strumieniowa
długość węża 1,75 m
SpeedClean system przeciw 
osadom wapiennym
kolor: chrom

•
• 

• 
• 
• 

•

Specyfikacja:
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1599 zł
2560 zł

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
•

•
•
•

• 
•

•

bateria podtynkowa
mieszaczowa
deszczownica 20 cm
ramię 40 cm
zintegrowane 
przyłącze kątowe 
z uchwytem
słuchawka 3-strumieniowa
element podtynkowy 
w zestawie
kolor: chrom

podtynkowy zestaw 
natryskowy bozz

2199 zł
4089 zł

Specyfikacja:
•

•
• 
•

•

bateria podtynkowa
mieszaczowa
deszczownica 31 cm
długość ramienia 42 cm
element podtynkowy 
smartbox w zestawie
kolor: chrom

podtynkowy zestaw 
natryskowy eurocube

producent: Grohe - Niemcy

zestaw natryskowy 
freshline

1849 zł
2753 zł

Specyfikacja:
bateria termostatyczna
deszczownica 25 cm
ramię 40 cm regulowane
w pionie i poziomie
słuchawka 3-strumieniowa
kolor: chrom/biały

•

•
•
•

•
• 
•

bateria podtynkowa 
mieszaczowa
deszczownica 22,5 cm
ramię 30 cm
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
słuchawka 3-strumieniowa
długość węża 1,5 m
kolor: chrom



ceramika & łazienka 

podtynkowy zestaw
natryskowy pure

2199 zł
3663 zł

Specyfikacja:

producent: Kludi - Niemcy

bateria podtynkowa mieszaczowa
deszczownica 25 cm
ramię 40 cm
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
słuchawka 
1-strumieniowa 
element podtynkowy
flex box w zestawie
kolor: chrom

•
•
• 
•

• 

• 

•

zestaw natryskowy 
euphoria smart control 260

2699 zł
4736 zł

Specyfikacja:
•

•

•
•
• 
•
•

bateria 
termostatyczna
3-funkcyjna
deszczownica 26 cm
ramię 45 cm
słuchawka 3-strumieniowa
długość węża 1,75 m
funkcje SmartControl
kolor: chrom

termostatyczny 
zestaw podtynkowy 
grohtherm 3000

2799 zł
4871 zł

Specyfikacja:

podtynkowy zestaw 
natryskowy balance

2399 zł
3890 zł

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
bateria podtynkowa 
mieszaczowa
deszczownica 25 cm
ramię 40 cm
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
słuchawka 1-strumieniowa
element podtynkowy flex box 
w zestawie
kolor: chrom

2449 zł
3584 zł

Specyfikacja:
•

•
•
•

•

•

bateria
podtynkowa 
mieszaczowa
deszczownica 24 cm 
ramię 39 cm
słuchawka 
1-strumieniowa
element 
podtynkowy ibox 
w zestawie
kolor: chrom

podtynkowy zestaw
natryskowy talis e
producent: Hansgrohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy

termostatyczny 
zestaw podtynkowy ameo

2799 zł
4731 zł

producent: Kludi - Niemcy

bateria 
podtynkowa
termostatyczna
deszczownica 21 cm
ramię 42 cm
zintegrowane 
przyłącze kątowe 
z uchwytem
element podtynkowy
smartbox w zestawie
kolor: chrom

producent: Grohe - Niemcy

podtynkowy zestaw 
natryskowy balance

2699 zł
4210 zł

producent: Kludi - Niemcy

•

•
• 
•
•

•

•

bateria podtynkowa 
mieszaczowa
deszczownica 25 cm
ramię 40 cm
słuchawka 1-strumieniowa
przyłącze kątowe i uchwyt 
w kolorze chrom
element podtynkowy
flex box w zestawie
kolor: czarny/chrom

Specyfikacja:

zestaw natryskowy 
croma select

2299 zł
3868 zł

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
bateria termostatyczna
2-funkcyjna
deszczownica 18 cm
ramię 40 cm
zmiana strumienia przyciskiem 
w głowicy górnej
kolor: chrom

Designed by
Phoenix Design

•
•

•
•

•

Dostępny również 
w wersji E lub S.

  

2399 zł
3770 zł

Specyfikacja:

podtynkowy zestaw 
natryskowy e2

producent: Kludi - Niemcy

bateria podtynkowa
mieszaczowa
deszczownica 
30 cm
ramię 40 cm
zintegrowane przyłącze
kątowe z uchwytem
słuchawka 1-strumieniowa
element podtynkowy flex box 
w zestawie
kolor: chrom
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•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Specyfikacja:
•

•
•
•

•

bateria 
podtynkowa 
termostatyczna
deszczownica 30 cm
ramię deszczownicy 40 cm 
element podtynkowy 
flex box w zestawie
kolor: chrom

•

•
•
•

•

•



termostatyczny zestaw 
podtynkowy croma select e

3099 zł
4610 zł

Specyfikacja:

producent: Hansgrohe - Niemcy

3099 zł
5474 zł

3699 zł
6458 zł

podtynkowy zestaw 
natryskowy study exclusive

3199 zł
4458 zł

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Tres - Hiszpania

bateria podtynkowa
mieszaczowa
deszczownica 30 cm
ramię 40 cm
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
słuchawka 1-strumieniowa
element podtynkowy 
w zestawie
kolor: czarny mat

•

• 
• 
• 

• 
•

•

3699 zł
5203 zł

producent: Tres - Hiszpania

Specyfikacja:
•

•
•
•

• 
•

•

zestaw natryskowy 
mimo

3999 zł
5722 zł

Specyfikacja:

producent: Palazzani - Włochy

•

•
•
• 
• 

•

Designed by
Phoenix Design

zestaw natryskowy 
euphoria smart 
control 310 duo

termostatyczny
zestaw podtynkowy
grohtherm cube 

•
•

• 
• 
• 
•
•

•

• 
• 
•

•

•

bateria termostatyczna
3-funkcyjna
deszczownica 31 cm
ramię 41 cm
słuchawka 1-strumieniowa
długość węża 1,75 m
funkcje SmartControl
kolor: chrom

bateria podtynkowa
termostatyczna
deszczownica 23 cm
ramię 29 cm
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
element podtynkowy 
smartbox w zestawie
kolor: chrom

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Specyfikacja:

bateria podtynkowa 
mieszaczowa
deszczownica 30x30 cm 
ramię 40 cm
zintegrowane  przyłącze
kątowe z uchwytem
słuchawka 1-strumieniowa
element podtynkowy 
w zestawie
kolor: złoty połysk

podtynkowy zestaw 
natryskowy 
project gold

kolumna natryskowa
termostatyczna
deszczownica 25 cm
słuchawka 1-strumieniowa
długość węża 1,5 m
regulowana wysokość 
uchwytu na słuchawkę
zapobiegająca ścieraniu się 
drążka
kolor: czarny mat

termostatyczny zestaw
podtynkowy rainshower 310

3999 zł
7548 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

zestaw natryskowy 
raindance e300

4999 zł
7926 zł

Specyfikacja:

Designed by
Phoenix Design

producent: Grohe - Niemcy producent: Hansgrohe - Niemcy

podtynkowa bateria termostatyczna
deszczownica 2-funkcyjna 31 cm
ramię 40 cm
długość węża 1,5 m
zintegrowane przyłącze 
kątowe z uchwytem
słuchawka 1-strumieniowa
element podtynkowy smartbox 
w zestawie
więcej informacji 
na stronie 2
kolor: chrom

bateria termostatyczna natynkowa
 z półką shower tablet 350
deszczownica 30x30 z regulacją kąta 
słuchawka 3-strumieniowa
odizolowany korpus
możliwość zmiany pozycji uchwytu na 
słuchawkę 90° wokół osi w lewo 
i prawo, w górę i dół
słuchawka 3-strumieniowa
kolor: chrom

bateria podtynkowa
termostatyczna
2-funkcyjna 
deszczownica 18 cm
ramię 40 cm
słuchawka 1-strumieniowa
element podtynkowy
ibox w zestawie
kolor: chrom
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•

•
•
•
•

• 
•

•

•

•
•
•

•



ceramika & łazienka 

wanna oceana slim

949 zł
1250 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

wanna akrylowa
nogi w zestawie
odpływ pośrodku 

Dostępne wymiary:
• 
• 
•

wanna aquaria

799 zł
1100 zł

Specyfikacja:
•
•
•

wanna akrylowa
nogi w zestawie
odpływ z boku

producent: Excellent - Polska

producent: Excellent - Polska

140 x 70 cm - 799 zł 
150 x 70 cm - 839 zł 
160 x 70 cm - 859 zł

Dostępne wymiary:
•
•
•

wanna saniform plus

929 zł
1914 zł

Specyfikacja:
•

•

Dostępne wymiary: Do wanny należy 
dokupić nogi
w cenie 179 zł.

producent: Kaldewei - Niemcy

160 x 75 cm - 949 zł
170 x 75 cm - 999 zł
180 x 80 cm - 1149 zł

wanna targa

1099 zł
1883 zł

Do wanny należy dokupić nogi
w cenie 99 zł.

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

wanna akrylowa
odpływ pośrodku 

Specyfikacja:

170 x 75 cm 
180 x 80 cm

•
•

Dostępne wymiary:
•
•

18

150 x 70 cm
160 x 70 cm
170 x 70 cm

•
•
•

wykonana z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei,
która posiada wyjątkowe właściwości: 
- kwasoodporna
- odporna na zadrapania i ścieranie
odpływ z boku



Do wanny należy 
dokupić nogi
w cenie 179 zł.

Do wanny należy 
dokupić nogi
w cenie 199 zł.

wanna cayono

1199 zł
2297 zł

Specyfikacja:
• 

•

wykonana z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei,
która posiada wyjątkowe właściwości: 
- kwasoodporna
- odporna na zadrapania i ścieranie
odpływ z boku

Dostępne wymiary:
•
•
160 x 70 cm
170 x 75 cm

3399 zł
5950 zł

Specyfikacja:

wanna starck

1799 zł
3625 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

wanna z akrylu sanitarnego o grubości 5 mm
z ukośnym, specjalnie wyprofilowanym oparciem
odpływ z boku 

Dostępne wymiary:
•
•

Designed by
Chris Hegeman & Johan de Groot

Designed by
Philippe Starck

wanna pryzmat slim

1199 zł
1435 zł

Specyfikacja:
•
•
•

wanna akrylowa
nogi w zestawie
odpływ pośrodku 

Dostępne wymiary:
•
•

producent: Excellent - Polska

160 x 75 cm - 1199 zł
170 x 75 cm - 1299 zł

producent: Kaldewei - Niemcy

producent: Duravit - Niemcy

160 x 70 cm - 1799 zł
170 x 70 cm - 1899 zł

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Dostępne wymiary:
170  x 75 cm
180 x 80 cm

wanna wykonana z Quarylu
w zestawie z nogami i kompletem
przelewowo-odpływowym 
białym oraz chromowanym
grubość rantu wanny 12 mm
odpływ pośrodku 

•
•

•
•

• 
•

wanna squaro edge 12
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ceramika & łazienka 

wanna olia

2999 zł
3750 zł

Specyfikacja:
•
•
•
• 
•

wanna akrylowa wolnostojąca
długość dna 98 cm
w zestawie przelew wannowy i syfon z korkiem click clack
stelaż z regulowanymi nóżkami
zintegrowana obudowa 

Dostępne wymiary:
•150 x 73 cm

wanna riva

3499 zł
5877 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

wanna konglomeratowa wolnostojąca
bez przelewu
click clack w zestawie
wykonana z konglomeratu o bardzo niskim współczynniku
porowatości, co utrudnia wnikanie brudu i ułatwia czyszczenie, 
jest także bardziej odporna na zarysowania oraz utratę połysku
w porównaniu z innymi wannami z konglomeratu

producent: Excellent - Polska

producent: Emporia - Polska

wanna lila 2.0

3999 zł
5100 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

wanna akrylowa przyścienna
wbudowany przelew szczelinowy i syfon z korkiem click clack
stelaż z regulowanymi nóżkami
zintegrowana obudowa 

Dostępne wymiary:
•160 x 73 cm 

producent: Excellent - Polska

4099 zł
5412 zł

producent: Roca - Hiszpania

Dostępne wymiary:
156 x 71 cm•

RIVA XL rozmiar 
170 x 77cm - 4199 zł

wolnostojąca
zintegrowany przelew
odpływ w zestawie
wykonana z innowacyjnego
kompozytu Stonex® - miłego 
w dotyku, ciepłego, a ponadto 
odpornego na zabrudzenia 
oraz promieniowanie UV

Dostępne wymiary:
165 x 75 cm 

Specyfikacja:
•
• 
•
•

•

wanna ariane
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wanna comfort

4199 zł
5250 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

wanna akrylowa wolnostojąca
w zestawie przelew wannowy i syfon z korkiem click clack
stelaż z regulowanymi nóżkami
zintegrowana obudowa 

Wymiary:
•175 x 74 cm

producent: Excellent - Polska

wanna virginia

5499 zł
7319 zł

Specyfikacja:
• 
• 
• 

wanna akrylowa wolnostojąca
w zestawie odpływ i nogi
zintegrowana obudowa 

wanna oberon 2.0

7499 zł
13344 zł

Specyfikacja:

wanna happy d2

5549 zł
13385 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

wanna akrylowa przyścienna
stelaż w zestawie
zintegrowana obudowa
grubość akrylu 5 mm

Designed by
Sieger Design

producent: Roca - Hiszpania

producent: Duravit - Niemcy

180 x 80 cm

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Dostępne wymiary:
180 x 80 cm

wanna przyścienna wykonana
z Quarylu
w zestawie biały 
i chromowany przelew 
wanna z obudową

•

•

•

•

170 x 80 cm
Dostępne wymiary:
•

Dostępne wymiary:
•
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ceramika & łazienka 

zestaw meblowy
roma

699 zł
984 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

zestaw meblowy
victoria

799 zł
1070 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

producent: Maximus - Polska producent: Roca - Hiszpania

szafka 60 cm
umywalka z przelewem
2 szuflady z systemem soft-close
lakier biały połysk

szafka 60 cm
umywalka z  z przelewem
2 szuflady z systemem soft-close
organizer w szufladzie
lakier biały połysk 

Dostępny również 
w wymiarze 80 cm 
- 799 zł

zestaw meblowy
kwadro plus

869 zł
1056 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

 
zestaw meblowy
kwadro new

949 zł
1278 zł

producent: Elita - Polska producent: Elita - Polska

szafka 50 cm
umywalka z przelewem
2 szuflady z systemem  soft-close
lakier biały połysk 

zestaw składający się z szafki 80 cm
i blatu MDF 80 cm dąb classic
szuflady posiadają
system soft-close
organizer w szufladzie
lakier biały połysk

Wersja MINI 
do małych 
pomieszczeń 
- głębokość 
jedynie 40 cm.

UWAGA: 
w zestawie 
nie ma umywalki, 
którą należy 
zakupić osobno.

zestaw meblowy
flou

1299 zł
1863 zł

Specyfikacja:
•
•
•

•

•

•
•
•

producent: Defra - Polska

szafka 63 cm
umywalka z przelewem
2 szuflady z systemem 
soft-close
górna szuflada z organizerem 
na akcesoria łazienkowe
prowadnice SLIM z pełnym 
wysuwem szuflad
fronty z płyty MDF
lakier biały połysk
białe uchwyty
(możliwość zamówienia
osobno w kolorze chrom)

Dostępny również 
w wymiarze 83 x 43 cm
- 1599 zł

Specyfikacja:
•

•

•
•

zestaw meblowy
look

1299 zł
1882 zł

producent: Elita - Polska

szafka 60 cm
umywalka z przelewem
2 szuflady z systemem
soft-close
organizer w szufladzie
lakier biały połysk

Dostępny również 
w wymiarze 80 cm
- 1499 zł

Specyfikacja: 
•
•
•

•
•
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1399 zł
1830 zł

zestaw meblowy oviedo

Specyfikacja:
•
• 
•
• 
•

szafka 80 cm
umywalka z przelewem
dwie szuflady z systemem soft-close
organizer w szufladzie
lakier biały połysk 

   

1599 zł
2251 zł

zestaw meblowy pro s

Specyfikacja:

  

2299 zł
3022 zł

zestaw meblowy lofty

Specyfikacja:

  

2499 zł
3268 zł

zestaw meblowy skappa

Specyfikacja:
•

• 
• 
• 

zestaw składający się z szafki 80 cm,
kosza kargo 40 cm oraz umywalki 
asymetrycznej z przelewem
możliwośc wyboru strony blatu
szuflady i kosz kargo z systemem soft-close
lakier biały połysk

producent: Elita - Polska producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Elita - Polska producent: Elita - Polska

szafka 60 cm
umywalka z przelewem
dwie szuflady z systemem soft-close 
organizer w szufladzie
umywalki wysposażone w syfon 
oszczędzający miejsce
lakier biały połysk

Szafka nie zawiera 
uchwytu w komplecie.

zestaw składający się z dwóch szafek
70 cm  i 50 cm oraz blatu MDF 120 cm
 w kolorze dąb classic
szuflady posiadają 
system soft-close 
organizer w szufladzie
lakier biały połysk

UWAGA: 
w zestawie 
nie ma umywalki, 
którą należy 
zakupić osobno.
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ceramika & łazienka 

zestaw meblowy
moody

•

•

•

• 
• 

Specyfikacja:

3399 zł
4411 zł

pokrywa termiczno–izolacyjna w cenie!
Schodki do nabycia osobno

  

5699 zł
10785 zł

zestaw meblowy happy d2

Specyfikacja:
•
• 
•
•

szafka 80 cm
umywalka z przelewem (85 cm)
dwie szuflady z systemami soft-close
lakier biały połysk

  

3599 zł
6458 zł

zestaw meblowy kartell

Specyfikacja:
•
• 
• 
 
•

szafka 60 cm
umywalka z przelewem
dwie szuflady bezuchwytowe z systemami 
push-to-open oraz soft-close
lakier biały połysk

producent: Laufen - Szwajcaria producent: Duravit - Niemcy

Designed by
Sieger Design

  

2799 zł
6023 zł

zestaw meblowy frame

Specyfikacja:
•
• 
• 
• 
• 
• 

szafka 60 cm pod umywalkę wykonana z płyty MDF
dwie szuflady
umywalka z przelewem
z oświetleniem LED do podłączenia z gniazdkiem
wykończenie szafki: biały lakier
wykończenie frontów szuflad: termoforma jasny dąb

producent: Vitra - Turcja

Dostępny również rozmiar 
80 cm w cenie 2999 zł!

  

2899 zł
4063 zł

zestaw meblowy acanto

Specyfikacja:

producent: Geberit - Szwajcaria

szafka 60 cm
umywalka z przelewem
meble wykonane z płyty 
wilgocioodpornej
estetyczny uchwyt
system soft-close
front szklany czarny

•
• 
• 

•
•
•

Możliwość zamówienia całej 
kolekcji mebli Acanto
w atrakcyjnych cenach - 
szczegóły u handlowców.
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zestaw meblowy
moody

•

•

•

• 
• 

Specyfikacja:

3399 zł
4411 zł

pokrywa termiczno–izolacyjna w cenie!
Schodki do nabycia osobno

producent: Elita - Polska

  

5699 zł
10785 zł

zestaw meblowy happy d2

Specyfikacja:
•
• 
•
•

szafka 80 cm
umywalka z przelewem (85 cm)
dwie szuflady z systemami soft-close
lakier biały połysk

zestaw łazienkowy
xviu - zaprojektuj sam

od 5999 zł
10261 zł

producent: Duravit - Niemcy

umywalka meblowa z czarną metalową konsolą
wkład szklany z 4-stronną ramą aluminiową
umywalka VIU bez przelewu z półką na baterie
metalowa konsola z wbudowaną regulacją wysokości 
zawór pionowy
z ceramicznym korkiem

•
•
•
• 
•

Viu. Łazienka jutra.
Prawdziwa wyjątkowość serii projektowej jest zawsze od-
zwierciedlana przez jej niezwykłe detale. W tym aspekcie 
XViu inspiruje opatentowaną technologią Duravit c-bon-
ded i szklanymi półkami, które są dostępne  w  czterech  
kolorach. Opatentowana technologia c-bonded łączy 
ceramikę i metal w kultowy wygląd. Z innej perspektywy, 
trójwymiarowe nogi metalowej konsoli są wizualnie prze-
kształcone w delikatne linie. Ten poziom doskonałości 
rozciąga się na najdrobniejsze szczegóły.

Stwórz swój własny zestaw.
O szczegóły zapytaj sprzedawców.

Własna kompozycja

25

              zestaw składający się z szafki 70 cm, kosza kargo 
50 cm oraz blatu z naturalnego czarnego marmuru
druga szuflada z organizerem ukryta 
we wnętrzu szafki
prowadnice z systemem soft-close 
o podwyższonym standardzie
chromowane uchwyty
lakier czarny mat

Opcjonalnie można dokupić chromowane 
nogi w cenie 369 zł.
W zestawie nie ma umywalki, 
którą należy zakupić osobno.  
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699 zł
1546 zł

umywalka durastyle
  

1199 zł
2310 zł

zestaw me by starck krÓtki

  

1349 zł
2839 zł

zestaw me by starck 
  

1799 zł
3329 zł

umywalka luv

Specyfikacja:
•
• 
• 
• 
•

  

1099 zł
2229 zł

umywalka cape cod

Specyfikacja:
• 
• 
• 
•

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa
bez otworu
na baterię

Wymiary:

  

1499 zł
2934 zł

umywalka durasquare

Specyfikacja:
•
•
• 
• 
•

Designed by
Philippe Starck

Designed by
Philippe Starck

producent: Duravit - Niemcy producent: Duravit - Niemcy

producent: Duravit - Niemcyproducent: Duravit - Niemcy

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa
bez otworu 
na baterie

60 x 38 cm
Wymiary:

Wymiary:

Specyfikacja:
• 
• 
• 
•

•

Wymiary:

Wymiary:

48 cm

57 cm

•

•

Specyfikacja:
•
•
•

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana 
Duravit Rimless®
deska wolnoopadająca

miska podwieszana 
Duravit Rimless®
deska wolnoopadająca

•60 x 40 cm

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa
z półką na baterię
z ceramiczną 
osłoną w komplecie

Dostępna również 
w wymiarze 80 x 40 cm 
- 1949zł

  

829 zł
1422 zł

umywalka happy d2

Specyfikacja:
•
•
• 
•

z przelewem
ceramiczna
nablatowa
z półką na baterię

Wymiary:
•60 x 46 cm

Designed by
Sieger Design

producent: Duravit - Niemcy

  

1699 zł
3199 zł

zestaw happy d2

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana 
Duravit Rimless®
deska 
wolnoopadająca

Wymiary:
•54 cm

Designed by
Sieger Design

producent: Duravit - Niemcy

producent: Duravit - Niemcy

• 55 x 40 cm

producent: Duravit - Niemcy

60 x 47 cm•
Wymiary:

bez przelewu
umywalka podwieszana
z możliwością stawiania na blat
z półką na baterię
z ceramiczną osłoną 
w zestawie



ceramika & łazienka 

  

549 zł
1118 zł

umywalka geo prostokąt

Specyfikacja:
• 
•
•

  

699 zł
1450 zł

zestaw s50

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana
bezrantowa
deska 
wolnoopadająca

Wymiary:
•52 cm

  

1099 zł
2579 zł

zestaw sento

Wymiary:
•54 cm

Specyfikacja:
• 
• 
•

miska podwieszana
bezrantowa
deska 
wolnoopadająca slim

  

649 zł
1461 zł

umywalka metropole

Wymiary:
•60 x 40 cm

Specyfikacja:
• 
• 
•

z przelewem
ceramiczna
nablatowa

  

1249 zł
2895 zł

zestaw metropole

Wymiary:
•56 cm

Specyfikacja:
• 
• 
•

miska podwieszana
bezrantowa
deska 
wolnoopadająca slim

  

1099 zł
2397 zł

Specyfikacja:
• 
•
miska podwieszana
deska 
wolnoopadająca slim

  

449 zł
941 zł

umywalka metropole

Specyfikacja:
• 
• 
•

z przelewem
ceramiczna
umywalka podwieszana

  

589 zł
1118 zł

umywalka geo owal

Wymiary:
•60 x 38 cm

Wymiary:
• 
• 
•

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa

producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja

60 x 39 cm
Wymiary:
•

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa

Wymiary:
•60 x 46 cm

zestaw metropole krÓtki

producent: Vitra - Turcja producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcjaproducent: Vitra - Turcja

Dostępny również
bidet Metropole 56 cm 
- 799 zł.

48,5 cm
Wymiary:
•
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1499 zł
2005 zł

umywalka beyond
  

1699 zł
2396 zł

zestaw acanto

  

799 zł
1003 zł

zestaw nexo
  

749 zł
1055 zł

umywalka lea

Specyfikacja:
•
•  
•

  

989 zł
1292 zł

umywalka inspira round

Specyfikacja:

Designed by
Antonio Bullo

producent: Roca - Hiszpania producent: Geberit - Szwajcaria

producent: Roca - Hiszpaniaproducent: Emporia - Polska

bez przelewu
ceramiczna
umywalka podwieszana 
z osłoną ceramiczną 
w zestawie

46 x 47 cm
Wymiary:

Wymiary:

Specyfikacja:
• 
• 
• 
•

•

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

51 cm

53,5 cm

•

•

Specyfikacja:
•
•
•

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana
Rimfree® bezrantowa 
deska 
wolnoopadająca slim 
z funkcją wypinania

miska podwieszana
bezrantowa
deska 
wolnoopadająca slim

•56 x 32 cm

bez przelewu
z konglomeratu
nablatowa

  

549 zł
677 zł

umywalka gap

Specyfikacja:
•
•
• 
•

z przelewem
ceramiczna
nablatowa
z półką na baterię

Wymiary:
•70 x 41 cm

Designed by
Antonio Bullo

producent: Roca - Hiszpania

  

1099 zł
1279 zł

zestaw gap

Specyfikacja:
•
•
•

Designed by
Antonio Bullo

producent: Roca - Hiszpania

producent: Roca - Hiszpania

• 50 x 37 cm

producent: Roca - Hiszpania

54 cm•
Wymiary:

miska podwieszana
bezrantowa
deska wolnoopadająca slim 
z funkcją wypinania
FINECERAMIC®

Dostępna również 
w wymiarze 55 x 41 cm
w cenie 399 zł.

54 cm•

  

1449 zł
1784 zł

zestaw inspira round

Specyfikacja:
•
•
•

• 

Wymiary:

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa
z osłona ceramiczną 
w zestawie
FINECERAMIC®

• 
• 
•
•

•
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miska podwieszana
bezrantowa
deska wolnoopadająca 
slim z funkcją wypinania



ceramika & łazienka 

  

3999 zł
5535 zł

umywalka palomba

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

umywalka wolnostojąca
ceramiczna
bez przelewu
z otworem na baterie
przyścienna

Designed by
Ludovica & Roberto Palomba

producent: Laufen - Szwajcaria

  

999 zł
1378 zł

zestaw pro a

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana
bezrantowa
deska wolnoopadająca 
slim z funkcją
wypinania

Wymiary:
•53 cm

producent: Laufen - Szwajcaria

  

1399 zł
2091 zł

umywalka living square

Możliwość zakupu 
niezamykalnego odpływu
z ceramiczną pokrywą
w cenie 259 zł.

Specyfikacja:
•
• 
• 
•

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa
dwa razy twardsza,
bardziej ekologiczna i znacznie 
cieńsza niż konwencjonalna 
ceramika

Wymiary:
•60 x 34 cm

Designed by
Andreas Dimitriadis

  

1329 zł
1857 zł

zestaw pro s rimless

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana
bezrantowa
deska wolnoopadająca

  

1199 zł
1661 zł

umywalka val

Specyfikacja:

Designed by
Konstantin Gricic

  

1799 zł
2645 zł

zestaw kartell

Specyfikacja:
•
•
•

  

4999 zł
7257 zł

umywalka il bagno alessi one

Specyfikacja:

Designed by
Stefano Giovannoni

  

3799 zł
5597 zł

Specyfikacja:
•
•
• 
•

miska podwieszana
bezrantowa
deska wolnoopadająca 
powłoka Wonder Gliss

Wymiary:
•58,5 cm

Designed by
Stefano Giovannoni

zestaw il bagno alessi one

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcariaproducent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria producent: Laufen - Szwajcaria

90 x 52,5 cm•
Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

Designed by
Peter Wirz

z przelewem
ceramiczna
umywalka podwieszana
z możliwością
stawiania na blat
z półką na baterie

60 x 42 cm•

•
• 
•

•

54,5 cm
Wymiary:
•

miska podwieszana 
bezrantowa
deska 
wolnoopadająca 
z funkcją wypinania

umywalka wolnostojąca
monolityczna
ceramiczna
bez przelewu
z otworem na baterie
ukryty system przelewowy
powłoka WonderGliss
zestaw odpływowy z ceramiczną 
osłoną odpływu w komplecie

90 x 53 cm•

•

•
•
•
•
•
•

54 cm
Wymiary:
•
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1399 zł
2444 zł

umywalka memento 2.0

Specyfikacja:
•
•
•

z przelewem
ceramiczna
nablatowa 

Możliwość zakupu  
click clacka 
z ceramiczną pokrywą 
w cenie  259 zł.

  

799 zł
1753 zł

umywalka venticello

Specyfikacja:
•
• 
•
•

z przelewem
ceramiczna
umywalka podwieszana
z półką na baterie

Wymiary:
•65 x 50 cm

  

799 zł
1339 zł

zestaw o.novo

Specyfikacja:
•
•
•

miska podwieszana
DIRECT FLUSH®
deska wolnoopadająca

Wymiary:
•56 cm

  

2199 zł
3712 zł

Specyfikacja:

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa
szlifowany spód

miska podwieszana
bezrantowa
deska wolnoopadająca 
z funkcją wypinania

Specyfikacja:

Specyfikacja:

•
•
•
• 

•
•
•

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Emporia - Polska producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Villeroy & Boch - Niemcyproducent: Villeroy & Boch - Niemcy

55 x 38 cm

53 cm

 85 x 50 x 40 cm

•

•

•

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

the new classic

umywalka klara

umywalka the new classic

zestaw the new classic

1799 zł
2399 zł

1999 zł
2645 zł

umywalka wolnostojąca
konglomeratowa
z przelewem
z otworem 
na baterie
przyścienna

• 
• 
•
• 

•

60 x 42 cm•
Wymiary:
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Możliwość zakupu 
niezamykalnego odpływu 
z ceramiczną pokrywą w cenie  259 zł.



ceramika & łazienka 

  

999 zł
1677 zł

umywalka venticello

Specyfikacja:
•

• 
•

  

1899 zł
3213 zł

zestaw venticello

Wymiary:
•56 cm

Specyfikacja:
•
•
•

•

miska podwieszana
DIRECT FLUSH®
deska 
wolnoopadająca slim
QuickRelease

producent: Villeroy & Boch - Niemcyproducent: Villeroy & Boch - Niemcy

  

1499 zł
3177 zł

zestaw subway 2.0

Specyfikacja:
•
•
•
 
• 

miska podwieszana 
DIRECT FLUSH®
deska 
wolnoopadająca slim
QuickRelease

Wymiary:
•56 cm

  

949 zł
1546 zł

umywalka loop & friends

Specyfikacja:
•
•
•
•

z przelewem
ceramiczna
nablatowa
korek ceramiczny 
w zestawie

Designed by
Reinder Moll

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

  

999 zł
1846 zł

zestaw architectura new

Specyfikacja:
•
•
• 
• 
•

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

  

1049 zł
1792 zł

umywalka loop & friends

Specyfikacja:
•
•
•
•

z przelewem
ceramiczna
nablatowa
korek ceramiczny 
w zestawie

Designed by
Reinder Moll

  

1099 zł
2944 zł

zestaw avento

Specyfikacja:
•
•
• 

miska podwieszana
DIRECT FLUSH®
deska wolnoopadająca

  

1399 zł
2993 zł

umywalka artis

Specyfikacja:

Designed by
Gesa Hansen

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Villeroy & Boch - Niemcy producent: Villeroy & Boch - Niemcy

43 cm

63 x 43 cm

•

•

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

bez przelewu
ceramiczna
nablatowa

61 x 41 cm

55 x 36 cm

•

•

•
• 
• 

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

miska podwieszana
DIRECT FLUSH®
deska wolnoopadająca
QuickRelease
nowa wersja bez otworów 
bocznych

53 cm•
Wymiary:

53 cm•
Wymiary:

Możliwość zakupu
niezamykalnego 
odpływu z ceramiczną 
pokrywą w cenie 259 zł!

Możliwość zakupu 
click clacka 
z ceramiczną 
pokrywą w cenie 259 zł!

z przelewem po drugiej 
stronie umywalki
ceramiczna
nablatowa
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Dostępny również bidet 
Subway 56 cm - 1199 zł.



zestaw subway 2.0 vifresh

1949 zł
3476 zł

urządzenie wc z funkcją bidetu sensowash slim

5699 zł
8582 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urządzenie wc z funkcją bidetu aquaclean® tuma classic

5699 zł
7626 zł

Specyfikacja:
•
•

•
•

•

•
•
 

urządzenie wc z funkcją bidetu inspira in-wash

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
• 
•

ceramiczna muszla
bezrantowa
funkcja mycia i suszenia
deska wolnoopadająca
przepływowy podgrzewacz wody
oświetlenie LED
samoczyszcząca dysza
sterowanie również pilotem

Wymiary:
•

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Duravit - Niemcy

producent: Geberit - Szwajcaria

producent: Roca - Hiszpania

miska podwieszana
DIRECT FLUSH®
deska wolnoopadająca slim
QuickRelease
ViFresh: ukryta komora w ceramice 
toalety, łatwa do napełnienia
w zestawie chromowana
oraz biała pokrywa 
środek toaletowy jest 
równomiernie dozowany 
większa higiena, zapach i estetyka

56 cm•
Wymiary:

Specyfikacja:
•
•
•
• 
•

•

•

•

ceramiczna muszla Me by Starck
Duravit Rimless®
deska myjąca SLIM z pokrywą wolnoopadającą 
regulowana siła strumienia
mycie standard
mycie damskie
mycie oscylacyjne
regulacja pozycji dyszy
regulacja temperatury wody
oświetlenie nocne
przepływowy podgrzewacz wody
sterowanie ultra cienkim pilotem dołączonym do zestawu

56,2 cm

57 cm

•

•

Wymiary:

Wymiary:

6999 zł
9563 zł

56,2 cm

Designed by
Philippe Starck
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MONTAŻ GRATIS 
przez autoryzowany
Serwis Geberit. 

opatentowana technologia natrysku WhirlSpray®
intensywność strumienia oraz pozycję ramienia natryskowego 
można regulować za pomocą 
pięciostopniowej skali
natrysk oscylacyjny
w pełni automatyczny program odkamieniania 
niezawodnie informuje, kiedy konieczne jest 
rozpoczęcie odkamieniania
możliwość korzystania z aplikacji zdalnego 
sterowania w telefonie
tryb oszczędzania energii
Rimfree®



ceramika & łazienka 

9499 zł
13417 zł

pokrywa termiczno–izolacyjna w cenie!
Schodki do nabycia osobno

urządzenie wc z funkcją bidetu
sensowash starck f
producent: Duravit - Niemcy

ceramiczna muszla Me by Starck
Duravit Rimless®
podgrzewane siedzisko
Inteligentny tryb oszczędzania energii
osuszanie ciepłym powietrzem
indywidualna regulacja temperatury: wody, 
suszenia, siedziska, pozycji dyszy i siły strumienia
automatyczne okresowe przepłukiwanie dyszy 
w okresach nieużywania
funkcja odkamieniania
oświetlenie nocne
pilot w komplecie
możliwość sterowania za pomocą aplikacji
samoczyszczące ramię dyszy
siedzisko wykonane 
ze specjalnego materiału Thermoplast
z ukrytym przyłączem

Specyfikacja:

•
• 
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Designed by
Philippe Starck

  

7999 zł
11685 zł

 urządzenie wc z funkcją bidetu navia

Specyfikacja:

producent: Laufen - Szwajcaria

sterowanie za pomocą pokrętła ze stali nierdzewnej 
lub aplikacji (iOS/Android)
natrysk główny z regulacją pozycji dyszy myjącej 
oraz natężenia strumienia wody
maksymalny przepływ wody  3,5 l/ min
tryb oscylacyjny
regulacja temperatury: 7 poziomów (poprzez aplikację)
opłukiwanie dyszy natrysku przed i po każdym użyciu
zintegrowana funkcja odkamieniania
kontrolka led z funkcją podświetlenia toalety
i sygnalizacji błędów
wymienna dysza
ramię natrysku oraz osłona dyszy
rimless

•

• 

• 
• 
• 
• 
•
•

•
• 
•

  

10499 zł
14376 zł

Specyfikacja:

producent: Geberit - Szwajcaria

MONTAŻ GRATIS 
przez autoryzowany Serwis Geberit.

MONTAŻ GRATIS 
Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

37 x 58 cm
59 cm

37,8 x 57,5 cm

•
•

•

 urządzenie wc z funkcją bidetu aquaclean® sela

opatentowana technologia natrysku WhirlSpray®
deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
radarowe wykrywanie użytkownika
wysuwane ramię dyszy służącej do higieny
 intymnych obszarów ciała
oscylujący strumień wody
5 stopni ustawienia intensywności strumienia
regulowana temperatura wody
funkcja odkamieniania
wbudowany zbiornik ciepłej wody
4 profile użytkownika
oświetlenie orientacyjne
obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota lub aplikacji
Rimfree®

• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

basen
spa j -235 - spa premium jacuzzi®

•
•
•
• 
• 
• 
•
•
•
•
•
•

•
•
•

6 miejsc siedzących oraz 1 leżanka
35 dysz w 7 rodzajach, z nakładkami stal inox
pompa 2-biegowa 2 HP
pompa 1-biegowa 2 HP
grzałka 2,7 kW
podwójna filtracja (kartrydż)
dezynfekcja w technologii UV (lampa ClearRay)
elektroniczny panel sterowania
oświetlenie punktowe LED (10 punktów)
kaskada wodna
3 podgłówki
kolorystyka: misa platinum, obudowa silverwood, 
pokrywa termiczno-izolacyjna silver
pojemność wody: średnio 1.363 litry
całkowita waga: 2.066 kg
wymagania elektryczne: 230 VAC - 50 Hz - 20A/30A

Specyfikacja:

33999 zł
73791 zł

Wymiary:
•214 x 214 x 92 cm

Seria J200 została zaprojektowana ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na rozmieszczenie dysz, opra-
cowanych tak, aby oferowały hydromasaż Jacuzzi 
na najwyższym poziomie. Specjalna misa Trifusion, 
składająca się z żywic i akrylu połączonych war-
stwowo, czyni wannę bardziej wytrzymałą, zapewnia 
większą wewnętrzną izolację termiczną, a w zimnych 
miesiącach roku pozwala na zmniejszenie wydatków 
energetycznych. System dezynfekcji z technologią 
Clear Ray sprawia, że woda jest zawsze czysta i od-
każona.                  

pokrywa termiczno–izolacyjna w cenie!
Schodki do nabycia osobno
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14999 zł
22140 zł

 urządzenie wc z funkcją bidetu riva

Specyfikacja:

producent: Laufen - Szwajcaria

funkcja mycia
łatwo wypinana deska
program oczyszczania termicznego 
wewnętrznych instalacji transportujących wodę
higieniczna i łatwa w utrzymaniu dzięki
bezkołnierzowej technologii oraz powierzchni 
ceramicznej z wykończeniem LCC
zintegrowane funkcje automatycznego 
czyszczenia przed i po każdym użyciu
funkcja automatycznego oczyszczania 
powietrza z filtrem węglowym

•
• 
• 

• 

•
 
• 

  

19999 zł
27333 zł

Specyfikacja:

producent: Geberit - Szwajcaria

MONTAŻ GRATIS przez autoryzowany 
Serwis Geberit.

Wymiary: Wymiary:
60 cm 59 cm• •

 urządzenie wc z funkcją bidetu aquaclean® mera

opatentowana technologia natrysku WhirlSpray®
oświetlenie orientacyjne w bogatej kolorystyce
bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania
 i zamykania klapy toalety
ogrzewana deska
usuwanie zapachów
5 regulowanych ustawień poziomu ciśnienia
perlator do delikatnej higieny intymnej dla pań
suszarka z ciepłym strumieniem powietrza 
i regulacją temperatury
miska ustępowa Rimfree® z technologią spłukiwania TurboFlush 
podręczny pilot zdalnego sterowania

• 
• 
•

 •
• 
• 
• 
•

• 
• 

Designed by
Peter Wirz

Designed by
Christoph Behling

basen
spa j -235 - spa premium jacuzzi®

•
•
•
• 
• 
• 
•
•
•
•
•
•

•
•
•

6 miejsc siedzących oraz 1 leżanka
35 dysz w 7 rodzajach, z nakładkami stal inox
pompa 2-biegowa 2 HP
pompa 1-biegowa 2 HP
grzałka 2,7 kW
podwójna filtracja (kartrydż)
dezynfekcja w technologii UV (lampa ClearRay)
elektroniczny panel sterowania
oświetlenie punktowe LED (10 punktów)
kaskada wodna
3 podgłówki
kolorystyka: misa platinum, obudowa silverwood, 
pokrywa termiczno-izolacyjna silver
pojemność wody: średnio 1.363 litry
całkowita waga: 2.066 kg
wymagania elektryczne: 230 VAC - 50 Hz - 20A/30A

Specyfikacja:

33999 zł
73791 zł

Wymiary:
•214 x 214 x 92 cm

Seria J200 została zaprojektowana ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na rozmieszczenie dysz, opra-
cowanych tak, aby oferowały hydromasaż Jacuzzi 
na najwyższym poziomie. Specjalna misa Trifusion, 
składająca się z żywic i akrylu połączonych war-
stwowo, czyni wannę bardziej wytrzymałą, zapewnia 
większą wewnętrzną izolację termiczną, a w zimnych 
miesiącach roku pozwala na zmniejszenie wydatków 
energetycznych. System dezynfekcji z technologią 
Clear Ray sprawia, że woda jest zawsze czysta i od-
każona.                  

pokrywa termiczno–izolacyjna w cenie!
Schodki do nabycia osobno

producent: Jacuzzi - Włochy
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MONTAŻ GRATIS 
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stelaż
prevista

839 zł
1433 zł

Specyfikacja:

przycisk spłukujący
visign for style 24

389 zł
448 zł

Specyfikacja:

przycisk spłukujący
visign for style 20 

129 zł
283 zł

Specyfikacja:

stelaż
duofix

969 zł
1328 zł

Specyfikacja:

przycisk spłukujący
sigma 50 

759 zł
984 zł

Specyfikacja:
•
•
•

przyciski do stelaża Duofix
dwa zakresy spłukiwania
powierzchnia przycisków 
z odlewu cynkowego 
o wysokim połysku

przycisk spłukujący
sigma 20

329 zł
501 zł

Specyfikacja:
• 

•

przyciski do stelaża 
Duofix
dwa zakresy spłukiwania

producent: Geberit - Szwajcaria producent: Geberit - Szwajcaria producent: Geberit - Szwajcaria

producent: Viega - Niemcy producent: Viega - Niemcyproducent: Viega - Niemcy

podtynkowy
możliwość znacznej redukcji zużycia wody
przystosowany do montażu 
toalet myjących
spłuczka wykonana metodą rozdmuchową 
głębokość 12 cm
do nabycia osobno mata wygłuszająca
i wsporniki

przyciski do stelaża Prevista
dwa zakresy spłukiwania
kolor: czarny połysk

przyciski do stelaża Prevista
dwa zakresy spłukiwania

• 
•
•

•
• 
• 

• 
•
• 

• 
•
 

Posiada 
fabrycznie 

regulowany 
dławik 

przepływu, 
eliminujący 

problem 
wychlapywania 

wody z misek 
bezrantowych.

Możliwość zamówienia 
zasobnika na kostki WC - 199 zł.

Możliwość 
zamówienia 
kostkarki - 189 zł.

Możliwość 
zamówienia 
kostkarki - 189 zł.

Możliwość zamówienia 
zasobnika na kostki WC - 199 zł.

Dostępne kolory:
biały - 129 zł
chrom - 199 zł
• 
•

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
biały - 329 zł
srebrny/chrom - 399 zł
czarny mat/chrom z powłoką
Easy to Clean - 439 zł 

szkło białe
szkło czarne

• 
• 
• • 

• 
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podtynkowy
do nabycia osobno mata wygłuszająca 
oraz wsporniki
głębokość 12 cm
zbiornik wykonany metodą rozdmuchową 
z jednego elementu
stelaż przystosowany do montażu
toalet myjących 
możliwość redukcji zużycia wody

• 
•

•
•

•

•



stelaż
rapid sl 3w1+ przycisk slim

749 zł
1412 zł

stelaż
rapid sl 3w1 + przycisk chrom

699 zł
1378 zł

Specyfikacja:
•

•

w zestawie stelaż, wsporniki i przycisk chrom 
w rozmiarze 15,6 x 19,7 cm (wersja gruba)
do nabycia osobno mata wygłuszająca

stelaż
bidetowy

399 zł
486 zł

Specyfikacja:
• 
•
podtynkowy do bidetu
do nabycia osobno mata wygłuszająca

stelaż
duplo one

579 zł
689 zł

przycisk
pl1

89 zł
102 zł

Specyfikacja:
• 
•
przycisk spłukujący do stelaża Duplo One
dwa zakresy spłukiwania

przycisk
pl7

299 zł
369 zł

Specyfikacja:
• 
•
•
•

producent: Grohe - Niemcy producent: Grohe - Niemcy producent: Roca - Hiszpania

w zestawie stelaż, wsporniki i przycisk 
chrom w rozmiarze 13 x 17,2 cm oraz 
adapter pod przycisk, umożliwiający łatwy 
dostęp do spłuczki
montaż w pionie
do nabycia osobno mata wygłuszająca

•

• 
•

Specyfikacja:
, 

producent: Roca - Hiszpania producent: Roca - Hiszpania

podtynkowy
wsporniki w komplecie
głębokość 12 cm z opcją ultrapłaskiej 
zabudowy - 8 cm, przy częściowym 
wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę
do nabycia osobno mata wygłuszająca

Specyfikacja:
•
• 
•

•

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
biały - 89 zł
chrom - 139 zł

biały
czarny

• 
• 

• 
• 

producent: Roca - Hiszpania

przycisk spłukujący do stelaża Duplo One 
dwa zakresy spłukiwania
przyciski z tworzywa szklanego
klawisze w wykończeniu matowym
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stelaż
viconnect

Specyfikacja:
•
•
•
•

podtynkowy
wsporniki w komplecie
do nabycia osobno mata wygłuszająca
głębokość 13,5 cm

moduł sanitarny
geberit monolith

Specyfikacja:

Designed by
Tribercraft Design Studio

przycisk spłukujący
viconnect

Specyfikacja:
• 
•
przycisk spłukujący do stelaża Viconnect
dwa zakresy spłukiwania

producent: Villeroy & Boch - Niemcy producent: Villeroy & Boch - Niemcy producent: Geberit - Szwajcaria

Dostępne kolory:
biały - 179 zł
chrom - 259 zł
• 
• 

natynkowy
moduł sanitarny do misek wc wiszących
zintegrowana spłuczka
odpływ ścienny
samonośna konstrukcja
wysokość 101 cm
głębokość 10,6 cm
kolory frontu 
szklanego: 
biały połysk, 
czarny połysk

•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

grzejnik
metropolitan

1599 zł
2743 zł

Specyfikacja:

grzejnik
quaro

999 zł
1700 zł

Specyfikacja:
•

•

producent: Zehnder - Szwajcaria producent: Zehnder - Szwajcaria

140 x 45 cm
Wymiary: Wymiary:
• •

przyłącze środkowe lub 
boczne na szerokość grzejnika
dostępny w dwóch kolorach: 
White Quartz, Black Quartz

przyłącze środkowe lub 
boczne na szerokość grzejnika
w komplecie chromowany reling
dostępny w dwóch kolorach: 
White Quartz, Black Quartz

Do nabycia osobno 
zawór DECK 4 z głowicą 
termostatyczną Zehnder 
w cenie 399 zł.

Do nabycia osobno
zawór TWIN  z głowicą 
termostatyczną Zehnder 
w cenie 399zł.

122,5 x 50 cm

•

•
•
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849 zł
1540 zł

179 zł
370 zł

2999 zł
4355 zł



2499 zł
3659 zł

Specyfikacja:

producent: Vasco - Belgia

zestaw składa się z grzejnika, wsporników spełniających 
role wieszaków oraz kompletu półek
konstrukcja umożliwia zawieszenie grzejnika
 w odległości 32,5 cm od ściany
uzyskana przestrzeń za grzejnikiem zapewnia funkcje suszarki 
oraz półki na akcesoria
grzejnik zapewnia dużą moc grzewczą

•

•

•

•

Wymiary:
182 x 42 x 32,5 cm• 
 

grzejnik niva bath

   
grzejnik
niva 

1099 zł
2359 zł

Specyfikacja:
•
•
przyłącze środkowe
dostępny w dwóch kolorach: 
biały strukturalny,
antracytowy strukturalny

Dostępne wymiary:
• 
•

Do nabycia osobno 
zawór VASCO 
w cenie 349 zł.

   
grzejnik
vertiline vg

1199 zł
2149 zł

producent: Vasco - Belgia producent: Vasco - Belgia

przyłącze środkowe
w komplecie reling 
w kolorze grzejnika
dostępny w dwóch kolorach: 
biały strukturalny, 
antracytowy strukturalny

Wymiary:
180 x 40,8 cm•

Specyfikacja:
•
•

•

Do nabycia osobno 
zawór VASCO 
w cenie 349 zł.

122 x 42 cm - 1099 zł 
182 x 42 cm - 1499 zł
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Do nabycia osobno 
zawór VASCO 
w cenie 349 zł.



ceramika & łazienka 

brodzik sense i forma

379 zł
495 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

akrylowy
stawiany na posadzce
wysokość 4 cm
wymiar Sense 1/4 koła 90 cm R550
wymiar Forma 90x90 cm

 
brodzik marbond

899 zł
1107 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

•
• 
•

Na zamówienie w kolorach
jasnoszarym i grafitowym 
w atrakcyjnych cenach.
Szczegóły u sprzedawców.

producent: Excellent - Polska

brodzik aeron

749 zł
990 zł

Specyfikacja:
•
• 
•

•
•
•

90 x 90 cm - 749 zł
120 x 80 cm - 839 zł
120 x 90 cm - 979 zł

Płaski odpływ z pokrywą chrom 
w zestawie.

Dostępny w wymiarach:

producent: Roca - Hiszpania

kompozyt Stonex
stawiany na posadzce
wysokość 3,5 cm

producent: Laufen - Szwajcaria

konglomerat Marbond®
wpuszczany lub stawiany na posadzce
wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania 
odporność na środki chemiczne oraz działanie 
promieni słonecznych UV
wysoka klasa antypoślizgowości C/R10
wysokość 3,3 cm
pokrywa w kolorze brodzika

90 x 90 cm - 899 zł
120 x 80 cm - 999 zł
•
•

Dostępny w wymiarach:
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brodzik xerano

579 zł
664 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•

akrylowy
stawiany na posadzce
wysokość 6 cm
możliwość podniesienia 
na nóżkach na wysokość 12-15 cm

Wymiary:
•90 x 90 cm

brodzik terran

999 zł
1421 zł

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

kompozyt Stonex
wpuszczany lub stawiany na posadzce
wysokość 2,6 cm
powierzchnia imitująca kamień naturalny
klasa antypoślizgowości C
odpływ z pokrywą chrom w komplecie

  
brodzik easystep

1099 zł
3443 zł

Specyfikacja:

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy producent: Roca - Hiszpania

Dostępne kolory:

Dostępne wymiary:

biały struktura
czarny struktura

90 x 90 cm - 999 zł
120 x 80 cm - 1199 zł
120 x 90 cm - 1299 zł

• 
• 

• 
•
• 

konglomeratowy
wpuszczany lub 
stawiany na posadzce
powierzchnia żywiczna 
stosowana przy budowie jachtów
udaroodporny, odporny na działanie 
światła oraz promieniowania
ultrafioletowego, przez 
co nie ulega blaknięciu 
akumuluje ciepło 
i pochłania dźwięki
wysokiej jakości warstwa żelowa 
Gelcoat zapewnia łatwą pielęgnację 
i nieustannie lśniącą powierzchnię
superpłaska powierzchnia
bardzo wysoka klasa 
antypoślizgowości C/R11

•
•

•

•

•

•

•
•

Dostępne wymiary:
 90 x 90 cm - 1099 zł
120 x 90 cm - 1499 zł
• 
•
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odpływ liniowy 
drain

Specyfikacja:
•odpływ liniowy do wypełnienia płytką

Wymiary:
•
•
•
•

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

odpływ liniowy 
linearis compact

Specyfikacja:
•
•

•
•

pokrywa i rama ze stali nierdzewnej
po odwróceniu można wykleić 
pokrywę płytką
duża przepustowość wody
wysokość łącznie z zabudową 8 cm

odpływ ścienny
scada

Specyfikacja:
•
• 
•

producent: Wiper - Polska producent: Kessel - Niemcy producent: Kessel - Niemcy

niewielka wysokość zabudowy od 8 cm 
idealnie nadaje się do nowych budynków
perfekcyjne wyrównanie dzięki 
regulowanym nóżkom      

Syfon Multistop 
przeciw nieprzyjemnym 
zapachom oraz sitko 
na zanieczyszczenia 
GRATIS!

Syfon Multistop 
przeciw nieprzyjemnym 
zapachom oraz sitko 
na zanieczyszczenia 
GRATIS!

Wymiary:
75 cm
85 cm
• 
• 
 

odpływ ścienny advantix

1199 zł
2171 zł

Specyfikacja:
ruszt ze stali szczotkowanej
odpływ liniowy na wymiar
możliwość przycięcia rusztu z wymiaru początkowego 
120 cm do nawet 30 cm
szerokość szczeliny odpływowej jedynie 2 cm
minimalna wysokość 7 cm + grubość płytki
duża przepustowość wody

odpływ liniowy clean line

1399 zł
1986 zł

Specyfikacja:

producent: Viega - Niemcy producent: Geberit - Szwajcaria

• 
• 
•

•
• 
•

brak miejsc, w których może gromadzić się brud
poręczna pokrywa - łatwa i wygodna do zdejmowania
praktyczny koszyczek do oczyszczania syfonu
duża przepustowość wody
możliwość przycięcia rusztu z wymiaru 
początkowego 90 cm do nawet 30 cm
kompletny zestaw montażowy zapewnia łatwą
instalację i szczelną izolację

• 
• 
•
•
•

•
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499 zł
1011 zł

899 zł
1436 zł

1099 zł
1798 zł



parawan nawannowy 
ena c

899 zł
1476 zł

parawan 
design pure 501

1599 zł
3112 zł

Specyfikacja:

•
•
•

•
•
• 
•

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy

parawan ruchomy
wieszak na ręcznik 45 cm
szkło z powłoką AntiPlaque, posiadającą 
właściwości zmniejszające przywieranie 
brudu

parawan ruchomy
2-częściowy składany
mocowanie lewe lub prawe
szkło z powłoką AntiPlaque,
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu

parawan nawannowy 
liner

999 zł
1245 zł

Specyfikacja:
•
•
•

producent: Excellent - Polska

parawan ruchomy rozsuwany
2-częściowy
szkło z powłoką CleanControl

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

 szerokość 75 cm

szerokość 110 cm

szerokość 120 cm

•

•

•

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak - 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak - 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.
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Specyfikacja:
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parawan nawannowy 
xtensa

2699 zł
3506 zł

Specyfikacja:

drzwi do wnęki 
exclusive

1699 zł
2353 zł

Specyfikacja:

•
•
•

•

•

•
 
• 
•

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Roth - Niemcy

parawan suwany 2-częściowy
szerokość 120 cm
szkło z powłoką AntiPlaque, 
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu
do zamontowania parawanu wymagany 
jest rant wanny szeroki na min. 50 mm

drzwi suwane do wnęki 120 cm
lub do ścianki bocznej 
szkło z powłoką RolShiled 
ułatwiającą pielęgnację
kolor profili: czarny mat
uchwyt chromowany

Dostępne w połączeniu 
ze ścianką boczną: 120 x 80 cm, 120 x 90 cm
Cena ścianki: 950 zł

drzwi do wnęki 
ena 2.0

1329 zł
1777 zł

Specyfikacja:
•

• 
• 

producent: Hüppe - Niemcy

drzwi suwane do wnęki 120 cm 
lub do ścianki bocznej
profile srebrny połysk
szkło z powłoką AntiPlaque,
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu

Dostępne w połączeniu 
ze ścianką boczną: 120 x 80 cm
Cena ścianki: 820 zł

Dostępny w kolorze profili:
chrom - 2699 zł
Black Edition - 3199 zł
• 
•

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak - 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak - 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.

Designed by
Phoenix Design
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Dostępna 
w kolorze profili:100 cm 

120 cm chrom - 1699 zł
Black Edition - 2199 zł
•
•

Specyfikacja:

kabina ena 2.0

Specyfikacja:
•
•
•

drzwi suwane
profile srebrny połysk
szkło z powłoką AntiPlaque, 
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie
brudu

•
•
•
 •
 •

ścianka wolnostojąca typu walk-in
profile srebrny matowy lub czarny matowy
grubość szkła 6 mm 
wspornik poprzeczny
szkło z powłoką AntiPlaque, posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak 129 zł.

Do czyszczenia szkła 
z powłoką AntiPlaque zalecamy 
środek Top Plus - 59 zł.

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak 129 zł.

Do czyszczenia szkła 
z powłoką AntiPlaque zalecamy 
środek Top Plus - 59 zł.

Dostępna w rozmiarze:

Drybox

Shelf

Tablet - w zestawie GRATIS

•
•

Inne rozmiary i grubości 
szkła w atrakcyjnych 
cenach na zamówienie.

Dodatków Drybox i Shelf nie ma w zestawie, 
można je kompletować opcjonalnie.
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kabina ena 2.0

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

drzwi suwane
kabina 1/4 koła
pasuje do brodzików R550
profile srebrny połysk
szkło z powłoką AntiPlaque, 
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu

  
ścianka walk-in select +

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy producent: Hüppe - Niemcy

Wymiary:
90 x 90 cm • 

90 x 90 cm
Wymiary:
•

1499 zł
1924 zł

1499 zł
1924 zł

1699 zł
1968 zł

Do czyszczenia szkła 
z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.
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kabina
ob.line

2099 zł
2697 zł

kabina
envy

2649 zł
4876 zł

Specyfikacja:

•
•
•

• 
•

•
• 
• 
•
 

• 
• 
• 

producent: Roth - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy

drzwi suwane do ścianki bocznej
profile chrom połysk
szkło z powłoką RolShiled 
ułatwiającą pielęgnację
szkło 8 mm
drzwi lewe lub prawe

drzwi otwierane
profile chrom eloxal
wysokość 200 cm 
zawiasy wewnętrzne zlicowane z szybą,
co znacząco ułatwia ściąganie wody po 
prysznicu
żadnych widocznych śrub
drzwi lewe i prawe
szkło z powłoką AntiPlaque, 
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu

kabina
diamond

2189 zł
4389 zł

•
•
•
• 

producent: Hüppe - Niemcy

drzwi otwierane
profile chrom eloxal
drzwi lewe i prawe
szkło z powłoką AntiPlaque, 
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu

Wymiary:

Wymiary:

Wymiary:

120 x 80 cm
120 x 90 cm

90 x 90 cm - 2189 zł
120 x 80 cm - 2389 zł
120 x 90 cm - 2389 zł

90 x 90 cm - 2649 zł
120 x 80 cm - 2849 zł
120 x 90 cm - 2849 zł

• 
•

• 
• 
•

• 
• 
•

Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.

Specyfikacja:  

Specyfikacja:

Ściagaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.
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Ściągaczka do wody Hüppe
oraz uchwyt na wieszak 129 zł.

Do czyszczenia szkła z powłoką AntiPlaque
zalecamy środek Top Plus - 59 zł.

producent: Hüppe - Niemcy

Własna kompozycja/
Designed by 
Phoenix Design

Xtensa łączy zalety kabiny Walk-In z zaletami kabiny 
z systemem drzwi suwanych:

•
•
•
•

 
• 

• 
•

przestronne wejście
duża przezroczystość
pełna ochrona przed rozpryskami
szkło z powłoką AntiPlaque, 
posiadającą właściwości 
zmniejszające przywieranie brudu
drzwi przesuwane umożliwiają nasuwanie szkła, 
dzięki któremu łatwo dostosować je do każdej łazienki
drzwi do wyboru lewe lub prawe
każdy kompet posiada w zestawie czyścik
umożliwiający czyszczenie przestrzeni 
między segmentami

Wersja walk-in 

Wersja ze ścianką boczną

Wersja do wnęki 

110 - 120 cm chrom - 3099 zł
110 - 120 cm Black Edition - 3599 zł
120 - 140 cm chrom - 3399 zł
120 - 140 cm Black Edition - 3899 zł
 

110 - 120 cm chrom - 3399 zł
110 - 120 cm Black Edition - 3899 zł
120 - 140 cm chrom -  3699 zł
120 - 140 cm Black Edition - 4199 zł

110 - 120 cm chrom - 3099 zł
110 - 120 cm Black Edition - 3599 zł
120 - 140 cm chrom - 3399 zł
120 - 140 cm Black Edition - 3899 zł

80 cm i 90 cm chrom - 1900 zł
80 cm i 90 cm Black Edition - 2400 zł 

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• 
•

kabina
xtensa - zaprojektuj sam

Ścianki boczne:
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Wymiar:

Wymiar:

Wymiar:

4414 zł

od 3099 zł

Kabiny Xtensa można skompletować 
w wielu opcjach, szczególnie polecamy:
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kaamos gres rektyfikowany

DAK63588 
60 x 60 cm

DAK63587 
60 x 60 cm

65 zł/m2
107,74 zł/m2

 
qubus gres szkliwiony

49 zł/m2
63 zł/m2

Qubus Grey
31 x 62 cm

69 zł/m2
119 zł/m2

Qubus Grey Rekt. 
75 x 75 cm

producent: Ceramica Limone - Polska

producent: Rako - Czechy

producent: Rako - Czechy
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essencia gres rektyfikowany

59 zł/m2
99 zł/m2

DAASE339
30 x 60 cm

DAASE341
30 x 60 cm

DAASE342
30 x 60 cm



torino płytki ścienne rektyfikowane

89 zł/m2
139 zł/m2

Torino White Połysk
30 x 90 cm

65 zł/m2
99 zł/m2

Torino White Mat
30 x 90 cm

Torino White Połysk
30 x 60 cm

Torino White Mat
30 x 60 cm

producent: Geo - Turcja

49

bestone gres szkliwiony rektyfikowany

69 zł/m2
86 zł/m2

Bestone Grey
60 x 120 cm

Bestone White
60 x 120 cm

Bestone Dark Grey
60 x 120 cm

producent: Ceramica Limone - Polska

Bestone Grey
60 x 60 cm

Bestone White
60 x 60 cm

Bestone Dark Grey
60 x 60 cm

105 zł/m2
126 zł/m2



ceramika & łazienka 

town gres szkliwiony rektyfikowany

producent: Ceramica Limone - Polska

Town Soft Grey
60 x 120 cm

Town Grey
60 x 120 cm

Town Soft Grey
75 x 75 cm

Town Soft Grey
60 x 60 cm

Town Grey
60 x 60 cm

Town Antracite
60 x 60 cm

109 zł/m2
179 zł/m2

69 zł/m2
86 zł/m2

79 zł/m2
119 zł/m2
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yukon / bosque gres

producent:  Zoya - Polska

79 zł/m2
104,61 zł/m2

YUKON NATURAL
20 x 120 cm

YUKON BEIGE
20 x 120 cm

YUKON BROWN
20 x 120 cm

producent: Ceramica Limone - Polska

Bosque Beige
15,5 x 62 cm

49 zł/m2
63 zł/m2



70 zł/m2
111 zł/m2

betonico gres rektyfikowany

75 zł/m2
120 zł/m2

producent: Rako - Czechy

DAK63790
60 × 60 cm

DAK63795
60 × 60 cm

DAK63796
60 × 60 cm

DAK63791
60 × 60 cm

DAK63792
60 × 60 cm

sunset płytki ścienne

79 zł/m2
111,71 zł/m2

producent: Saloni - Hiszpania

Sunset Blanco
25 x 75 cm

Blind Blanco
25 x 75 cm
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metropolis gres rektyfikowany lappato

producent: Geo - Turcja

Metropolis Grey Lapp 
80 x 80 cm

89 zł/m2
179 zł/m2



ceramika & łazienka 

52

loft gres rektyfikowany lappato

79 zł/m2
139 zł/m2

99 zł/m2
149 zł/m2

Loft Grey Lapp
60 x 60 cm

Loft Graphite Lapp
60 x 60 cm

Loft Grey Lapp
80 x 80 cm

producent: Geo - Indie

  
newton płytki ścienne rektyfikowane

producent: Ecoceramic - Hiszpania

Newton White
30 x 90 cm

Newton Silver
30 x 90 cm

FLV Newton White
30 x 90 cm

80 zł/m2
109 zł/m2

89 zł/m2
159 zł/m2

Snow White Mat
60 x 60 cm

snow white / blanco gres szkliwiony rektyfikowany

Snow White Poler
60 x 60 cm 79 zł/m2

149 zł/m2

Blanco Pulido
60 x 120 cm

Blanco Natural
60 x 120 cm

119 zł/m2
159 zł/m2

109 zł/m2
129 zł/m2

producent: Geo / AB - Hiszpania
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Metissage Crema
33 x 100 cm

Metissage Nuez
33 x 100 cm

Metissage Blanco
33 x 100 cm

Metissage Grafito
33 x 100 cm 85 zł/m2

118 zł/m2

80 zł/m2
110 zł/m2

producent: Ecoceramic - Hiszpania

metissage płytki ścienne i gres rektyfikowany
  

Metissage Crema
60 x 60 cm

Metissage Grafito
60 x 60 cm



ceramika & łazienka 

marmi premium gres szkliwiony rektyfikowany

producent: Geo - Hiszpania

120 zł/m2
199 zł/m2

Calacatta Premium
60 x 60 cm

Calacatta Premium
60 x 120 cm

95 zł/m2
159 zł/m2

avenue płytki ścienne rektyfikowane

89 zł/m2
133 zł/m2

Avenue Gris
30 x 90 cm

Avenue Marengo
30 x 90 cm

Track Avenue Gris
30 x 90 cm

producent: AB - Hiszpania
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estra gres rektyfikowany lappato

85 zł/m2
132 zł/m2

29 zł/szt.
48 zł/szt.

Estra Dekor Grafit Lapp
60 x 60 cm

Estra White Lapp
60 x 60 cm

Estra Grafit Lapp
60 x 60 cm

Estra Grey Lapp
60 x 60 cm

producent: Ceramica Limone - Polska



treverkfusion gres

producent: Marazzi - Włochy

Treverkfusion Neutral
10 x 70 cm

Treverkfusion Brown
10 x 70 cm

vestige płytki ścienne i gres rektyfikowany

producent: Tubądzin - Polska

Vestige Silver
32,8 x 89,8 cm

Vestige Grey
32,8 x 89,8 cm

Vestige Grey Str 2
32 ,8 x 89,8 cm

Vestige Silver
59,8 x 59,8 cm

109 zł/m2
135 zł/m2

125 zł/m2
155 zł/m2

100 zł/m2
125 zł/m2

109 zł/m2
170,57 zł/m2

candle rafter płytki ścienne i gres rektyfikowany

producent: Saloni - Hiszpania

Candle Blanco
30 x 90 cm

Rafter Chevron Gris 
50 x 100 cm

Candle Elect Blanco
30 x 90 cm

109 zł/m2
154,48 zł/m2

135 zł/m2
177,12 zł/m2
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ceramika & łazienka 

Ground Snow
30 x 90 cm

Ground Grey
30 x 90 cm

Decor Guess Grey
30 x 90 cm

109 zł/m2
179 zł/m2

ground płytki ścienne i gres lappato rektyfikowany

producent: Azteca - Hiszpania

Ground Lux Grey
60 x 60 cm

producent: Cerrad - Polska

calacatta marquina gres szkliwiony rektyfikowany

Marquina Gold Mat
60 x 120 cm

Calacatta Gold Poler
60 x 120 cm

109 zł/m2
129 zł/m2

Arbaro Nugat
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Oro
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Brown
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Desert
19,3 x 120,2 cm

arbaro gres rektyfikowany

producent: Ceramica Limone - Polska

Arbaro Grey
19,3 x 120,2 cm
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119 zł/m2
159,90 zł/m2

109 zł/m2
129,90 zł/m2



  

Larchwood Zig Alder
40 x 120 cm

Larchwood Alder 
40 x 120 cm

109 zł/m2
148 zł/m2

producent: Ab - Hiszpania

producent: Baldocer - Hiszpania

nickon larchwood płytki ścienne i gres rektyfikowany

ash gres szkliwiony rektyfikowany

producent: Ceramica Limone - Polska

Ash Black
60 x 120 cm

Ash Silver
60 x 120 cm

Ash White
60 x 120 cm

110 zł/m2
126 zł/m2
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Nickon Steel
40 x 120 cm 109 zł/m2

148 zł/m2

Han Nickon Steel
40 x 120 cm 119 zł/m2

155 zł/m2

Nickon Steel
60 x 120 cm 109 zł/m2

148 zł/m2
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Passion for ceramics.
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hexatile gres 

115 zł/m2
185 zł/m2

125 zł/m2
195 zł/m2

Hexatile Blanco
17,5 x 20 cm

Hexatile Negro
17,5 x 20 cm

producent: Equipe - Hiszpania

sunset płytki ścienne rektyfikowane

119 zł/m2
170,08 zł/m2

Blind Blanco
40 x 120 cm

Sunset Blanco
40 x 120 cm

producent: Saloni - Hiszpania

 
eukalypt b-stone płytki ścienne i gres rektyfikowany

Outline Grafito
40 x 120 cm

119 zł/m2

119 zł/m2

201,27 zł//m2

170,08 zł//m2

Eukalypt Vector Crema-Miel
40 x 120 cm

139 zł/m2
170,08 zł//m2

B-Stone Grafito
40 x 120 cm

Eukalypt Crema
20 x 120 cm

producent: Saloni - Hiszpania



ceramika & łazienka 

artisan płytki ścienne 

120 zł/m2
185 zł/m2

Artisan Graphite
20 x 6,5 cm

Artisan White
20 x 6,5 cm

Artisan Moss Green
20 x 6,5 cm

producent: Equipe - Hiszpania

  
ascolano gres szkliwiony rektyfikowany

Ascolano Perla Lucido
60 x 120 cm

125 zł/m2

226 zł/m2

Ascolano Gris Lucido
60 x 120 cm

producent: Pamesa - Hiszpania
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treverksoul gres

135 zł/m2
256 zł/m2

producent: Marazzi - Włochy

Treverksoul Neutral
11 x 54 cm
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tavola dekor szkliwiony rektyfikowany

producent: Portinari - Brazylia

129 zł/m2
179,16 zł/m2

Tavola Decor Be
58,4 x 58,4 cm

Tavola Decor Mix
58,4 x 58,4 cm



ceramika & łazienka 

tavolato cemento gres rektyfikowany

producent: Casalgrande Padana - Włochy

Tavolato Marrone Chiaro
15 x 120 cm

Tavolato Marrone Chiaro
20 x 120 cm

Cemento Rasato Antracite
60 x 120 cm

Quarz Gris Lapp
45 x 90 cm

Codex Gris
45 x 90 cm

quarz gres rektyfikowany lappato

producent: Saloni - Hiszpania

139 zł/m2
188,19 zł/m2
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139 zł/m2
211,30 zł/m2

oxide gres rektyfikowany lappato

Oxide White Lapp
58,4 x 117 cm

Oxide Black Lapp
58,4 x 117 cm

producent: Portinari - Brazylia

muse kuni gres rektyfikowany

145 zł/m2
290 zł/m2

producent: Imola - Włochy

Kuni 2012T
20 x 120 cm

Kuni 2012BS
20 x 120 cm

Muse 12W PT
60 x 120 cm 229 zł/m2

344 zł/m2

63



ceramika & łazienka 

Vero Natural
20 x 120 cm

Vero Rovere
20 x 120 cm

vero gres rektyfikowany

producent: Marazzi - Włochy

  
plutonic gres metalizowany rektyfikowany

145 zł/m2
199 zł/m2

Plutonic Azul
60 x 120 cm

Plutonic Bronze
60 x 120 cm

producent: Ceramica Limone - Indie

foundry gres rektyfikowany

139 zł/m2
216 zł/m2

139 zł/m2
203 zł/m2

Foundry Gris
45 x 90 cm

Foundry Brown
45 x 90 cm

Compass Gris
45 x 90 cm

producent: Saloni - Hiszpania

149 zł/m2
299 zł/m2
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rockford gres szkliwiony rektyfikowany

Rockford
120 x 120 cm

150 zł/m2
216 zł/m2

producent: Ceramica Limone - Indie

bianco gres szkliwiony rektyfikowany

producent: La Faenza - Włochy

CAL BO
90 x 90 cm

CAL MV Poler
180 x 90 cm

CAL BO Poler
180 x 90 cm

CAL MV
90 x 90 cm

249 zł/m2
433 zł/m2

189 zł/m2
275 zł/m2

189 zł/m2
275 zł/m2

Poler

Poler

150 zł/m2
218 zł/m2

150 zł/m2
218 zł/m2

Mat

Mat
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ceramika & łazienka 

stonecrete gres rektyfikowany

producent: Imola - Włochy

STCR 90G RM
90 x 90 cm

159 zł/m2
262 zł/m2
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pietre di sardegna gres rektyfikowany

producent: Casalgrande Padana - Włochy

Punta Molara
60 x 120 cm

Caprera
60 x 120 cm

shinestone gres szkliwiony rektyfikowany

producent: Tubądzin - Polska

Shinestone White
60 x 120 cm

Shinestone Grey
60 x 120 cm

Shinestone Black
60 x 120 cm

159 zł/m2
189 zł/m2
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x-rock gres rektyfikowany

159 zł/m2
276,75 zł/m2

X-Rock 12W
60 x 120 cm

X-Rock 12N
60 x 120 cm

X-Rock 12G
60 x 120 cm

producent: Imola - Włochy

  
lumina gres szkliwiony rektyfikowany

CALACATA GOLD PULIDO
100 x 100 cm 159 zł/m2

258 zł/m2

99 zł/szt.
204,05 zł/szt.

Listwa Evitur 60 Gold
1 x 244 cm

producent: Portinari - Brazylia

producent: Technika Glazurnika - Polska



ceramika & łazienka 

tube gres rektyfikowany

170 zł/m2
289 zł/m2

Tube 12N RM
60 x 120 cm

Tube 12W RM
60 x 120 cm

Tube 12T RM
60 x 120 cm

producent: Imola - Włochy

treverk gres rektyfikowany

169 zł/m2
282,79 zł/m2

169 zł/m2
302,92 zł/m2

109 zł/m2
182,15 zł/m2

producent: Marazzi - Włochy

Treverkhome Larice
20 x 120 cm

Treverkchic Noce Italiano 
20 x 120 cm

Treverkchic Noce Francese 
20 x 120 cm

Treverkway Larice
15 x 90 cm
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sena oxford płytki ścienne i gres rektyfikowany

Sena Caliza
31,6 x 90 cm

Taco Oxford Cognac
31,6 x 90 cm

Oxford Cognac
22 x 90 cm

Oxford Cognac
14,3 x 90 cm

producent: Porcelanosa - Hiszpania

bottega oxford płytki ścienne i gres rektyfikowany

Liston Oxford Natural
31,6 x 90 cm

producent: Porcelanosa - Hiszpania

Bottega Caliza
31,6 x 90 cm

Oxford Natural
22 x 90 cm

Oxford Natural
14,3 x 90 cm

  
backstage płytka ścienna rektyfikowana

177 zł/m2
299 zł/m2

Backstage
60 x 120 cm

producent: Portinari - Brazylia
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ceramika & łazienka 

the room gres rektyfikowany

producent: Imola - Włochy

AZMA 12CG
60 x 120 cm 160 zł/m2

276,75 zł/m2

AZMA 12AG
60 x 120 cm 160 zł/m2

276,75 zł/m2

SAN PE6 
60 x 120 cm

235 zł/m2
348 zł/m2

Poler

STA VP6
60 x 120 cm

245 zł/m2
372 zł/m2

245 zł/m2
372 zł/m2

235 zł/m2
348 zł/m2

Poler

Poler

Poler

185 zł/m2
289 zł/m2

Mat

195 zł/m2
313 zł/m2

195 zł/m2
313 zł/m2

185 zł/m2
289 zł/m2

Mat

Mat

Mat

INV WH6 
60 x 120 cm

BLA DA6
60 x 120 cm

70



limerock gres rektyfikowany

195 zł/m2
297 zł/m2

Limerock 150A
75 x 150 cm

Limerock 150N
75 x 150 cm

producent: Imola - Włochy
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madison marmi płytki ścienne rektyfikowane

producent: Porcelanosa - Hiszpania

Marmi Blanco
31,6 x 90 cm

Madison Nacar
31,6 x 90 cm

Marmi China
31,6 x 90 cm



ceramika & łazienka 

  

producent: Porcelanosa - Hiszpania

Bottega White 
45 x120 cm

Lexington Colonial
45 x120 cm

Bottega Acero
80 x 80 cm

lexington colonial płytki ścienne i gres rektyfikowany

Manhattan Maple
19,3 x 180 cm

producent: Porcelanosa - Hiszpania

lexington maple płytki ścienne i gres rektyfikowany

Bottega Caliza
45 x120 cm

Lexington Maple
45 x120 cm
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Nero Creta Lucido
59 x 118 cm

Statuario Grigio Lucido
59 x 118 cm

marmoker gres rektyfikowany

producent: Casalgrande Padana - Włochy

Breccia Carsica Lucido
90 x 180 cm

Statuario Grigio Lucido
90 x 180 cm
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ceramika & łazienka 
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fontana płytki ścienne i gres rektyfikowany

producent: Porcelanosa - Hiszpania

Fontana
120 x 120 cm

Fontana
59,6 x 150 cm

Listwa PLTPBN 10
1 x 270 cm

producent: Technika Glazurnika - Polska

85 zł/szt.
116 zł/szt.

  

  

Karachi Grey
59,6 x 150 cm

producent: Porcelanosa - Hiszpania

karachi płytki ścienne i gres rektyfikowany

Karachi Grey
120 x 120 cm



inox gres metalizowany rektyfikowany

producent: Casalgrande Padana - Włochy

Inox Lapp
60 x 60 cm

77

  
devon gres rektyfikowany

DEVON ROBLE
19,3 x 180 cm

DEVON RIVIERA
19,3 x 180 cm

producent: Porcelanosa - Hiszpania



ceramika & łazienka 

Calacatta Extra  LUCIDO
118 x 278 cm

Night Storm LUCIDO
118 x 278 cm

Statuario Grigio LUCIDO
118 x 278 cm

producent: Casalgrande Padana - Włochy

NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT SKRZYNI

marmoker slabs gres wielkoformatowy
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Oferta ma charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Cermag zastrzega sobie prawo zmiany cen promocyjnych, przy czym zamówienia złożone przed zmianą ceny promocyjnej zostaną zrealizowane po cenach obowiązujących w dacie 
złożenia zamówienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów, w szczególności kolorystyka produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.


