ceramika & łazienka

Przewaga dzięki technice
Od 1958 roku VitrA specjalizuje się w produkcji
kompletnego wyposażania przestrzeni łazienkowych.
Posiadamy szeroką ofertę z zakresu ceramiki
sanitarnej, mebli łazienkowych oraz armatur.
W trosce o Państwa satysfakcję, nasi inżynierowie
i projektanci, nieustannie dążą do udoskonalenia
jakości oraz designu oferowanych towarów. Miliony
sprzedanych produktów świadczą o zaufaniu, jakim
obdarzyli nas klienci z całego świata. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą.

bateria umywalkowa
logo neo

bateria wannowo-natryskowa
logo neo

słuchawka
logo neo z uchwytem

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek
automatyczny

Designed by
Michael Stein

410 zł

275 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Michael Stein

540 zł

375 zł

Specyfikacja:
• 3–strumieniowa
• uchwyt punktowy
• wąż 1,25 m

Designed by
Michael Stein

230 zł

155 zł

bateria
umywalkowa d-core

bateria
wannowo-natryskowa d-core

zestaw
logo neo

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek
automatyczny

Designed by
Michael Stein

662 zł

449 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Michael Stein

881 zł

599 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• drążek 60 cm
• wąż 1,6 m

Designed by
Michael Stein

326 zł

215 zł

bateria
umywalkowa d-tail

bateria
wannowo-natryskowa d-tail

słuchawka
freshline z uchwytem

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek
automatyczny

Designed by
Michael Stein

729 zł

499 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Michael Stein

969 zł

649 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
1–strumieniowa
• uchwyt punktowy
• wąż 1,25 m

Designed by
Michael Stein

343 zł

249 zł
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bateria umywalkowa
e2

bateria wannowo-natryskowa
e2

zestaw natryskowy
freshline

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek
automatyczny

1156 zł

799 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

1994 zł

1349 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• drążek 60 cm
• wąż 1,6 m

674 zł

475 zł

bateria umywalkowa
balance

bateria wannowo-natryskowa
balance

słuchawka
freshline z uchwytem

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek
automatyczny

1388 zł

949 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

2035 zł

1399 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• uchwyt
punktowy
• wąż 1,25 m

491 zł

345 zł

bateria umywalkowa
balance

bateria wannowo-natryskowa
balance

słuchawka
fizz z uchwytem

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego
• biała

1545 zł

1049
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Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• biała

2297 zł

1599 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
1–strumieniowa
• uchwyt punktowy
• wąż 1,25 m
• biała

389 zł

275 zł

bateria umywalkowa
ameo

bateria wannowo-natryskowa
ameo

zestaw
fizz

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Designed by
Michael Stein

899 zł

645 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Michael Stein

1153 zł

799 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• drążek 90 cm
• wąż 1,6 m
• biel/chrom

Designed by
Michael Stein

764 zł

545 zł

bateria umywalkowa
solid s

bateria
wannowo-natryskowa solid s

bateria natryskowa
solid s

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

319 zł

245 zł

447 zł

335 zł

364 zł

275 zł

bateria umywalkowa
minimax

bateria
wannowo-natryskowa minimax

bateria umywalkowa
minimax

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

455 zł

345 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego
• wysoka, do umywalek
nablatowych

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

674 zł

525 zł

583 zł

450 zł
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bateria umywalkowa
flo s

bateria
wannowo-natryskowa flo s

bateria natryskowa
flo s

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

476 zł

355 zł

707 zł

530 zł

612 zł

460 zł

bateria umywalkowa
x-line

bateria
wannowo-natryskowa x-line

bateria ścienna
x-line

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

501 zł

385 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• zasięg wylewki 194 mm
• cena zawiera
element podtynkowy

741 zł

565 zł

848 zł

639 zł

bateria umywalkowa
q-line

bateria
wannowo-natryskowa q-line

bateria ścienna
q-line

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

517 zł

390 zł
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Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• zasięg wylewki 183 mm
• cena zawiera
element podtynkowy

814 zł

605 zł

886 zł

665 zł

bateria umywalkowa
suit u

bateria ścienna
suit u

bateria wannowo-natryskowa
2w1 suit u

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• zasięg wylewki 145 mm
• cena zawiera
element podtynkowy

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

869 zł

650 zł

1150 zł

865 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• bateria wannowa
oraz natryskowa 2w1

1200 zł

899 zł

bateria umywalkowa
focus 100

bateria wannowo-natryskowa
focus e2

zestaw natryskowy
crometta vario combi

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• słuchawka
2–strumieniowa
• bateria
termostatyczna
• drążek 65 cm

Designed by
Phoenix Design
Designed by
Phoenix Design

665 zł

449 zł

Designed by
Phoenix Design

665 zł

449 zł

1053 zł

725 zł

bateria umywalkowa
novus

bateria wannowo-natryskowa
novus

słuchawka
croma select s

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Designed by
Phoenix Design

665 zł

475 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Phoenix Design

665 zł

475 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• uchwyt punktowy
• wąż prysznicowy 1,25 m
• chrom/biel

Designed by
Phoenix Design

360 zł

249 zł
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bateria umywalkowa
talis e

bateria wannowo-natryskowa
talis e

zestaw
croma select e multi

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• komplet odpływowy
Push Open

Designed by
Phoenix Design

678zł

465 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• drążek 90 cm
• wąż 1,6 m

Designed by
Phoenix Design

Designed by
Phoenix Design

889 zł

575 zł

638 zł

449 zł

bateria umywalkowa
metris

bateria wannowo-natryskowa
metris

słuchawka
croma select e vario

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny
• low flow 3,5 litra

Designed by
Phoenix Design

1210 zł

799 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• głowica ścienna

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• uchwyt punktowy
• wąż prysznicowy
1,25 m
• chrom/biel

Designed by
Phoenix Design

Designed by
Phoenix Design

1565 zł

1049 zł

360 zł

255 zł

bateria umywalkowa
puravida

zestaw natryskowy
croma vario e

zestaw natryskowy
ecostat select e120

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ogranicznik
przepływu 7 l/min
• regulowany kształtnik
strumienia
• zawór odpływowy
push-open

Designed by
Phoenix Design

2226 zł

1499 zł
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Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• drążek 90 cm
• bateria
termostatyczna

Designed by
Phoenix Design

1408 zł

949 zł

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
• bateria termostatyczna
prysznicowa
+ zestaw prysznicowy
Raindance Select E 120
• chrom/biel

Designed by
Phoenix Design

2429 zł

1649 zł

FORM FOLLOWS
PERFECTION

Perfekcja detalu to domena marki AXOR. Takie są też powierzchnie specjalne. Powłoki, które
nadają armaturze szlachetnego blasku. I uwalniają indywidualność. Przykład idealny: AXOR Uno
w kolorze polerowanego mosiądzu.
axor-design.com
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bateria umywalkowa
starck

bateria umywalkowa
axor citterio e

bateria umywalkowa
starck organic 280

producent: Axor - Niemcy

producent: Axor - Niemcy

producent: Axor - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Designed by
Philippe Starck

1333 zł

845 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny
• uchwyt joystick

Designed by
Philippe Starck

2172 zł

1345 zł

bateria umywalkowa
starck v
producent: Axor - Niemcy
Za sprawą szklanego korpusu i otwartej od góry wylewki możemy teraz doświadczać
naturalnego żywiołu wody we własnym domu - tak intensywnie, jak nigdy dotąd.
Oprócz estetyki, Axor Starck V wyróżnia także funkcjonalność: dzięki funkcjom
Easy-Click-In i Safety-Stop można na przykład w prosty sposób zdjąć szklany korpus
z podstawy baterii – także bez konieczności zamknięcia zaworu. Równie pieczołowicie
wybrano materiał: szkło kryształowe cechuje wysoka jakość i odporność, więc można
je bez problemu umyć, nawet w zmywarce.
Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego
• korek niezamykalny w komplecie

Designed by
Philippe Starck

5787 zł

3599 zł
10

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• z korkiem automatycznym

Designed by
Philippe Starck

2530 zł

1549 zł
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bateria umywalkowa
eurosmart

bateria wannowo
-natryskowa eurosmart

słuchawka
euphoria

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Designed by
Paul Flowers

576 zł

295 zł
bateria umywalkowa
eurostyle cosmopolitan
producent: Grohe - Niemcy
Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Designed by
Paul Flowers

703 zł

395 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Paul Flowers

692 zł

375 zł
bateria wannowo
-natryskowa
eurostyle cosmopolitan
producent: Grohe - Niemcy
Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

919 zł

475 zł
bateria umywalkowa
essence new

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Designed by
Michael Seum

808 zł

499 zł
12

288 zł

165 zł
zestaw
new tempesta 100
producent: Grohe - Niemcy
Specyfikacja:
• słuchawka
2–strumieniowa
• drążek 60 cm
z mydelniczką
• wąż 1,75 m

Designed by
Paul Flowers

bateria umywalkowa
essence new
Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Specyfikacja:
• słuchawka
1–strumieniowa
• uchwyt punktowy
• wąż 1,25 m

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek automatyczny

Designed by
Michael Seum

991 zł

575 zł

338 zł

195 zł
bateria wannowo
-natryskowa
essence new
producent: Grohe - Niemcy
Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Michael Seum

1151 zł

649 zł

bateria umywalkowa
lineare

bateria wannowo
-natryskowa lineare

bateria
umywalkowa-ścienna lineare

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• korek klick-klack

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• zasięg wylewki 149 mm
• cena zawiera element
podtynkowy

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł
Designed by
Michael Seum

1101 zł

645 zł

Designed by
Michael Seum

Designed by
Michael Seum

1589 zł

2524 zł

899 zł

1445 zł

bateria umywalkowa
eurocube m

bateria wannowo
-natryskowa eurocube

zestaw natryskowy
power & soul

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• słuchawka 4–strumieniowa
• drążek 90 cm
• wąż 1,75 m

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł
Designed by
Paul Flowers

1184 zł

649 zł

Designed by
Paul Flowers

1517 zł

1190 zł

845 zł

649 zł

bateria umywalkowa
kartell

bateria umywalkowa
kartell

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• bez korka automatycznego

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł
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bateria natryskowa
eurosmart

bateria natryskowa
eurostyle

zestaw natryskowy
euphoria

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Designed by
Paul Flowers

592 zł

285 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna

Specyfikacja:
• słuchawka
3–strumieniowa
massage
• drążek 60 cm
• wąż 1,75 m
• mydelniczka

Designed by
Paul Flowers

703 zł

375 zł

609 zł

299 zł

bateria umywalkowa
eurocube

bateria umywalkowa
e2

bateria umywalkowa
balance

producent: Grohe - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• wysoka
• wysokość wylewki
24,7 cm
• bez korka
automatycznego

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł
Designed by
Paul Flowers

1605 zł

899 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• wysoka
• wysokość wylewki
15,5 cm
• bez korka
automatycznego

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• wysoka
• wysokość wylewki
21,2 cm
• bez korka
automatycznego

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Designed by
Michael Stein

1502 zł

1049 zł

Designed by
Michael Stein

1652 zł

1199 zł

bateria umywalkowa
ścienna ameo

bateria umywalkowa
ścienna essence new

bateria umywalkowa
ścienna talis e

producent: Kludi - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

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

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł
Designed by
Michael Stein

1351 zł

975 zł
14

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• ścienna
• zasięg wylewki 183 mm
• cena zawiera element
podtynkowy

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

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł

Klick-klack
do nabycia osobno
w cenie 65 zł
Dostępna również o zasięgu
wylewki 225 mm w cenie 1525 zł

Designed by
Michael Seum

2352 zł

1399 zł

Designed by
Phoenix Design

2097 zł

1399 zł

bateria kuchenna
eurosmart

bateria kuchenna
essence new

bateria kuchenna
focus

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• obrotowa wylewka
• wysokość całkowita 35,4 cm
• wysokość do wylewki
22,8 cm

Designed by
Paul Flowers

875 zł

499 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• obrotowa wylewka
• wysokość całkowita 30 cm
• wysokość do wylewki
25 cm

Designed by
Michael Seum

1356 zł

799 zł

Specyfikacja:
• wyciągana wylewka
• zakres obrotu 150°
• wysokość całkowita 41 cm
• wysokość do wylewki 23 cm
• przy użyciu przycisku
możliwe jest płynne
przełączanie pomiędzy
strumieniem
prysznicowym
i laminarnym

Designed by
Phoenix Design

1339 zł

899 zł

bateria kuchenna
l-ine

bateria kuchenna
bingostar

bateria kuchenna
concetto

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• wyciągana wylewka obrotowa 360°
• czerń/chrom oraz biel/chrom
• wysokość całkowita 29,5 cm
• wysokość do wylewki 26,5 cm

Designed by
Michael Stein

1385 zł

949 zł

Specyfikacja:
• wyciągana wylewka
• zakres obrotu 360°
• wysokość całkowita
42,2 cm
• wysokość do wylewki
20,8 cm
• uchwyt w pionie
• strumień laminarny

Designed by
Michael Stein

1845 zł

1299 zł

Specyfikacja:
• wyciągana wylewka
• zakres obrotu 360°
• wysokość całkowita
51 cm
• wysokość do wylewki
20 cm
• uchwyt w pionie
• 2 strumienie
przełączane
przełącznikiem

Designed by
Paul Flowers

2053 zł

1299 zł

bateria kuchenna
metris

bateria kuchenna
minta touch

bateria kuchenna
grohe blue home

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• wyciągana wylewka
• zakres obrotu 150°
• wysokość całkowita 44,5 cm
• wysokość do
wylewki 33 cm
• uchwyt w pionie
• strumień
laminarny
• przycisk Select:
dla komfortowego
włączania
i wyłączania
przepływu wody

Designed by
Phoenix Design

2456 zł

1699 zł

Specyfikacja:
• elektryczna bateria kuchenna
• może być uruchamiana
poprzez dotyk
• wyciągana wylewka
obrotowa 360°
• wysokość całkowita 38,4 cm
• wysokość do
wylewki 22 cm
• z przełącznikiem
strumienia
• zasilana baterią 6 V
• wskazanie zużycia
baterii

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• filtr do wody
• oddzielne pokrętło dla 2 ustawień:
woda niegazowana i gazowana
• dostarcza 5 litrów schłodzonej
wody na godzinę

Designed by
Paul Flowers

3249 zł

1799 zł

10959 zł

5455 zł
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bateria wannowa
wolnostojąca arc

bateria wannowa
wolnostojąca lineo

bateria wannowa
wolnostojąca essence new

producent: Poolspa - Polska

producent: Poolspa - Polska

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• wolnostojąca
• cena zawiera element
podtynkowy

Specyfikacja:
• wolnostojąca
• cena zawiera element
podtynkowy

Specyfikacja:
• wolnostojąca
• cena zawiera element
podtynkowy

Designed by
Michael Seum

3875 zł

2799 zł

8912 zł

3875 zł

4799 zł

2799 zł

bateria wannowa
wolnostojąca balance

bateria wannowa
ameo

bateria wannowa
talis e

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• wolnostojąca
• cena zawiera element
podtynkowy

Designed by
Michael Stein

9090 zł

6099 zł

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• 3-otworowa
• zasięg wylewki 21 cm
• cena zawiera
niezbędny element
montażowy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• 3-otworowa
• zasięg wylewki 22 cm

Designed by
Michael Stein

Designed by
Phoenix Design

3503 zł

3681 zł

2399 zł

2499 zł

bateria wannowa
balance

bateria wannowa
eurocube

producent: Kludi - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• 3-otworowa
• wysięg wylewki 22 cm

Designed by
Michael Stein

4727 zł

3199 zł
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Specyfikacja:
• jednouchwytowa
• 4–otworowa
• wysięg wylewki 22 cm

Designed by
Paul Flowers

5363 zł

2899 zł

zestaw natryskowy
logo dual shower

zestaw natryskowy
crometta 160

zestaw natryskowy
freshline

producent: Kludi - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• bateria mieszaczowa
• deszczownica 20 cm
• ramię 40 cm regulowane
w pionie i poziomie
• rączka 3-strumieniowa
• chrom/biel

Designed by
Michael Stein

2197 zł

1499 zł

Specyfikacja:
• bateria termostatyczna
• deszczownica 16 cm
• ramię 35 cm
• chrom/biel

Specyfikacja:
• bateria termostatyczna
• deszczownica 25 cm
• ramię 40 cm regulowane
w pionie i poziomie
• chrom/biel

Designed by
Michael Stein

Designed by
Phoenix Design

2134 zł

2673 zł

1449 zł

1845 zł

zestaw natryskowy
euphoria xxl 210

zestaw natryskowy
croma select e

zestaw natryskowy
croma select s

producent: Grohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• bateria
termostatyczna
• metalowa
deszczownica 21 cm
• ramię 45 cm

Designed by
Paul Flowers

3775 zł

1999 zł

Specyfikacja:
• bateria termostatyczna
• deszczownica
kwadratowa 18 cm
• 2–strumieniowa
• zmiana strumienia
przyciskiem
• długość ramienia:
40 cm
• biel/chrom

Specyfikacja:
• bateria termostatyczna
• deszczownica
okrągła 18 cm
• 2–strumieniowa
• zmiana strumienia
przyciskiem
• długość ramienia:
40 cm
• biel/chrom

Designed by
Phoenix Design

Designed by
Phoenix Design

3509 zł

3509 zł

2399 zł

2399 zł

zestaw natryskowy
rainshower smart control 360

zestaw natryskowy

producent: Grohe - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• deszczownica 36 x 22 cm
• bateria termostatyczna
z przełącznikiem
Smart Control
• ramię 50 cm

Designed by
Michael Seum

8303 zł

4299 zł

RAINDANCE E300

Specyfikacja:
• deszczownica 30 x 30 cm
• regulacja kąta
• bateria termostatyczna
z półką shower tablet 350
• możliwość regulacji pozycji
suwaka 90° wokół osi w lewo
i w prawo, w górę i w dół
• słuchawka 3-strumieniowa

Designed by
Phoenix Design

7189 zł

4799 zł
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podtynkowy zestaw
natryskowy boz

podtynkowy zestaw
natryskowy eurocube

producent: Kludi - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• deszczownica 20 cm
• bateria podtynkowa
• ramię 40 cm
• słuchawka
3–strumieniowa
• element podtynkowy

Designed by
Michael Stein

2446 zł

1599 zł

Specyfikacja:
• deszczownica
15,2 x 15,2 cm
• słuchawka Euphoria Cube
• bateria podtynkowa
Eurocube
• wąż
• uchwyt punktowy
• podtynk rapido E

Designed by
Paul Flowers

3498 zł

1699 zł

podtynkowy zestaw
natryskowy ameo

podtynkowy zestaw
natryskowy talis e

producent: Kludi - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• deszczownica
30 cm stalowa
• bateria podtynkowa
• ramię 40 cm
• słuchawka
1-strumieniowa
• podtynk flex box

Designed by
Michael Stein

3310 zł

2049 zł
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Specyfikacja:
• deszczownica 24 cm
• bateria podtynkowa
• ramię 39 cm
• słuchawka
1–strumieniowa
• przyłącze
kątowe
i uchwyt
• podtynk ibox

Designed by
Phoenix Design

3251 zł

2149 zł

podtynkowy zestaw
natryskowy balance

podtynkowy zestaw
natryskowy e2

producent: Kludi - Niemcy

producent: Kludi - Niemcy

Specyfikacja:
• deszczownica 25 cm
• bateria podtynkowa
• ramię 40 cm
• słuchawka
3–strumieniowa
na uchwycie punktowym
• kolor: biały/chrom
• podtynk flex box

Designed by
Michael Stein

3611 zł

2275 zł

Specyfikacja:
• deszczownica
metalowa 30 cm
• bateria podtynkowa
• ramię 40 cm
• słuchawka 1–strumieniowa
na przyłączu kątowym
• wąż
• podtynk flex box

Designed by
Michael Stein

3622 zł

2299 zł

termostatyczny
zestaw podtynkowy
croma select e

termostatyczny
zestaw podtynkowy
grohtherm 3000

producent: Hansgrohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• deszczownica
2–strumieniowa 18 cm
• bateria podtynkowa
termostatyczna
• ramię 40 cm
• słuchawka 3–strumieniowa
na uchwycie punktowym
• podtynk ibox

Specyfikacja:
• stalowa
deszczownica 21 cm
• bateria podtynkowa
termostatyczna
• słuchawka
• wąż
• uchwyt punktowy
• podtynk Rapido T

Designed by
Phoenix Design

4182 zł

2799 zł

5707 zł

2799 zł
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termostatyczny zestaw
podtynkowy ameo

podtynkowy zestaw
natryskowy metris raindance

producent: Kludi - Niemcy

producent: Hansgrohe - Niemcy

Specyfikacja:
• deszczownica
30 cm stalowa
• bateria podtynkowa
termostatyczna
• ramię 40 cm
• słuchawka
3-strumieniowa
• podtynk flex box

Designed by
Michael Stein

4739 zł

2999 zł
kabina line
producent: Roltechnik - Czechy
Specyfikacja:
• drzwi suwane 120 cm
+ ścianka 80 cm
• z powłoką
• szkło 8 mm
• dostępna wersja
prawa i lewa
Dostępny również
wymiar 120 x 90 cm
w cenie 1999 zł

2699 zł

1949 zł
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Specyfikacja:
• deszczownica Raindance
Select S z napowietrzaniem,
2–strumieniowa 24 cm - biała
• bateria podtynkowa
• słuchawka 3–strumieniowa
• ramię 39 cm
• wąż
• przyłącze kątowe zintegrowane
• uchwyt punktowy
• podtynk ibox

termostatyczny
zestaw podtynkowy
grohtherm cube
producent: Grohe - Niemcy
Specyfikacja:
• stalowa
deszczownica 23 cm
• termostatyczna
bateria
podtynkowa
• ramię 28,6 cm
• słuchawka
• uchwyt punktowy
• przyłącze
• podtynk Rapido T

Designed by
Phoenix Design

4820 zł

3099

6005 zł

3299 zł

kabina diamond

parawan 501 design pure

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy

Specyfikacja:
• szkło z powłoką
Antiplaque
• dostępna wersja
prawa i lewa
• kolor profili:
chrom połysk

Specyfikacja:
• szkło z powłoką
Antiplaque
• dostępna wersja
prawa i lewa
• drzwi składane

Wymiary:
• 90 x 90 cm

Wymiary:
• 120 cm

Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

4120 zł

2149 zł

Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

2967 zł

1599 zł

kabina diamond
producent: Hüppe - Niemcy
Specyfikacja:
• kabina prostokątna
• powłoka Antiplaque
• dostępna wersja
prawa i lewa
• kolor profili:
chrom połysk
Wymiary:
• 120 x 80 cm
• 120 x 90 cm
Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł

Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

4789 zł

2399 zł
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kabina envy
producent: Hüppe - Niemcy
Specyfikacja:
• szkło z powłoką
Antiplaque
• nowe zawiasy na płasko
z szybą, co znacząco
ułatwia mycie kabiny
• profile chrom eloxal
• łatwa regulacja
• żadnych widocznych
śrub
• dostępna wersja prawa i lewa
• 25 mm regulacji
Wymiary:
• 120 x 80 cm
• 120 x 90 cm
• wysokość 200 cm
Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

5976 zł

2850 zł
kabina envy

kabina refresh

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy

Specyfikacja:
• szkło z powłoką
Antiplaque
• nowe zawiasy
na płasko z szybą
• profile chrom eloxal
• łatwa regulacja
• żadnych widocznych
śrub
• dostępna wersja
prawa i lewa

Wymiary:
• 90 x 90 cm
• wysokość 200 cm
Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł

Specyfikacja:
• szkło z powłoką
Antiplaque
• profile chrom
• dostępna wersja
prawa i lewa

Wymiary:
• 90 x 90 cm
• wysokość 200 cm
Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

oraz wieszak
w cenie 45 zł

5685 zł

2650 zł
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4760 zł

3449 zł

walk-in xtensa
producent: Hüppe - Niemcy
Specyfikacja:
• drzwi suwane typu Walk-In
w wersji prawej i lewej
• powłoka Antiplaque
• profile w kolorze: srebrny połysk
• drzwi Walk-In Xtensa można przebudować
na drzwi do wnęki lub kabinę ze ścianką boczną
Do przebudowy Walk-In na drzwi suwane
do wnęki konieczne jest zamówienie zestawu
uzupełniającego do wnęki.
Do stworzenia kabiny konieczne
jest zamówienie ścianki bocznej
o pożądanych wymiarach.

Wymiary:
• 120 cm
• 140 cm
Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł

Ścianki dostępne
w promocyjnych cenach:
80 cm i 90 cm - 1899 zł
Wymiary drzwi Walk-In w promocji:
1101-1200 x 2000 mm 2699 zł
1201-1400 x 2000 mm 2975 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

3913 zł

2899 zł
kabina ena 2.0

kabina ena 2.0

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy

Specyfikacja:
• kabina 1/4 koła
• powłoka Antiplaque
• profile w kolorze:
srebrny połysk
• drzwi suwane
Wymiary:
• 90 x 90 cm
• pasuje do
brodzików
o promieniu
R550
Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł
Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł

Specyfikacja:
• kabina 4-kąt
• powłoka Antiplaque
• profile w kolorze:
srebrny połysk
• drzwi suwane
Wymiary:
• 90 x 90 cm

Polecamy:
• środek Top Plus do
czyszczenia kabin
Hüppe z powłoką
Antiplaque w super
cenie 59 zł

Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

oraz wieszak
w cenie 45 zł

1924 zł

1449 zł

1924 zł

1449 zł
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parawan nawannowy ena c

brodzik dal

producent: Hüppe - Niemcy

producent: Excellent - Polska

Specyfikacja:
• parawan ruchomy
• jednoczęściowy
• wieszak
na ręcznik 45 cm
• powłoka Antiplaque

Specyfikacja:
• akrylowy
• 1/4 koła - 90 x 90 cm o promieniu R550
oraz kwadratowy - 90 x 90 cm
Dostępna również wersja prostokątna
120 x 80 cm za 475 zł

Wymiary:
• szerokość: 75 cm

Ściągaczka do wody
Hüppe w cenie
promocyjnej 79 zł
oraz wieszak
w cenie 45 zł

1173 zł

845 zł

554 zł

350 zł

brodzik flat

brodzik aeron

producent: Excellent - Polska

producent: Roca - Hiszpania

Specyfikacja:
• brodzik akrylowy z pokrywą
• syfon w komplecie

Specyfikacja:
• brodzik z konglomeratu stonex
• kwadratowy lub prostokątny
• wysokość 3,5 cm

Wymiary:
• 90 x 90 cm

Dostępny w wymiarach:
• 90 x 90 cm - 775 zł
• 120 x 80 cm - 845 zł
• 120 x 90 cm - 949 zł

983 zł

599 zł
24

1181 zł

775 zł

Odpływ płaski z pokrywą
chrom w zestawie

odpływ ścienny scada

brodzik easystep

producent: Kessel - Niemcy

producent: Hüppe - Niemcy

Specyfikacja:
• do wyboru: z pokrywą ze stali nierdzewnej do płytki
o grubości do 10 mm lub do wklejenia płytki
• niewielka wysokość zabudowy od 80 mm
• idealnie nadaje się do nowych budynków oraz
do renowacji istniejących
• perfekcyjne wyrównanie dzięki regulowanym nóżkom
• wyjmowany syfon zapewnia wzorową higienę

Specyfikacja:
• brodzik konglomeratowy
• powierzchnia żywiczna taka jak stosowana
przy budowie jachtów
• wysokość 3 cm
• montaż na posadzce lub na równi z posadzką
• na tym brodziku można zamontować produkt
z Magazynu Dobrych Cen - Xtensa

Odpływ z pokrywą chrom 899 zł
Odpływ do wyklejenia płytką 849 zł
Sitko na zanieczyszczenia GRATIS!

Wymiary:
• 90 x 90 cm

1436 zł

899 zł

Dostępna również wersja prostokątna
120 x 90 cm za 1599 zł

3343 zł

1099 zł

brodzik terran
producent: Roca - Hiszpania
Specyfikacja:
• brodzik z konglomeratu stonex
• ultrapłaski
• wysokość 2,6 cm
• powierzchnia imitująca kamień
naturalny o najwyższej klasie
antypoślizgowej (C)
• syfon z osłoną, ze stali
szlachetnej w standardzie
• dostępny w szerokiej
gamie kolorystycznej

Wymiary:
• 90 x 90 cm
Dostępna również
wersja prostokątna
120 x 80 cm za 1149 zł
120 x 90 cm za 1245 zł

1353 zł

985 zł
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odpływ liniowy
drain

odpływ liniowy
advantix

odpływ liniowy
linearis compact

producent: Wiper - Polska

producent: Viega - Niemcy

producent: Kessel - Niemcy

Specyfikacja:
• odpływ liniowy do wypełnienia płytką
• w komplecie z mankietem oraz nóżkami
Wymiary:
• 60 cm
• 70 cm
• 80 cm
• 90 cm

Specyfikacja:
• odpływ liniowy na wymiar
• można przyciąć w zakresie
30 -120 cm
• szerokość szczeliny odpływowej 2 cm
• ruszt ze stali szczotkowanej

Specyfikacja:
• pokrywa i rama ze stali nierdzewnej
• po odwróceniu pokrywa może zostać
wyklejona płytką

Wymiary:
• 75 cm
• 85 cm

1000 zł

550 zł

2092 zł

1345 zł

Syfon Multistop przeciw
nieprzyjemnym
zapachom GRATIS!

1798 zł

1099 zł

przycisk spłukujący
sigma 20

przycisk spłukujący
sigma 50

przycisk spłukujący
sigma 40

producent: Geberit - Szwajcaria

producent: Geberit - Szwajcaria

producent: Geberit - Szwajcaria

Specyfikacja:
• cena dotyczy przycisku
w wersji kolorystycznej
chrom/biały
Przycisk chromowany
dostępny w cenie 375 zł

445 zł

325 zł
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Specyfikacja:
• biały
• 2 zakresy spłukiwania
• powierzchnia przycisków
z odlewu cynkowego
o wysokim połysku

905 zł

699 zł

Specyfikacja:
• białe tworzywo
• 2 zakresy spłukiwania
• przycisk włączania/wyłączania odsysania
zanieczyszczonego powietrza
• pojemnik wiszący na kostki higieniczne
• neutralizacja zanieczyszczonego
powietrza poprzez filtr węglowy

1409 zł

1049 zł

stelaż
bidetowy

stelaż
rapid sl 2w1

stelaż
rapid sl 3w1+ przycisk

producent: Roca - Hiszpania

producent: Grohe - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• stelaż podtynkowy
do bidetu
• do nabycia osobno
uszczelka

443 zł

325 zł

Specyfikacja:
• w zestawie stelaż i wsporniki
• do nabycia osobno
uszczelka

1544 zł

595 zł

Specyfikacja:
• w zestawie stelaż i wsporniki
+ przycisk biały
• do nabycia osobno uszczelka
• montaż przycisku w pionie i poziomie

1445 zł

699 zł

stelaż
rapid sl 3w1 + przycisk

stelaż
duofresh

stelaż
viconnect

producent: Grohe - Niemcy

producent: Geberit - Szwajcaria

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• w zestawie stelaż i wsporniki + przycisk chrom
• do nabycia osobno uszczelka
• montaż przycisku w pionie i w poziomie
• wymiary przycisku - 156 x 197 mm

Specyfikacja:
• stelaż z odciągiem zapachów
bezpośrednio z miski ceramicznej
• oczyszczanie powietrza za pomocą
filtra o konstrukcji plastra miodu
• odprowadzanie powietrza
z powrotem do pomieszczenia
przez boczne otwory w przycisku

Specyfikacja:
• stelaż podtynkowy
ze wspornikami
• do nabycia osobno
uszczelka

Do nabycia osobno
wsporniki i uszczelka

1672 zł

699 zł

1352 zł

955 zł

1306 zł

799 zł
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przycisk spłukujący
viconnect

przycisk spłukujący
skate cosmopolitan S

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Grohe - Niemcy

Specyfikacja:
• przycisk biały i chrom błyszczący

343 zł

Specyfikacja:
• przycisk chromowany SLIM,
• do montażu z małą puszką rewizyjną
(puszka zamawiana osobno w cenie 50 zł)
• montaż pionowy

421 zł

235 zł

235 zł

przycisk spłukujący
skate cosmopolitan

moduł sanitarny
geberit monolith

producent: Grohe - Niemcy

producent: Geberit - Szwajcaria

Specyfikacja:
• przycisk biały szklany
• szkło bezpieczne
• montaż pionowy i poziomy

Wymiary:
• 156 x 197 mm

Specyfikacja:
• moduł sanitarny do WC wiszącego
ze zintegrowaną spłuczką
• dostępny kolor: białe szkło
• odpływ ścienny

Designed by
Tribercraft Design Studio

1400 zł

745 zł
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4016 zł

2999 zł

Wymiary:
• 130 x 172 mm

grzejnik
niva

grzejnik
niva

grzejnik
vertiline vc

producent: Vasco - Belgia

producent: Vasco - Belgia

producent: Vasco - Belgia

Specyfikacja:
• kolor: biały strukturalny
• przyłącze środkowe

Specyfikacja:
• kolor: antracyt strukturalny
• przyłącze środkowe

Wymiary:
• 122 x 42 cm

Wymiary:
• 122 x 42 cm

Dostępny również
w wymiarze 182 x 52 cm
w cenie 1699 zł

Dostępny również
w wymiarze
182 x 52 cm
w cenie 1699 zł

Do nabycia osobno
zawór w cenie 275 zł

2359 zł

1099 zł

Specyfikacja:
• kolor: biały strukturalny
• przyłącze środkowe
Do nabycia osobno
zawór w cenie 325 zł

Do nabycia
osobno zawór
w cenie 275 zł

2359 zł

1349 zł

1099 zł

899 zł

grzejnik
vertiline vc

grzejnik
vertiline vg

grzejnik
vertiline vg

producent: Vasco - Belgia

producent: Vasco - Belgia

producent: Vasco - Belgia

Wymiary:
Specyfikacja:
• kolor: antracyt strukturalny • 180 x 45 cm
• przyłącze środkowe
Do nabycia osobno
zawór w cenie 325 zł

1349 zł

899 zł

Wymiary:
• 180 x 45 cm

Specyfikacja:
• kolor: biały strukturalny
• przyłącze środkowe
Do nabycia osobno
zawór w cenie 325 zł

2049 zł

1199 zł

Wymiary:
• 180 x 40,8 cm

Wymiary:
Specyfikacja:
• kolor: antracyt strukturalny • 180 x 40,8 cm
• przyłącze środkowe
Do nabycia osobno
zawór w cenie 325 zł

2049 zł

1199 zł
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ceramika & łazienka

grzejnik
metropolitan

grzejnik
metropolitan

producent: Zehnder - Szwajcaria

producent: Zehnder - Szwajcaria

Specyfikacja:
• kolor: White Quartz
• przyłącze boczne i środkowe
• w komplecie z chromowanym
relingiem

Specyfikacja:
• kolor: Black Quartz
• przyłącze boczne i środkowe
• w komplecie z chromowanym
relingiem

Wymiary:
• 1225 x 50 cm

Wymiary:
• 1225 x 50 cm

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

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

2743 zł

2743 zł

1599 zł

1599 zł

grzejnik
quaro

grzejnik
quaro

producent: Zehnder - Szwajcaria

producent: Zehnder - Szwajcaria

Specyfikacja:
• kolor: Black Quartz
• przyłącze środkowe

Specyfikacja:
• kolor: White Quartz
• przyłącze środkowe

Wymiary:
• 140 x 45 cm

Wymiary:
• 140 x 45 cm

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

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

1700 zł

1700 zł

999 zł
30

999 zł

haczyk na ręcznik
edition 11 pojedynczy

haczyk na ręcznik
edition 11

mydelniczka
edition 11

producent: Keuco - Niemcy

producent: Keuco - Niemcy

producent: Keuco - Niemcy

Specyfikacja:
• haczyk pojedynczy

Specyfikacja:
• haczyk podwójny

Designed by
Dominik Tesseraux

Designed by
Dominik Tesseraux

78 zł

55 zł

208 zł

139 zł

Specyfikacja:
• mydelniczka

Designed by
Dominik Tesseraux

495 zł

325 zł

uchwyt na papier toaletowy
edition 11

obręcz na ręcznik
edition 11

zestaw toaletowy
ze szczotką wc edition 11

producent: Keuco - Niemcy

producent: Keuco - Niemcy

producent: Keuco - Niemcy

Specyfikacja:
• uchwyt na papier toaletowy

Designed by
Dominik Tesseraux

475 zł

325 zł

Specyfikacja:
• obręcz na ręcznik

Designed by
Dominik Tesseraux

596 zł

399 zł

Specyfikacja:
• zestaw toaletowy ze szczotką

Designed by
Dominik Tesseraux

675 zł

455 zł

wieszak na ręcznik
edition 11

dozownik do mydła
edition 11

koszyk ze ściągaczką
edition 11

producent: Keuco - Niemcy

producent: Keuco - Niemcy

producent: Keuco - Niemcy

Specyfikacja:
• dwuramienny wieszak na ręcznik
Wymiary:
• 45 cm

Designed by
Dominik Tesseraux

871 zł

575 zł

Specyfikacja:
• dozownik do mydła z zasobnikiem
na mydło w płynie

Designed by
Dominik Tesseraux

782 zł

525 zł

Specyfikacja:
• koszyk ze ściągaczką do szyb

Designed by
Dominik Tesseraux

960 zł

635 zł
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uchwyt na papier toaletowy
z klapką trend

zestaw toaletowy
ze szczotką wc trend

dozownik do mydła
trend

producent: Emco - Niemcy

producent: Emco - Niemcy

producent: Emco - Niemcy

Specyfikacja:
• uchwyt na papier toaletowy

468 zł

275 zł

Specyfikacja:
• pojemnik ze szczotką wc

Specyfikacja:
• dozownik do mydła z zasobnikiem
na mydło w płynie

509 zł

653 zł

299 zł

375 zł

haczyk podwójny
trend

haczyk pojedynczy
trend

kubek na szczoteczki
do zębów trend

producent: Emco - Niemcy

producent: Emco - Niemcy

producent: Emco - Niemcy

Specyfikacja:
• haczyk podwójny

175 zł

99 zł

Specyfikacja:
• haczyk pojedynczy

Specyfikacja:
• kubek na szczoteczki do zębów

25 zł

251 zł

15 zł

149 zł

uchwyt na papier
toaletowy trend

wieszak na ręcznik
trend

producent: Emco - Niemcy

producent: Emco - Niemcy

Specyfikacja:
• uchwyt na papier toaletowy

Specyfikacja:
• dwuramienny wieszak na ręcznik
Wymiary:
• 45 cm

415 zł

249 zł
32

547 zł

299 zł

zestaw meblowy roma

zestaw meblowy victoria

producent: Elita - Polska

producent: Roca - Hiszpania

Specyfikacja:
• szafka 60 cm
• umywalka ceramiczna 60 cm
• dwie szuflady soft-close
• biały połysk

Specyfikacja:
• szafka 60 cm
• umywalka ceramiczna 60 cm
• dwie szuflady soft-close
• biały połysk

Dostępny również zestaw
80 cm w cenie 849 zł!

984 zł

699 zł

1089 zł

799 zł

zestaw meblowy unik suit

szafka victoria z umywalką bol

producent: Roca - Hiszpania

producent: Roca - Hiszpania

Specyfikacja:
• szafka 55 cm
• umywalka ceramiczna 55 cm
• dwie szuflady soft-close
• biały połysk

1095 zł

825 zł

Specyfikacja:
• szafka 60 cm z blatem
• umywalka nablatowa 42 cm
• biały połysk
• dwie szuflady
z systemem
soft-close

1852 zł

1375 zł
33
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zestaw meblowy gap

zestaw meblowy ambio

producent: Roca - Hiszpania

producent: Elita - Polska

Specyfikacja:
• szafka 60 cm
• umywalka ceramiczna 60 cm
• dwie szuflady soft-close
• biały połysk
• chromowane uchwyty

Specyfikacja:
• szafka 80 cm
• umywalka ceramiczna 80 cm
• dwie szuflady z systemem soft-close
• górna szuflada z organizerem
• biały połysk

Dostępny również
zestaw 80 cm
w cenie 1585 zł!

Designed by
Antonio Bullo

1900 zł

1395 zł

2212 zł

1599 zł

zestaw meblowy oviedo

zestaw meblowy round

producent: Elita - Polska

producent: Elita - Polska

Specyfikacja:
• szafka 80 cm
• umywalka ceramiczna 80 cm
• dwie szuflady z systemem soft-close
• górna szuflada z organizerem
• biały połysk

2150 zł

1549 zł
34

Specyfikacja:
• szafka 80 cm
• umywalka szklana 80 cm
• dwie szuflady z systemem soft-close
• górna szuflada z organizerem
• klick-klack chromowany
w zestawie z umywalką
• biały połysk

2604 zł

2049 zł

zestaw meblowy frame
producent: Vitra - Turcja
Specyfikacja:
• szafka pod umywalkę 60 cm
• wykonana z płyty MDF
• jedna szuflada
• ceramiczna umywalka 60 cm
• oświetlenie LED do podłączenia z gniazdkiem
• wykończenie szafki: biały lakier
• wykończenie frontów szuflad: termoforma jasny dąb
Dostępny również rozmiar
80 cm w cenie 3950 zł!

9631 zł

3375 zł
zestaw meblowy l-cube
producent: Duravit - Niemcy
Specyfikacja:
• szafka 80 cm
• umywalka ceramiczna 80 cm
• dwie szuflady z systemem soft-close i push to open
• biały połysk
Cena dotyczy zestawu 80 cm
Zestaw 100 cm w super cenie - 4599 zł!

7216 zł

4049 zł
zestaw meblowy happy d2
producent: Duravit - Niemcy
Specyfikacja:
• szafka 80 cm
• umywalka ceramiczna 80 cm
• dwie szuflady z systemem soft-close
• biały połysk

Designed by
Sieger Design

10384 zł

5375 zł
zestaw meblowy c-bonded
producent: Duravit - Niemcy
Specyfikacja:
• umywalka ceramiczna 80 cm
• szafka 80 cm
• umywalka łączy się z szafką
na zacięcie pod kątem 45 stopni
• 2 szuflady z systemem soft-close
i push to open
• kolor: biały połysk

10712 zł

5699 zł
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umywalka shift

zestaw s20

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
Wymiary:
• 55 x 37,5 cm

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 48 cm

Designed by
Noa Studio

1129 zł

575 zł

1035 zł

565 zł

umywalka geo owal

zestaw s50

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• bez przelewu

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 60 x 38 cm

Wymiary:
• 52 cm

Designed by
Noa Studio

1118 zł

599 zł

1450 zł

699 zł

umywalka geo

zestaw sento

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• bez przelewu

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 60 x 39 cm

1118 zł

585 zł

Wymiary:
• 54 cm

2579 zł

1199 zł

umywalka metropole

zestaw metropole

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• umywalka wisząca
• z przelewem
Wymiary:
• 60 x 46 cm

Designed by
Noa Studio

941 zł

399 zł
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Specyfikacja:
• miska podwieszana
• deska wolnoopadająca
SLIM
Wymiary:
• 48,5 cm
Designed by
Noa Studio

2397 zł

1149 zł

umywalka metropole

zestaw metropole

producent: Vitra - Turcja

producent: Vitra - Turcja

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• z przelewem

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
SLIM

Wymiary:
• 60 x 40 cm

Designed by
Noa Studio

1461 zł

655 zł

Wymiary:
• 56 cm
Designed by
Noa Studio

2895 zł

1349 zł

umywalka siena

zestaw nexo

producent: Excellent - Polska

producent: Roca - Hiszpania

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• bez przelewu
Wymiary:
• 46,5 x 37,5 cm

Wymiary:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
SLIM
Wymiary:
• 53,5 cm
Designed by
Antonio Bullo

984 zł

575 zł

1003 zł

750 zł

umywalka bari

zestaw gap

producent: Excellent - Polska

producent: Roca - Hiszpania

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• bez przelewu
Wymiary:
• 51 x 40 cm

Wymiary:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 54 cm
Designed by
Antonio Bullo

984 zł

575 zł

1221 zł

965 zł

umywalka inspira round

zestaw inspira round

producent: Roca - Hiszpania

producent: Roca - Hiszpania

Wymiary:
• umywalka nablatowa
• bez przelewu
• z korkiem i osłoną
ceramiczną

Wymiary:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 50 x 37 cm

Wymiary:
• 54 cm

1255 zł

945 zł

1915 zł

1425 zł
37
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umywalka val

zestaw pro s rimless

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria

Specyfikacja:
• umywalka wisząca
• z możliwością
stawiania na blacie
• z przelewem

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 60 x 42 cm

Wymiary:
• 54 cm
Designed by
Peter Wirz

Designed by
Konstantin Gricic

umywalka kartell

zestaw kartell

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria

Specyfikacja:
• umywalka wisząca
• z przelewem ukrytym
• z blatem po
lewej stronie

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 54,5 cm

Wymiary:
• 60 x 40 cm

Designed by
Ludovica & Roberto Palomba

umywalka palomba

zestaw palomba

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria

Specyfikacja:
• umywalka monolityczna
• przyścienna

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 90 x 52,5 cm

Wymiary:
• 54 cm

Designed by
Ludovica & Roberto Palomba

Designed by
Ludovica & Roberto Palomba

umywalka il bagno alessi one

zestaw il bagno alessi one

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Laufen - Szwajcaria

Specyfikacja:
• umywalka monolityczna
• wolnostojąca
• ukryty system przelewowy
• powłoka WONDERGLISS
• zestaw odpływowy z ceramiczną
osłoną odpływu w komplecie
Wymiary:
• 90 x 53 cm

Designed by
Stefano Giovannoni

38

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• powłoka WONDERGLISS
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 58,5 cm

Designed by
Stefano Giovannoni

umywalka durasquare

zestaw happy d2 rimless

producent: Duravit - Niemcy

producent: Duravit - Niemcy

Specyfikacja:
• umywalka wisząca
• z możliwością
postawienia na blat
• bez przelewu
• ceramiczna osłona
odpływu w komplecie

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 54 cm

Wymiary:
• 60 x 47 cm
Designed by
Sieger Design

2834 zł

3056 zł

1499 zł

1699 zł

umywalka artis

zestaw me by starck

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Duravit - Niemcy

Specyfikacja:
• umywalka
nablatowa
• bez przelewu

Wymiary:
• 61 x 41 cm

Niezamykalny odpływ
z pokrywą ceramiczną
dostępny w cenie 249 zł

Designed by
Gesa Hansen

2635 zł

1299 zł

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 57 cm

Designed by
Philippe Starck

2605 zł

1499 zł

umywalka lea

zestaw o.novo directflush

producent: Marmite - Polska

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• z konglomeratu
• bez przelewu

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 56 x 32 cm

Wymiary:
• 56 cm

990 zł

699 zł

1295 zł

749 zł

umywalka loop & friends

zestaw architectura directflush

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• umywalka nablatowa
• z przelewem
• pokrywa ceramiczna
w zestawie
Wymiary:
• 63 x 43 cm
Designed by
Reiner Moll

2435 zł

1250 zł

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 53 cm

Designed by
Olivier Conrad

1915 zł

999 zł
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umywalka subway 2.0

zestaw subway 2.0 directflush

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• umywalka wisząca
• z przelewem

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca

Wymiary:
• 60 x 47 cm

Wymiary:
• 56 cm

930 zł

2917 zł

499 zł

1475 zł

umywalka venticello
producent: Villeroy & Boch - Niemcy
Specyfikacja:
• umywalka wpuszczana
do połowy w blat
• nablatowa
• z przelewem
Wymiary:
• 55 x 36 cm

zestaw
subway 2.0 compact directflush
producent: Villeroy & Boch - Niemcy
Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 48 cm

Niezamykalny odpływ
z pokrywą ceramiczną
dostępny w cenie 249 zł

1605 zł

3116 zł

945 zł

1485 zł

umywalka living square

zestaw subway 2.0 directflush

producent: Laufen - Szwajcaria

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Wymiary:
Specyfikacja:
• 60 x 34 cm
• umywalka nablatowa
• dwa razy twardsza, bardziej
ekologiczna oraz znacznie cieńsza
niż konwencjonalna ceramika
• bez przelewu
Niezamykalny odpyw
z ceramiczną pokrywą
dostępny jest w super
cenie - 239 zł!

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 56 cm

3177 zł

Designed by
Andreas Dimitriadis

1575 zł

umywalka memento

zestaw memento

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• umywalka wisząca
• możliwość stawiania
na blacie
Wymiary:
• 60 x 42 cm

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• deska wolnoopadająca
Wymiary:
• 56 cm

Niezamykalny odpływ
z pokrywą ceramiczną
dostępny w cenie 249 zł

2125 zł

999 zł
40

3753 zł

1749 zł

umywalka venticello

zestaw venticello

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• 65 x 50 cm
• umywalka wisząca
• z przelewem

Specyfikacja:
• miska podwieszana
• bezrantowa
• deska wolnoopadająca
SLIM
Wymiary:
• 56 cm

1146 zł

3213 zł

699 zł

1749 zł

bidet metropole

bidet subway 2.0

producent: Vitra - Turcja

producent: Villeroy & Boch - Niemcy

Specyfikacja:
• bidet podwieszany

Specyfikacja:
• bidet podwieszany

Wymiary:
• 56 x 35,5 cm

Wymiary:
• 56,5 x 36,5 cm

1694 zł

1926 zł

799 zł

999 zł

urządzenie wc z funkcją bidetu sensowash slim
producent: Duravit - Niemcy
Specyfikacja:
• ceramiczna muszla Me by Starck
• deska myjąca SLIM z pokrywą wolnoopadającą
• regulowana siła strumienia
Wymiary:
• mycie damskie
• mycie męskie
• 57 cm
• mycie oscylacyjne
• regulacja pozycji dyszy
• regulacja temperatury wody
• oświetlenie nocne
• przepływowy podgrzewacz wody
• sterowanie ultra cienkim pilotem
dołączonym do zestawu

7946 zł

5699 zł

Designed by
Philippe Starck

urządzenie wc z funkcją bidetu inspira in-wash
producent: Roca - Hiszpania
Specyfikacja:
• ceramiczna muszla
• bezrantowa
• funkcja mycia i suszenia
• deska wolnoopadająca
• przepływowy podgrzewacz wody
• oświetlenie LED
• samoczyszcząca dysza
• sterowanie również pilotem
Wymiary:
• 56,2 cm

9102 zł

6750 zł
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urządzenie wc z funkcją bidetu tuma comfort
producent: Geberit - Szwajcaria
Specyfikacja:
• technologia natrysku WhirlSpray
• z pięcioma regulowanymi nastawami ciśnienia
• delikatny perlator dla pań
• bezkołnierzowa miska ustępowa Rimfree®
• usuwanie zapachów
• suszenie po myciu
• ogrzewanie deski
• w pełni automatyczny program odkamieniania
• pilot zdalnej obsługi

Wymiary:
• 56,2 cm

MONTAŻ GRATIS przez autoryzowany Serwis Geberit

12913 zł

8699 zł

Designed by
Christoph Behling

urządzenie wc z funkcją bidetu geberit aquaclean sela
producent: Geberit - Szwajcaria
Wymiary:
Specyfikacja:
• 58,5 cm
• ceramiczna muszla z odporną na zabrudzenia powierzchnią ceramiczną
• deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
• radarowe wykrywanie użytkownika
• wysuwane ramię dyszy służącej do higieny intymnych obszarów ciała
• ramię natryskowe - możliwość ustawienia w 5 położeniach
• oscylujący strumień wody - 5 stopni ustawienia intensywności strumienia
• automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej wodą
• wbudowany zbiornik ciepłej wody
• ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
• obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota
MONTAŻ GRATIS przez autoryzowany Serwis Geberit

13254 zł

8899 zł

Designed by
Matteo Thun

urządzenie wc z funkcją bidetu riva
producent: Laufen - Szwajcaria
Specyfikacja:
Wymiary:
• funkcja mycia
• 60 cm
• 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

Designed by
Peter Wirz

urządzenie wc z funkcją bidetu mera comfort
producent: Geberit - Szwajcaria
Specyfikacja:
Wymiary:
• oświetlenie orientacyjne w bogatej kolorystyce • 59 cm
• bezdotykowy mechanizm automatycznego
otwierania i zamykania klapy toalety
• ogrzewana deska toaletowa
• usuwanie zapachów
• technologia natrysku WhirlSpray z pięcioma regulowanymi
ustawieniami poziomu ciśnienia
• perlator do delikatnej higieny intymnej dla pań
• suszarka z ciepłym strumieniem powietrza i regulacją temperatury
• miska ustępowa bez kołnierza z technologią spłukiwania TurboFlush
• poręczny pilot zdalnego sterowania z czytelnym układem przycisków
• NOWOŚĆ: bezprzewodowy panel ścienny do zdalnego sterowania
MONTAŻ GRATIS przez
autoryzowany Serwis Geberit
Designed by
Christoph Behling
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wanna aquada
producent: Excellent - Polska
Specyfikacja:
• wanna akrylowa
• nogi w komplecie
• odpływ w nogach
• wysokość rantu 4 cm
Wymiary:
• 160 x 70 cm - 699 zł
• 170 x 75 cm - 745 zł

1462 zł

699 zł
wanna cascada
producent: Excellent - Polska
Specyfikacja:
• wanna akrylowa
• odpływ pośrodku
• nogi w komplecie
• wysokość rantu 4 cm
Wymiary:
• 170 x 75 cm – 799 zł
• 180 x 80 cm – 899 zł

1462 zł

799 zł
wanna saniform plus
producent: Kaldewei - Niemcy
Specyfikacja:
• wykonana z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei
• stal ta posiada wyjątkowe właściwości:
kwasoodporna, odporna na zadrapania
i ścieranie, wytrzymała, solidna
Wymiary:
• 140 x 70 cm
• 150 x 70 cm
• 160 x 70 cm
• 170 x 70 cm

Do wanny należy dokupić nogi
w promocyjnej cenie 169 zł

1850 zł

899 zł
wanna cascada slim
producent: Excellent - Polska
Specyfikacja:
• wanna akrylowa z cienkim rantem
• odpływ pośrodku
• nogi w komplecie
• wysokość rantu 18 mm
Wymiary:
• 170 x 75 cm

1884 zł

975 zł
43
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wanna cayono
producent: Kaldewei - Niemcy
Specyfikacja:
• wykonana z 3,5 mm stali emaliowanej Kaldewei
• odpływ w nogach
Stal ta posiada wyjątkowe właściwości:
kwasoodporna, odporna na zadrapania i ścieranie,
wytrzymała, solidna.
Do wanny należy dokupić nogi
w promocyjnej cenie 169 zł

Wymiary:
• 160 x 70 cm
• 170 x 75 cm

2060 zł

1349 zł
wanna riva
producent: Marmite - Polska
Specyfikacja:
• wolnostojąca
• bez przelewu
• wykonana z konglomeratu Evermite, który ma bardzo niski
współczynnik porowatości, co utrudnia wnikanie brudu i ułatwia
czyszczenie, jest także bardziej odporny na zarysowania oraz
utratę połysku w porównaniu z innymi wannami z konglomeratu
Wymiary:
• 156 x 71 cm

Na zamówienie RIVA XL rozmiar 170 x 77 cm
w promocyjnej cenie 3799 zł
Klick-klack w zestawie

4989 zł

3299 zł
wanna squaro
producent: Villeroy & Boch - Niemcy
Specyfikacja:
• wykonana z Quarylu
• w komplecie z nogami

Wymiary:
• 180 x 80 cm

6498 zł

3299 zł
wanna squaro edge 12
producent: Villeroy & Boch - Niemcy
Specyfikacja:
• wykonana z Quarylu
• w komplecie z nogami oraz systemem
przelewowo–odpływowym
w kolorze białym
oraz chromowanym
• grubość rantu wanny
to zaledwie 12 mm
Wymiary:
• 170 x 75 cm

5707 zł

3699 zł
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Designed by
Chris Hegeman & Johan de Groot

wanna comfort plus
producent: Excellent - Polska
Specyfikacja:
• wolnostojąca
• akrylowa
• odpływ w nogach

Wymiary:
• 175 x 74 cm

6248 zł

4399 zł
wanna raina
producent: Roca - Hiszpania
Specyfikacja:
• wolnostojąca
• z konglomeratu
• z półką
• odpływ w komplecie
Wymiary:
• 159 x 79 cm

6027 zł

4499 zł
wanna virginia
producent: Roca - Hiszpania
Specyfikacja:
• wanna akrylowa
• wolnostojąca
• w komplecie z odpływem i nogami
• odpływ pośrodku
Wymiary:
• 170 x 80 cm

7503 zł

5750 zł
wanna happy d2
producent: Duravit - Niemcy
Specyfikacja:
• wersja przyścienna ze zintegrowaną obudową i stelażem
• brak widocznej linii łączącej obudowę z wanną
• akryl 5 mm
• odpływ pośrodku
Wymiary:
• 180 x 80 cm
Designed by
Sieger Design

13058 zł

5775 zł
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wanna starck
producent: Duravit - Niemcy
Specyfikacja:
• wolnostojąca
• akrylowa obudowa
i stelaż w zestawie
• w komplecie z nogami
Wymiary:
• 160 x 80 cm
Designed by
Philippe Starck

16727 zł

6950 zł

BASEN
spa j -245 - spa premium jacuzzi®
producent: Jacuzzi - Włochy
Jeżeli poszukujecie fascynującej kąpieli w wannie Spa Premium Jacuzzi® w przystępnej cenie,
model J245 jest idealną odpowiedzią na Wasze potrzeby. Jego design oraz bogate wyposażenie
oferują maksymalną wszechstronność, odpowiadają wszelkim wymogom instalacyjnym i gwarantują
najwyższą jakość w zakresie technologii i funkcji hydromasażu.
Obwodowe oświetlenie typu LED oferuje widowiskowy efekt, ułatwiając jednocześnie wejście
do wanny Spa w ciemności.
Seria J200 została zaprojektowana ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozmieszczenie dysz,
opracowanych tak, aby oferowały hydromasaż Jacuzzi ® na najwyższym poziomie. Specjalna misa
TrifusionTM , składająca się z żywic i akrylu połączonych warstwowo, czyni wannę bardziej wytrzymałą,
zapewnia większą wewnętrzną izolację termiczną, a w zimnych miesiącach roku pozwala na zmniejszenie
wydatków energetycznych. System do dezynfekcji z technologią ClearRay® sprawia, że woda jest
zawsze czysta i odkażona.
pokrywa termiczno–izolacyjna w cenie!
Schodki do nabycia osobno

73791 zł

31550 zł
46

Specyfikacja:
• 7 miejsc siedzących
• 35 dysz
• pompa do hydromasażu
o podwójnej prędkości
• pompa recyrkulacyjna
oraz filtr kartrydżowy
• ClearRay®
• system dezynfekcji UV
• panel sterowania LED
• oświetlenie punktowe (10 pkt.)
• kaskada wodna
• 4 zagłówki
• kolor: Silver Wood
• pokrywa
termiczno-izolacyjna
Wymiary:
• 213 x 213 x 91 cm

forest gres szkliwiony
producent: Ceramica Limone - Polska

Forest Beige
15 x 60 cm

Forest Cream
15 x 60 cm

Forest Dorato
15 x 60 cm

69 zł/m2
2

49 zł/m
bosque gres szkliwiony
producent: Ceramica Limone - Polska

Bosque Beige
15,5 x 62 cm

Bosque Brown
15,5 x 62 cm

Bosque Grey
15,5 x 62 cm

69 zł/m2
2

49 zł/m

Bosque Beige Rekt.
20,5 x 84 cm

Bosque Brown Rekt.
20,5 x 84 cm

109 zł/m2
2

69 zł/m
qubus gres szkliwiony
producent: Ceramica Limone - Polska

Qubus Beige
30 x 60 cm

Qubus Beige Rekt.
75 x 75 cm

Qubus Soft Grey Qubus Dark Grey Qubus Grey
30 x 60 cm
30 x 60 cm
30 x 60 cm

69 zł/m2
2

49 zł/m

Qubus Soft Grey Rekt. Qubus Dark Grey Rekt. Qubus Grey Rekt.
75 x 75 cm
75 x 75 cm
75 x 75 cm
119 zł/m2

79 zł/m2
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whites płytki ścienne
producent: Geo - Turcja / Rako - Czechy

Torino White Poler Rekt.
30 x 60 cm

Torino White Mat Rekt.
30 x 60 cm

Torino White Poler Rekt.
30 x 90 cm

Torino White Mat Rekt.
30 x 90 cm

WAAVE000 Poler
20 x 60 cm

WAAVE104 Mat
20 x 60 cm

99 zł/m2
2

69 zł/m

139 zł/m2
2

99 zł/m

91 zł/m2
2

49 zł/m

casa płytki ścienne rektyfikowane
producent: Rako - Czechy

WAKV4531
30 x 60 cm

89 zł/m2
2

55 zł/m

WAKV4533
30 x 60 cm

99 zł/m2
2

59 zł/m
bestone gres szkliwiony rektyfikowany
producent: Ceramica Limone - Polska

Bestone Grey
60 x 60 cm

Bestone White
60 x 60 cm

Bestone Dark Grey
60 x 60 cm

78 zł/m2
2

59 zł/m
48

cementus gres szkliwiony rektyfikowany
producent: Ceramica Limone - Polska

Cementus Foggy
59,7 x 59,7 cm

Cementus Smokey
59,7 x 59,7 cm

Cementus Grey
59,7 x 59,7 cm

89 zł/m2
2

59 zł/m

kaamos gres rektyfikowany
producent: Rako - Czechy

DAK63588
60 x 60 cm

DAK63587
60 x 60 cm

98 zł/m2
2

67 zł/m
omnium płytki ścienne
producent: Saloni - Hiszpania

Omnium Marfil
20 x 60 cm

Border Marfil
20 x 60 cm

Miniborder Beige
20 x 60 cm

49

ceramika & łazienka

essencia gres rektyfikowany
producent: Rako - Czechy

DAASE339
30 x 60 cm

DAASE342
30 x 60 cm

DAASE341
30 x 60 cm

99,02 zł/m2
2

69 zł/m
town gres szkliwiony rektyfikowany
producent: Ceramica Limone - Polska

Town Soft Grey
60 x 120 cm

Town Grey
60 x 120 cm

179 zł/m2
2

109 zł/m

Town Soft Grey
75 x 75 cm

Town Grey
75 x 75 cm

Town Beige
75 x 75 cm

Town Antracite
75 x 75 cm

119 zł/m2
2

79 zł/m
50

polis płytki ścienne
producent: Benadresa - Hiszpania

Polis Pearl
33,3 x 100 cm

129 zł/m2
2

79 zł/m

Decor Olimpo Polis Pearl
33,3 x 100 cm

129 zł/m2
2

89 zł/m
metropolis gres rektyfikowany
producent: Geo - Turcja

Metropolis Grey Lapp
80 x 80 cm

Metropolis White Lapp
80 x 80 cm

Metropolis Grey Lapp
60 x 60 cm

Metropolis White Lapp
60 x 60 cm

Metropolis Grey Mat
80 x 80 cm

Metropolis White Mat
80 x 80 cm

Metropolis Grey Mat
60 x 60 cm

Metropolis White Mat
60 x 60 cm
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snow white gres szkliwiony rektyfikowany
producent: Geo - Chiny

Snow White Poler
60 x 60 cm

Snow White Mat
60 x 60 cm

Snow White Poler
80 x 80 cm

Snow White Poler
60 x 120 cm

mont blanc płytki ścienne rektyfikowane
producent: Baldocer - Hiszpania

Stone Mont Blanc
30 x 90 cm

Shape Mont Blanc
30 x 90 cm

126 zł/m2
2

83 zł/m
52

estra gres rektyfikowany
producent: Ceramica Limone - Polska

Estra White Lappato
60 x 60 cm

Estra Grafit Lappato
60 x 60 cm

Estra Grey Lappato
60 x 60 cm

129 zł/m2
2

85 zł/m
Estra Decor Grafit Lappato
60 x 60 cm

42 zł/szt.

29 zł/szt.

loft gres rektyfikowany lappato
producent: Geo - Indie

Loft Grey Lapp
60 x 60 cm

Loft Graphite Lapp
60 x 60 cm

Loft Grey Lapp
80 x 80 cm

Loft Graphite Lapp
80 x 80 cm

marmi premium gres szkliwiony rektyfikowany
producent: Geo - Hiszpania

Calacatta Premium
60 x 60 cm

Calacatta Premium
60 x 120 cm
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avenue płytki ścienne rektyfikowane
producent: Benadresa - Hiszpania

Avenue Gris
30 x 90 cm

Avenue Marengo
30 x 90 cm

121 zł/m2
2

89 zł/m

Track Avenue Gris
30 x 90 cm

121 zł/m2
2

99 zł/m
treverkfusion gres
producent: Marazzi - Włochy

Treverkfusion Neutral
10 x 70 cm

Treverkfusion Brown
10 x 70 cm

treverk gres
producent: Marazzi - Włochy

Treverkhome Larice Rekt.
20 x 120 cm

Treverchic Noce Italiano Rekt.
20 x 120 cm

Treverchic Noce Francese Rekt.
20 x 120 cm

Treverkway Larice
15 x 90 cm
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sunset płytki ścienne
producent: Saloni - Hiszpania

Sunset Blanco
25 x 75 cm

Blind Blanco
25 x 75 cm

negros gres rektyfikowany
producent: Ceramica Limone - Polska

Negros White Poler Negros Beige Poler
60 x 60 cm
60 x 60 cm

Negros Grafit Poler Negros Grey Poler
60 x 60 cm
60 x 60 cm

139 zł/m2
2

99 zł/m
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arbaro gres rektyfikowany
producent: Ceramica Limone - Polska

Arbaro Grey
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Brown
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Oro
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Desert
19,3 x 120,2 cm

159 zł/m2
2

109 zł/m

Arbaro Nugat
19,3 x 120,2 cm

Arbaro Nugat
15 x 120,2 cm

Arbaro Desert
15 x 120,2 cm

Arbaro Nugat
30 x 120,2 cm

Arbaro Desert
30 x 120,2 cm

159 zł/m2
2

109 zł/m
hexatile gres
producent: Equipe - Hiszpania

Hexatile Blanco
17,5 x 20 cm

Hexatile Gris
17,5 x 20 cm

183,15 zł/m2
2

115 zł/m

Hexatile Negro
17,5 x 20 cm

195,23 zł/m2
2

125 zł/m
56

quarz serendy płytki ścienne i gres rektyfikowany lappato
producent: Saloni - Hiszpania

Quarz Gris Lapp
45 x 90 cm

Codex Gris
45 x 90 cm

Serendy Nacar
30 x 90 cm

intro płytki ścienne rektyfikowane
producent: Saloni - Hiszpania

Intro Gris
30 x 90 cm

Mosaico Intro Gris
30 x 90 cm

way płytki ścienne rektyfikowane
producent: Saloni - Hiszpania

Way Blanco
30 x 90 cm

Rif Blanco
30 x 90 cm
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ground płytki ścienne i gres rektyfikowany lappato
producent: Azteca - Hiszpania

Ground Snow
30 x 90 cm

Ground Grey
30 x 90 cm

Decor Guess Grey
30 x 90 cm

Ground Lux Grey
60 x 60 cm

laris gres rektyfikowany lappato
producent: Ceramica Limone - Hiszpania

Laris Blanco Lapp
80 x 80 cm

Laris Grafito Lapp
80 x 80 cm

Laris Gris Lapp
80 x 80 cm

Laris Nero Lapp
80 x 80 cm

169 zł/m2
2

129 zł/m

evolutionmarble płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Marazzi - Włochy

Calacatta Oro
32,5 x 97,7 cm

Tafu
32,5 x 97,7 cm

Tafu Natural
60 x 60 cm

31
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oxide gres rektyfikowany lappato
producent: Geo - Brazylia

Oxide Black Lapp
58,4 x 117 cm

Oxide White Lapp
58,4 x 117 cm

piave gres rektyfikowany
producent: Pamesa - Hiszpania

Piave Argent Lucido
60 x 120 cm

Piave Pearl Lucido
60 x 120 cm

226,00 zł/m2
2

148 zł/m
tavolato cemento gres rektyfikowany
producent: Casalgrande Padana - Włochy

Marrone Chiaro
15 x 120 cm

Cemento Rasato Anthracite
60 x 120 cm
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eternal płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Saloni - Hiszpania

Mythos Gris Mate
40 x 120 cm

Mythos Gris Mate
60 x 60 cm

Chevron Der.
11,6 x 54,3 cm

Chevron Izq.
11,6 x 54,3 cm

ceppo di gre treverklife gres rektyfikowany
producent: Marazzi - Włochy

Ceppo Di Gre Grey
75 x 150 cm

Treverklife Honey
25 x 150 cm

Treverklife Walnut
25 x 150 cm

azuma gres rektyfikowany
producent: Imola - Włochy

Azuma 12G
60 x 120 cm

Azuma 12AG
60 x 120 cm
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cottofaenza gres rektyfikowany
producent: La Faenza - Włochy

Cottofaenza 90A
90 x 90 cm

x-rock gres rektyfikowany
producent: Imola - Włochy

X-Rock 12N
60 x 120 cm

X-Rock 12G
60 x 120 cm

X-Rock 12W
60 x 120 cm
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oficina gres rektyfikowany
producent: Imola - Włochy

Oficina 90W
90 x 90 cm

tube gres rektyfikowany
producent: Imola - Włochy

Tube 12G RM
60 x 120 cm

Tube 12W RM
60 x 120 cm

Tube 12N RM
60 x 120 cm

Tube 12T RM
60 x 120 cm
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reklama

kuni gres rektyfikowany
producent: Imola - Włochy

Kuni 2012BS
20 x 120 cm

Kuni 2012W
20 x 120 cm

Kuni 2012G
20 x 120 cm

Kuni 2012T
20 x 120 cm

sunset płytki ścienne rektyfikowane
producent: Saloni - Hiszpania

Sunset Blanco
40 x 120 cm

Blind Blanco
40 x 120 cm

pietre di sardegna gres rektyfikowany
producent: Casalgrande Padana - Włochy

Punta Molara
60 x 120 cm

Caprera
60 x 120 cm

Tavolara
60 x 120 cm
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belice dover płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Belice Caliza
31,6 x 90 cm

Dover Caliza
31,6 x 90 cm

Dover Caliza
59,6 x 59,6 cm

marmol carrara płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Marmol Carrara Blanco
45 x 120 cm

Carrara Blanco Brillo
59,6 x 59,6 cm

seul samoa płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Samoa Antracita
43,5 x 65,9 cm

Seul Nacar
31,6 x 90 cm
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madison płytki ścienne rektyfikowane
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Madison Nacar
31,6 x 90 cm

Marmi Blanco
31,6 x 90 cm

bottega oxford płytki ścienne i grs rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Oxford Natural
22 x 90 cm

Oxford Natural
14,3 x 90 cm

Liston Oxford Natural
31,6 x 90 cm

Bottega Caliza
31,6 x 90 cm

sena oxford płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

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
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toscana lexington płytki ścienne rektyfikowane
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Toscana Stone
45 x 120 cm

Lexington Colonial
45 x 120 cm

bottega spiga płytki ścienne rektyfikowane
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Bottega Caliza
45 x 120 cm

Bottega Acero
45 x 120 cm

Spiga Bottega Caliza
45 x 120 cm

Spiga Bottega Acero
45 x 120 cm

bottega faenza płytki ścienne i gres rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Bottega Caliza
80 x 80 cm

Faenza Bone
45 x 120 cm
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Bottega Acero
80 x 80 cm

powder gres rektyfikowany
producent: Marazzi - Włochy

Powder Crete
75 x 150 cm

muse gres rektyfikowany
producent: Imola - Włochy

Muse 12DG PT
60 x 120 cm

Muse 12W PT
60 x 120 cm
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delaware gres rektyfikowany
producent: Porcelanosa - Hiszpania

Delaware Nogal
19,3 x 180 cm

Delaware Natural
19,3 x 180 cm

inox gres metalizowany rektyfikowany
producent: Casalgrande Padana - Włochy

Inox Lapp
60 x 60 cm
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marmoker gres rektyfikowany
producent: Casalgrande Padana - Włochy

Nero Creta Lucido
59 x 118 cm

Statuario Grigio Lucido
59 x 118 cm

Grafite Marrone Lucido
90 x 180 cm

Statuario Grigio Lucido
90 x 180 cm

cento2cento gres rektyfikowany
producent: Ariostea - Włochy

Statuario Altissimo Lucidato
100 x 200 cm

Grey Marble Lucidato
100 x 200 cm

480,44 zł/m2
2

399 zł/m
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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.

