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Promocja obowiązuje do 30.06.2017r. lub do wyczerpania 
zapasów promocyjnych. Promocja nie łączy się z innymi akcjami 
promocyjnymi w tym samym czasie. Ceny zawierają podatek VAT.
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W CzErNI lub bIElI
NOWE WykOńCzENIA bATErII

Szykowna czerń
Baterie Hiacynt w czarnej kolorystyce spełnią oczekiwania osób 
poszukujących odważnych pomysłów. Eleganckie wykończenie 
równoważy strzeliste bryły, zaprojektowane przez Małgorzatę 
Płoskońską. Matowa powierzchnia korpusów jest miła w dotyku 
i ciekawie kontrastuje z chromowanymi płaszczyznami dźwigni 
i wylewek. Czarna armatura będzie się wyróżniała na tle umywalki 
lub wanny, a także na neutralnych, białych kafelkach.

NIEskAzITElNA bIEl Czy WyrAzIsTA CzErń? 
Baterie Hiacynt i Anemon są teraz dostępne w nowych 
wykończeniach, nawiązujących do światowych trendów.

lI

NOWOCZESNA BIEL
Geometryczne kształty baterii Anemon zostały ubrane w nietuzin-
kowe wykończenie - bryły korpusów pokrywa nieskazitelna, lekko 
połyskująca biel, z kolei płaszczyzny dźwigni i wylewek podkreśla 
klasyczny chrom. Kolekcja Anemon w nowym wykończeniu nawią-
zuje do modnego stylu skandynawskiego, charakteryzującego się 
surowością i minimalizmem, a także stosowaniem wysokiej jakości 
sprzętów.

www.deante.pl/hiacynt

Kolekcję Hiacynt charakteryzuje dynamiczna for-
ma, wpuszczony w korpus ruchomy aerator poma-
ga precyzyjnie pokierować strumieniem wody. Ba-
terie umywalkowe zostały wyposażone w system 
eco-click, czyli funkcję dwustopniowego otwiera-
nia dźwigni, redukującą zużycie wody do 50%

MAłgOrzATA PłOskOńskA 
projektantka baterii z serii Hiacynt

Bateria umywalkowa BQH B21K – 469,00

konesera
NOMINACJA
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HIACYNT
BATERIA WANNOWA

 - zasięg wylewki: 172 mm

ANEMON
BATERIA UMYWALKOWA

BCZ W210
 - zasięg wylewki: 113 mm
 - wysokość korpusu: 187 mm

339,00

ANEMON
BATERIA BIDETOWA

BCZ W310
 - zasięg wylewki: 100 mm
 - wysokość korpusu: 187 mm

349,00

ANEMON
BATERIA NATRYSKOWA

BCZ W400

349,00

ANEMON
BATERIA WANNOWA

BCZ W100
 - zasięg wylewki: 161 mm

479,00

ANEMON
BATERIA WANNOWA

BCZ W130
 - zasięg wylewki: 226 mm

889,00

ANEMON
BATERIA NATRYSKOWA

BCZ W44P 
 - podtynkowa z przełączni-

kiem natrysku

349,00

BQH B100BQH W100 BQH 010M

489,00

BQH W100
BQH B100

399,00
BQH 010M

HIACYNT
BATERIA NATRYSKOWA

BQH 040MBQH B400BQH W400

429,00

BQH W400
BQH B400

349,00
BQH 040M

HIACYNT
BATERIA UMYWALKOWA

 - zasięg wylewki: 98 mm
 - wysokość korpusu: 161 mm

BQH W21M

409,00

BQH W21M
BQH B21M

339,00
BQH 021M

BQH 021MBQH B21M

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE
HIACYNT
BATERIA UMYWALKOWA

 - zasięg wylewki: 128 mm
 - wysokość korpusu: 201 mm 

BQH W21K BQH 021KBQH B21K

469,00

BQH W21K
BQH B21K

379,00
BQH 021K

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE

BQH 031M

HIACYNT
BATERIA BIDETOWA

 - zasięg wylewki: 133 mm
 - wysokość korpusu: 161 mm

BQH W310 BQH B310

429,00

BQH W310
BQH B310

349,00
BQH 031M

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE

2x

do każdej baterii 
stojącej z serii: 

Hiacynt, Anemon, 
Aster, Gerbera, 
zawory kątowe 

GRATIS

NOWOŚĆ
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SYFON
DO ZLEWOZMYWAKÓW 
1-KOMOROWYCH

ZXY 9972
 - odpływ 3,5”
 - z korkiem automatycznym
 - łatwy i wygodny montaż
 - oszczędność miejsca

Jeszcze kilka lat temu segregacja odpadów wydawała się być zajęciem zarezerwowanym dla zapalonych eko-
logów. Choć dziś powinna być dla nas codziennością, wiele osób wciąż popełnia podstawowe błędy, które 
uniemożliwiają skuteczny recykling. Podpowiadamy, jak się ich wystrzegać.

Według danych Eurostatu przeciętny Polak produkuje rocznie ok. 
332 kg odpadów, co stanowi znacznie mniejszą ilość niż średnia 
unijna, wynosząca aż 524 kg. Niestety w kwestii odzyskiwania 
surowców wypadamy dużo gorzej. W naszym kraju recyklingowi 
poddaje się jedynie 20% odpadów komunalnych, co stanowi mniejszy 
odsetek niż w Belgii — 58% czy Niemczech — 62%. Tymczasem 
zawartości naszych koszy w 70% nadaje się do powtórnego 
przetworzenia.

Statystyki pokazują, że wprowadzone w 2013 r. regulacje 
na temat selektywnej zbiórki to nie wszystko. Bardzo istotna 
jest edukacja, obejmująca poprawną segregację, pozwalająca 
na ponowne przetworzenie surowców wtórnych. Dlatego też warto 
zapoznać się z zasadami dzielenia śmieci na grupy kolorystyczne.

Selektywna zbiórka odpadów narzuca konieczność 
przeorganizowania domowej przestrzeni, w której gromadzimy 
śmieci. Przed wprowadzeniem nowych regulacji w większości 
domów znajdował się jeden kubeł, umieszczony zazwyczaj w szafce 
pod zlewozmywakiem. Obecnie potrzebujemy kilku pojemników, 
które zajmują dużo więcej miejsca. Z myślą o efektywnej organizacji 
w kuchni wprowadziliśmy do oferty syfony „space saver” o specjalnej 
płaskiej konstrukcji. Tego typu syfon przylega do ściany, pozwalając 
uzyskać do 50% więcej miejsca w porównaniu ze syfonem 
standardowym. Dzięki temu mamy możliwość ustawienia kilku 
pojemników o różnej wysokości i pojemności.

rECyklINg POD kONTrOlą

89,90

SPACE SAVER

SYFON
DO ZLEWOZMYWAKÓW 
1,5 i 2- KOMOROWYCH

ZXY 9973
 - odpływ 3,5”
 - z korkiem automatycznym
 - łatwy i wygodny montaż
 - oszczędność miejsca

109,90

SPACE SAVER

Pojemnik niebieSki – PaPier
WrzuCAMy:

• gazety
• książki w miękkich okładkach
• papierowe torby
• karton, kartonowe 

opakowania
NIE WrzuCAMy:

• brudnego, tłustego papieru
• kartonów po sokach i mleku
• papieru z folią

Pojemnik żółty – PlaStik 
i metale
WrzuCAMy:

• plastikowe butelki i zakrętki
• plastikowe torebki 

i reklamówki
• kartony po mleku
• opakowania po kosmetykach
• opakowania po żywności
• puszki i drobny złom

NIE WrzuCAMy:
• butelek po olejach 
• opakowań po lekach
• opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych

Pojemnik zielony– Szkło
WrzuCAMy:

• szklane butelki i słoiki
NIE WrzuCAMy:

• nakrętek po słoikach
• porcelany i ceramiki 
• szyb i luster
• żarówek

Pojemnik brązowy - 
BIOODPADY
WrzuCAMy:

• resztki żywności
• fusy po kawie i herbacie
• skorupki jaj
• obierki owoców i warzyw

NiE WrZuCAMy:
• kości i resztek mięsa
• papierosów
• pełnych worków z odkurzacza

Syfon Space saver ZXY 9972 – 89,90
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FIESTA SOLIS
ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY 
Z KOŁNIERZEM

ZRS 2803 – GRAFITOWY
ZRS 7803 – PIASKOWY
ZRS S803 – SZARY METALIK
 - wymiary: ø480x180 mm

ZQJ S113

ZQJ 2113
ZRS 2803

ZRS 7803

ZRS S803

ZQJ 7113

ANEMON
BATERIA STOJĄCA

BCZ 2620
 - zasięg wylewki: 206 mm
 - wysokość korpusu: 291 mm

359,00

ASTER
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ „U”

BCA 272M – GRAFIT 
BCA 772M – PIASEK
 - zasięg wylewki: 223 mm
 - wysokość korpusu: 416 mm
 - wykończenie: grafit lub piasek  

z chromowanymi elementami
419,00

POZNAJ ZALETY BATERII 
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

EVORA
ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

ZQJ 2113 – GRAFITOWY
ZQJ 7113 – PIASKOWY
ZQJ S113 – SZARY METALIK
 - wymiary: 780x440x180 mm

SPACE SAVER

669,00
ZQJ S113

599,00

ZQJ 2113
ZQJ 7113

649,00
ZRS S803

599,00

ZRS 2803
ZRS 7803

45 CM

DO SZAFKI 45 CM

50 CM

DO SZAFKI 50 CM

GERBERA
BATERIA STOJĄCA

BGB B720
 - zasięg wylewki: 200 mm
 - wysokość korpusu: 479 mm
 -

499,00

NOWOŚĆ

 - słuchawka  
2-funkcyjna

 - wąż silikonowy

Bateria Anemon BCZ 2620 – 359,00
Zlewozmywak Evora ZQJ 2113 – 599,00

2x

2x 2x
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sPrząTANIE TO PrzEżyTEk 
CzylI JAk zyskAć WIęCEJ WOlNEgO CzAsu

Mycie, szorowanie i pucowanie nie należą do naszych ulubionych czynności. Oto kilka patentów, dzięki którym 
utrzymywanie porządku w łazience będzie prostsze i mniej czasochłonne.

zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez bbC mężczyźni przeznaczają na porządki 6 godzin tygodniowo, 
a kobiety prawie dwa razy więcej, bo aż 11,5. Na liście najbardziej nielubianych obowiązków domowych 
sprzątanie łazienki zajmuje niechlubne drugie miejsce (według badań zleconych przez Hi’shine). Chcąc 
zminimalizować czas przeznaczany na łazienkowe porządki, warto skorzystać z kilku prostych sposobów.

zErO rANTóW I zAgłębIEń
W muszli toaletowej zbiera się mnóstwo bakterii i zarazków. 
Dodatkowo, w miejscach pokrytych kamieniem znajduje się o 40 
procent więcej drobnoustrojów niż na gładkich powierzchniach. 
Właśnie dlatego doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie 
bezkołnierzowej toalety Deante Peonia Zero. Opływowy 
kształt wnętrza miski pozwala z łatwością utrzymać czystość, 
bez konieczności użycia agresywnych środków chemicznych 
i czasochłonnego szorowania trudno dostępnych miejsc. Brak 
zagłębień, wynikający z ukrytego systemu mocującego, sprawia, 
że utrzymanie higieny jest jeszcze prostsze.

ręCE PrECz OD bATErII!
Zabrudzenia i nieestetyczne odciski palców na błyszczącej 
powierzchni baterii umywalkowej to zmora perfekcjonistów. 
Jak im zapobiec? Wystarczy wybrać baterię sensorową Deante, 
którą obsługuje się bezdotykowo. Produkt uruchamia się 
poprzez zbliżenie rąk do czujnika i wyłącza automatycznie po ich 

oddaleniu. Chcąc umyć ręce ubrudzone np. farbą, ziemią, błotem 
czy smarem nie musimy dotykać chromowanej powierzchni. Dzięki 
temu utrzymanie baterii w należytej czystości jest zdecydowanie 
łatwiejsze.

POWłOkA, kTórA CHrONI
Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków jest mycie kabiny 
natryskowej. Na transparentnych szybach najczęściej gromadzą się 
osad i kamień. Powłoka Active Cover, zastosowana w wybranych 
kabinach Deante, odpycha cząsteczki wody, dzięki czemu brud 
i mydło szybciej spływają, nie tworząc nieestetycznych zacieków.

Bateria umywalkowa sensorowa BCH 029R – 599,00
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MIESZACZ
TERMOSTATYCZNY CENTRALNY

BCH 1X3T
 - regulacja temperatury w zakresie 

30-65°C
 - zalecane ciśnienie robocze 1-5 bar
 - max. temperatura wody na wejściu 

100°C
 - możliwość blokady zmiany 

temperatury

SENSOROWA
BATERIA UMYWALKOWA

BCH 029R
 - zasięg wylewki: 114 mm
 - wysokość korpusu: 150 mm
 - z regulacją temperatury 

na korpusie

CZASOWA
BATERIA UMYWALKOWA

BCH 028L
 - wysokość korpusu: 116 mm
 - zasięg wylewki: 89 mm
 - głowica z zamknięciem czaso-

wym
 - możliwość regulacji czasu wypły-

wu wody w zakresie 15s±6

CZASOWA
BATERIA NATRYSKOWA

BCH 048L
 - podtynkowa
 - głowica z zamknięciem czaso-

wym
 - możliwość regulacji czasu wypły-

wu wody w zakresie 30s±8

CZASOWA
BATERIA PISUAROWA

BCH 098L
 - głowica z zamknięciem czaso-

wym
 - możliwość regulacji czasu wypły-

wu wody w zakresie 5-8 s

129,00319,00

599,00

139,00 189,00

PEONIA
BIDET WISZĄCY

CDE 6BPW
 - długość: 510 mm 
 - szerokość: 360 mm 
 - wysokość: 300 mm

539,00

589,00

Z E R O  
rantów i zagłębień

Z E R O 
czasochłonnego 

szorowania

Z E R O 
wysiłku w utrzymywaniu  
czystości

Z E R O 
agresywnych 
detergentów

bEzkOłNIErzOWA

PEONIA ZERO
MISKA WISZĄCA

CDE 6ZPW
 - wysokość: 355 mm
 - szerokość: 360 mm
 - długość: 510 mm

259,00

PEONIA ZERO
DESKA WOLNOOPADAJACA

CDE 6ZOZ
 - materiał duroplast
 - metalowe, chromowe zawiasy

LEMON
UMYWALKA ŚCIENNA

CDC 6U5W – 557x460x184 mm 
CDC 6U6W – 608x507x187 mm
 - dostosowana do jednootworowych 

baterii umywalkowych
 - wyposażona w przelew

LEMON
PÓŁPOSTUMENT

CDC 6U5H
 - dedykowany do umywalek LEMON

89,00

189,00159,00
CDC 6U5W                  CDC 6U6W

NOWOŚĆ
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BXX 0CFM BXX 0CYM BXX 0DOMBXX 0CWM

BXX 0CTM BXX 0CZM BXX 0DWM BXX 0QMMBXX 0QHMBXX 0DAM
wzór

BXX 0DAM
gładka

BOX DLA PROJEKTANTA
TO JEDNO urząDzENIE I WIElE MOżlIWOŚCI

BXX X44M
BOX mieszaczowy
499,00

BXX 0xxM
Rozeta z dźwignią
189,00 

Poznaj dedykowaną 
stronę i konfigurator:
www.deante.pl/BOX

Joanna Sokołowska 
architekt wnętrz,

JNK-Studio
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BXX 0EAT BXX 0EBT BXX 0ECT

Instalatorzy lubIą boX 
zA JEgO łATWOŚć MONTAżu

BOX MIESZACZOWY
PODTYNKOWY 
Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
 - kod: BXX X44M,
 - 3-funkcyjny przełącznik natrysku z możliwo-

ścią blokady na 2 funkcje,
 - regulowana głębokość montażu,
 - montaż w ścianach murowanych i ściankach 

karton-gips,
 - box z tworzywa sztucznego zabezpieczający 

mechanizm baterii i ułatwiający montaż,
 - w zestawie elementy do próby ciśnieniowej 

i przepłukiwania instalacji.

BOX TERMOSTATYCZNY
PODTYNKOWY 
Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
 - kod: BXX X44T,
 - 3-funkcyjny przełącznik natrysku z możliwością: 

 ° blokady na 1 lub 2 funkcje,
 ° regulacji przepływu wody,

 - regulowana głębokość montażu, 
 - możliwość montażu w ścianach murowanych 

i ściankach karton-gips
 - box z tworzywa sztucznego zabezpieczający mecha-

nizm baterii i ułatwiający montaż
 - w zestawie elementy do próby ciśnieniowej i prze-

płukiwania instalacji 

BXX X44T
BOX termostatyczny
799,00

BXX 0xxT
rozeta
269,00

Bartłomiej Waza 
instalator, 
Usługi instalacyjne „Bartek”
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PODTyNkI DObrzE skOMPlETOWANE
Produkty podtynkowe to coraz popularniejsze rozwiązania, pozwalające urządzić wymarzoną łazienkę. Jak 
prawidłowo dobrać poszczególne elementy? Najlepiej sięgnąć po gotowe komplety Deante.
zestawy podtynkowe zawierają wszystkie sprzęty niezbędne do prawidłowego montażu i działania natrysku, 
wprowadzając nowoczesny klimat i zapewniając komfort użytkowania. Jakie są główne zalety tego typu 
produktów?

EsTETykA
Obecnie modne są wnętrza, w których klimat tworzą dopracowane 
detale. Aby uzyskać harmonijną aranżację, warto ukryć w ścianie 
wszystkie rury i przyłącza. Dzięki temu zabiegowi widoczne 
pozostaną tylko ozdobne elementy chromowane. 

kOMPlETNOŚć
Zestawy podtynkowe Deante zawierają wszystkie elementy 
niezbędne do prawidłowego montażu i działania natrysku. 
Komplet obejmuje górną głowicę z wylewką do montażu w ścianie, 
słuchawkę z wężem na przyłączu kątowym i baterią. Zestawy 
Anemon, Cynia, Vigo i Jaguar są wyposażone w tradycyjną baterię 
mieszaczową. Z kolei Multi-System (str. 22) posiada baterię 
termostatyczną, chroniącą przed poparzeniami oraz dodatkowe 
dysze masujące

HIgIENA
Łatwość utrzymywania czystości to jedno z głównych kryteriów, 
którym kierujemy się, wybierając wyposażenie łazienki. Dzięki 
ograniczeniu elementów natynkowych do minimum sprzątanie 
natrysku jest szybkie i proste.

JAkOŚć
Produkty Deante to gwarancja długoletniego użytkowania. Do 
produkcji baterii wykorzystuje się wysokiej klasy mosiądz MO59, 
charakteryzujący się optymalnymi właściwościami odlewniczymi 
i odpornością na korozję. Wszystkie głowice natryskowe 
i słuchawki posiadają system anti-calc, ułatwiający usuwanie 
osadu wapiennego.

Wystarczy odwiedzić podstronę www.deante.pl/podtynki, 
stanowiącą kompendium wiedzy na temat produktów 
podtynkowych. Strona jest bogatym źródłem informacji na temat 
prawidłowego doboru, montażu i pielęgnacji nowoczesnych 
systemów łazienkowych.

Rozeta do BOXa termostatycznego BXX 0EAT – 269,00
BOX termostatyczny BXX X44T – 799,00
Wylewka wannowa NAC 082K – 239,00
Słuchawka NOQ 051S – 54,90
Przyłącze kątowe NAC 052K – 99,00
Wąż natryskowy rozciągliwy NDA 001W – 29,90
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ponadczasowość
podział produktu na: 
obudowę z mosiężnym 
korpusem i designerskie 
elementy natynkowe pozwala 
w każdej chwili swobodnie 
przearanżować wnętrze poprzez 
wymianę części chromowanych

unIwersalność
produkt jest 
komplementarny z innymi 
elementami, takimi jak: 
głowice, słuchawki, dysze 
czy wylewki

oszczędność mIejsca
instalując korpus z tworzywa 
sztucznego oraz przyłącza 
w ścianie, możemy zyskać 
od 8 do 10 cm przestrzeni 
w głąb strefy prysznica i lepszą 
swobodę ruchów

1 2

8-10 cm

łatwość montażu
możliwość rozdzielenia instalacji na 
dwa etapy: wstępny i ostateczny. 
Wstępny polega na montażu obudowy 
BOXa z elementami wewnętrznymi, 
a ostateczny, obejmuje instalację 
elementów natynkowych

PRECYZJA WYKONANIA
wszystkie elementy zostały wykonane 
z wysokiej jakości materiałów, 
a także pieczołowicie 
dopracowane, co gwarantuje 
bezawaryjne działanie

wodoszczelność
specjalna uszczelka chroni 
mur i podłoże płytek 
przed zawilgoceniem

komfort
montaż elementów natynkowych 
odbywa się po etapie brudnych prac 
remontowych, dzięki czemu nie ma 
ryzyka uszkodzenia rozety, dźwigni 
czy pokręteł

elastyczność
wygodna regulacja umożliwia 
dostosowanie głębokości montażu 
produktu  (zakres 25 mm)

dostępność
dojście do elementów 
znajdujących się w obudowie 
BOXa jest łatwe, nawet 
po ostatecznej instalacji 
produktu 

stabIlność
dwustopniowe mocowanie pozwala 
na stabilne osadzenie obudowy; pierwszy 
poziom jest przeznaczony do instalacji BOXa 
na ścianie z bloczków, cegły bądź płyty 
betonowej, drugi do montażu zabudowy pod 
płytki

kołnierz do regulacji 
głębokości montażu

wieczko ochronne 
na czas montażu

Rozeta do BOXa BXX 0QMM – 189,00
BOX mieszaczowy BXX X44M – 499,00

Głowica natryskowa NAC 092K – 999.00 
Słuchawka natryskowa NOQ 051S – 54,90 

Przyłącze kątowe NAC 053K – 99,00

25 mm
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CzylI DWA sPOJrzENIA NA łAzIENkę z sysTEMEM CyNIA
System cynia, składający się z drzwi i ścianki szklanej, stwarza duże możliwości aranżacyjne. Właśnie dlatego 
postanowiliśmy zaprosić do współpracy projektantki wnętrz, dając im do dyspozycji ten sam produkt i identyczne 
pomieszczenie. W efekcie powstały dwie zupełnie rożne łazienki, zarówno pod względem funkcjonalnym, 
jak i stylistycznym.

Drzwi cynia zapewniają swobodę aranża-
cji dzięki możliwości montażu pomiędzy 
dwiema ścianami stałymi, z jedną ścianką 
szklaną, bądź z dwiema ściankami szkla-
nymi. różne sposoby instalacji dają użyt-
kownikom i architektom pole do popisu. 
Chcąc zaprezentować potencjał systemu 
Cynia, zaprosiliśmy do współpracy dwie 
projektantki wnętrz - Annę Winecką i Annę 
Chorosińską. Duet, pracujący na co dzień 
w A&A Studio Wnętrz, miał do dyspozycji 
przestrzeń o wymiarach 3x2,5 m z iden-
tycznym umiejscowieniem drzwi i okna. 
Każda z projektantek zastosowała zupełnie 
inny podział funkcjonalny i stylistykę.

Anna Winecka przygotowała propozycję 
w klimacie glamour, opartym na eleganc-
kich dekorach, lustrach i lampach. w po-
mieszczeniu dominuje stonowana kolory-
styka – projektantka w umiejętny sposób 

połączyła różne odcienie beży i szarości, 
rozświetlone chromowanymi elementami.

Projektantka umieściła drzwi cynia 
o szerokości 140 cm w centralnej części ła-
zienki, pomiędzy dwiema ścianami stałymi. 
Dzięki temu zabiegowi powstało miejsce 
na toaletę oraz dyskretna przestrzeń do 
instalacji grzejnika, który znalazł się na ze-
wnętrznej ścianie prysznica. Drzwi cynia 
zostały podkreślone eleganckim lustrza-
nym wykończeniem. Strefę kąpieli dopeł-
nia funkcjonalny zestaw podtynkowy mul-
ti-System z górną głowicą, dostarczającą 
deszczowego strumienia i dyszami idealny-
mi do wodnych masaży. Na grafitowej za-
budowie umieszczono nablatową umywal-
kę Gardenia w klasycznym kształcie, a nad 
nią nowoczesną baterię umywalkową 
azalia, przeznaczoną do montażu podtyn-
kowego. Dodatkowo, projektantka wybra-

ła toaletę Peonia o opływowym kształcie. 
W łazience ważną rolę odgrywa oświetle-
nie w postaci klasycznego żyrandola i kin-
kietów. Linie i załamania podwieszanego 
sufitu podkreślają oczka stropowe.

z kolei anna chorosińska postawiła 
na prostotę i funkcjonalność, czyli ele-
menty będące gwarantami udanego po-
mieszczenia.

Ciekawy efekt wizualny tworzy po-
łączenie różnych formatów i kształtów 
płytek. Glazura w postaci heksagonalnych 
kafelków oraz strukturalne płytki o wy-
miarach 30x60 cm pozwoliły stworzyć 
zrównoważoną kompozycję. Projektantka 
w wyjątkowy sposób podkreśliła drzwi 
i ściankę Cynia, umieszczając wewnątrz 
systemu widok leśnej ścieżki otoczonej 
drzewami. Ten zabieg sprawił, że łazienka 
wygląda bardziej przestronnie i zarazem 
przytulnie. Komfort kąpieli zapewni zestaw 
podtynkowy cynia, składający się z górnej 
głowicy, słuchawki na przyłączu i baterii 
z przełącznikiem funkcji. Przy lustrze zna-
lazła się pojemna zabudowa z owalną umy-
walką konwalia i opływową baterią cynia. 
Dodatkowo, projektantka użyła bezkołnie-
rzowej toalety Peonia ZERO, ułatwiającej 
utrzymanie czystości. Całość wyróżnia się 
minimalizmem wzbogaconym przytulnymi 
detalami. W łazience Anny Chorosińskiej 
jest nowocześnie, ale też intymnie.

MINIMALISTYCZNE DRZWI I ŚCIANKĘ CYNIA można 
dowolnie konfigurować, dopasowując system do swoich potrzeb. 
Cynia pozwoli stworzyć piękną i funkcjonalną przestrzeń.

GLAMOURMINIMALIZM VS.

MINIMALISTYCZNE DRZWI
dowolnie konfigurować, dopasowując system do swoich potrzeb. 
Cynia pozwoli stworzyć piękną i funkcjonalną przestrzeń.
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CYNIA
DRZWI WNĘKOWE PRZESUWNE

 - bezpieczne szkło hartowane 6mm
 - drzwi przesuwne
 - możliwość montażu z jedną 

lub dwiema ściankami stałymi
 - powłoka ACTIVE COVER 

odpychająca cząsteczki wody od 
powierzchni szkła,

 - odwracalne - wejście z prawej 
lub lewej strony,

 - uchwyt metalowy chromowany

CYNIA
ŚCIANKA

 - bezpieczne szkło hartowane 6mm
 - powłoka ACTIVE COVER odpychająca 

cząsteczki wody od powierzchni szkła

KTC 010P KTC 012P KTC 014P KTC 016P
100x195 cm 120x195 cm 140x195 cm 160x195 cm
899,00 999,00 1099,00 1199,00

KTC 031S
90x195 cm
549,00

CECHY WSPÓLNE

DRZWI + 
+ 2 ŚCIANKI 

STAŁE

DRZWI + 
+ 1 ŚCIANKA 

STAŁA 
+ 1 ŚCIANKA 

CYNIA

DRZWI + 
+ 2 ŚCIANKI 

CYNIA

Drzwi wnękowe przesuwne KTC 016P – 1199,00
Ścianka KTC 031S – 549,00

Komplet podtynkowy NAC 690T – 1149,00
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Wraz z wiekiem nasze ciało staje się coraz mniej sprawne, a codzienne funkcjonowanie trudniejsze. Polecamy 
rozmowę z Adamem Nowakowskim, rehabilitantem masażystą, który opowiada o tym, jak osoby starsze mogą 
dbać o motorykę, aby poprawić swoje bezpieczeństwo i komfort życia.

Jakie problemy ruchowe pojawiają się wraz 
z wiekiem?

Proces starzenia przyczynia się do obniże-
nia zdolności motorycznych, takich jak: siła, 
gibkość, szybkość, wytrzymałość, zwinność, 
skoczność i koordynacja ruchowa. Zaburze-
nia w zakresie działania układu ruchu, a tak-
że choroby układu nerwowego prowadzą do 
pogorszenia równowagi ciała. Konsekwencją 
tego mogą być upadki, niestety dla seniorów 
często tragiczne w skutkach.

Do wypadków dochodzi m.in. w łazien-
ce, gdzie jest ślisko i nie brakuje twardych 
sprzętów. które produkty pomogą zapobiec 
bolesnym obrażeniom?

Na pewno istotne jest zastosowanie odpo-
wiednich uchwytów pod prysznicem, które 
pozwalają bezpiecznie się poruszać, elimi-
nując ryzyko poślizgnięć. Są to np. drąż-
ki proste, łamane, a także łączące funkcję 
drążka i zestawu natryskowego. Ważne są 
też zabezpieczenia przy toalecie w postaci 
solidnych uchwytów, na których można się 
oprzeć. Dobrym rozwiązaniem są również 
siedziska, zapewniające wygodę i ułatwia-

jące mycie się w wannie i pod prysznicem. 
Te montowane w kabinie natryskowej moż-
na składać płasko przy ścianie, oszczędzając 
tym samym miejsce.

W jaki sposób osoby starsze mogą poprawić 
swoją motorykę?

Wystarczą regularne ćwiczenia siłowe z lek-
kimi przedmiotami, np. małymi butelkami 
wypełnionymi wodą. Pomocne będą także 
ogólnorozwojowe ćwiczenia z partnerem. 
Należy unikać aktywności wymagających 
dużego obciążenia, bądź wykonywania 
gwałtownych ruchów. Z kolei dla osób z wy-
sokim ciśnieniem tętniczym niewskazane są 
ćwiczenia izometryczne, stanowiące rodzaj 
treningu siłowego. Podsumowując, należy 
pamiętać, że ćwiczenia muszą być zawsze 
poprzedzone rozgrzewką, która w przy-
padku osób starszych powinna być dłuższa 
i prowadzona stopniowo. rehabilitacja ru-
chowa seniorów skupia się na trzech podsta-
wowych rodzajach aktywności, do których 
zalicza się: ćwiczenia aerobowe, czyli wy-
trzymałościowe, siłowe oraz rozciągające.                                                     

seniorzy często skarżą się na schorzenia 
podobnego typu. Jak wygląda rehabilitacja 
w przypadku tych dolegliwości? 

Przede wszystkim rehabilitację należy roz-
począć jak najszybciej. Poza tym niezwykle 

bEzPIECzNI W kAżDyM WIEku – 
rOzMOWA z EksPErTEM

Rehabilitant Adam Nowakowski

Uchwyt przyścienny składany NIV 641D – 449,00
Uchwyt przyścienny NIV 641B – 199,00

Siedzisko przyścienne składane NIV 651A – 399,00
Deska do miski WC CDV 6DOZ – 259,00

Miska WC CDV 6WPW – 659,00
Bateria natryskowa BCF 040M – 289,00 
Zestaw natryskowy NIV 051K – 259,00

Bateria umywalkowa z wydłużoną dźwignią BDS 021C – 339,00 
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VITAL
ZESTAW NATRYSKOWY 
Z UCHWYTEM ŚCIENNYM

NIV 051K
 - drążek 61 cm, stalowy pełniący 

funkcję uchwytu
 - słuchawka o średnicy 83 

mm z dużym przełącznikiem 
funkcji ułatwiającym korzystanie 
osobom o zmniejszonej precyzji 
ruchu

 - strumień: deszczowy, mgiełka, 
mieszany

259,00

istotne są długofalowość i systematycz-
ność. Jednym z typowych problemów osób 
starszych jest choroba zwyrodnieniowa 
stawów kręgosłupa, biodrowych i kolano-
wych, obniżająca sprawność ruchową oraz 
utrudniająca funkcjonowanie w życiu co-
dziennym. Jej głównym objawem jest ból 
pojawiający się na początku ruchu i ustępu-
jący w czasie spoczynku. Celem kinezytera-
pii jest zminimalizowanie bólu, zwiększenie 
zakresu ruchu w stawach oraz zapobieganie 
zniekształceniom. Kolejny problem wieku 
podeszłego to osteoporoza, która powo-
duje zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, 
co w konsekwencji prowadzi do złamań. 
W tym wypadku należy stosować ćwicze-
nia oporowe, ogólnokondycyjne, aerobowe 
i równoważne. Powszechnym problemem 
seniorów jest także nadciśnienie tętnicze, 
wymagające odpowiednio dobranych ćwi-
czeń fizycznych.

VITAL
UCHWYT ŚCIENNY

NIV 631X
 - materiał: plastik ABS
 - udźwig do: 120 kg

34,90
39,90

 NIV 631A - 30 cm
 NIV 631B - 45 cm
 NIV 631C - 60 cm 44,90

VITAL
UCHWYT ŚCIENNY

NIV 641X
 - stal malowana proszkowo
 - udźwig do: 120 kg

159,00
199,00

 NIV 641A - 30 cm
 NIV 641B - 45 cm
 NIV 641C - 60 cm 219,00

VITAL
SIEDZISKO PRZYŚCIENNE SKŁADANE

NIV 651A
 - materiał: plastik
 - wymiary: 338x348 mm
 - udźwig do: 150 kg

399,00

VITAL
SIEDZISKO WANNOWE

NIV 651C
 - materiał: stal i plastik
 - wymiary: 320x730-880 mm
 - udźwig do: 150 kg

299,00

VITAL
UCHWYT PRZYŚCIENNY SKŁADANY

NIV 641D
 - stal malowana proszkowo
 - długość: 760 mm
 - udźwig do: 150 kg

449,00449,00

VITAL
SIEDZISKO PRZYŚCIENNE SKŁADANE

NIV 451P
 - materiał: kompozyt drewno-two-

rzywo WPC
 - wymiary: 300x300 mm
 - udźwig do: 130 kg

ZES TAW
DLA

SENIORA

OBCIĄŻENIE 
DO 130KG

OBCIĄŻENIE 
DO 120KG

VITAL
UCHWYT ŚCIENNY ŁAMANY

NIV 631D
 - wymiary: 600x450 mm
 - materiał: plastik ABS
 - udźwig do: 120 kg 89,90

OBCIĄŻENIE 
DO 120KG

OBCIĄŻENIE 
DO 150KG

VITAL
MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

CDV 6WPW 
 - wymiary 368x680x345 mm 
 - do kompletowania z deską 

wolnoopadającą – CDV 6DOZ

VITAL
UMYWALKA WISZĄCA

CDV 6U6W 
 - wymiary 495x605x200 mm 
 - wyposażona w przelew
 - dostosowana do jednootworowych 

baterii umywalkowych

659,00

389,00
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NOWA
NIŻSZA 
CENA

 - wykonany ze stali nierdzewnej
 - dodatkowe otwory w pionowych 

ściankach maskownicy usprawniają 
odprowadzanie wody

 - regulowana głębokość zabudowy
 - w zestawie nóżki ułatwiające poziomo-

wanie i haczyk do zdejmowania rusztu
 - w zestawie syfon

iNfOrMACJE WSPóLNE DLA WSZySTKiCH MODELi 
ODPŁyWóW PODŁOGOWyCH

WAWAW
ŻSZA

CENA

ODPŁYW LINIOWY
Z KOŁNIERZEM RUSZT POD PŁYTKI

KOL 006A KOL 007A KOL 008A KOL 010A
600x120x125 mm 700x120x125 mm 800x120x125 mm 1000x120x125 mm

KOS 006A KOS 007A KOS 008A KOS 010A
600x120x98 mm 700x120x98 mm 800x120x98 mm 1000x120x98 mm

ODPŁYW LINIOWY
Z KOŁNIERZEM RUSZT PEŁNY

KOL 006B KOL 007B KOL 008B KOL 010B
600x120x125 mm 700x120x125 mm 800x120x125 mm 1000x120x125 mm

KOS 006B KOS 007B KOS 008B KOS 010B
600x120x98 mm 700x120x98 mm 800x120x98 mm 1000x120x98 mm

KOS 006C KOS 007C KOS 008C KOS 010C
600x120x98 mm 700x120x98 mm 800x120x98 mm 1000x120x98 mm

515,37 515,37 527,67 564,57

ODPŁYW LINIOWY
Z KOŁNIERZEM RUSZT ZE WZOREM

KOL 006C KOL 007C KOL 008C KOL 010C
600x120x125 mm 700x120x125 mm 800x120x125 mm 1000x120x125 mm

399,00 399,00 419,00 469,00

PROMOCJA:

Odpływ liniowy KOL 008B – 419,00

ODPŁYW LINIOWY
ŚCIENNY RUSZT POD PŁYTKI

ODPŁYW LINIOWY
ŚCIENNY RUSZT PEŁNY

KOW 003D
300x92x87 mm  

KOW 003A
300x92x87 mm  

 - zakres wysokości osadzenia 70-125 mm 
 - w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk 

do zdejmowania rusztu
 - w zestawie niski syfon o wysokości 65 mm
 - i przepustowości 26 l/min
 - stal nierdzewna

iNfOrMACJE WSPóLNE DLA 
ODPŁyWóW śCiENNyCH

kOl:
 - regulowana głębokość zabudowy 70-125 mm
 - w zestawie syfon o wysokości: 90 mm 

i przepustowości 50 l/min
kOs:
 - regulowana głębokość zabudowy 70-125 mm
 - w zestawie syfon o wysokości: 65 mm 

i przepustowości 26 l/min

kOl 90 mm kOs 65 mm

399,00 399,00

NOWOŚĆ
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MANGO
SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

 - słuchawka natryskowa 3-funkcyjna
 - strumienie: deszczowy-napowietrzony, 

hydromasaż, mieszany

CHROM

NCV 051S

CHROM /
/ ZIELONY
NCV G51S

CHROM / 
/ CZERWONY

NCV R51S

CHROM / 
/ TURKUSOWY

NCV T51S

CHROM / 
/ BIAŁY

NCV W51S

WIESZAK
PODWÓJNY ŚCIENNY 
Z PRZYSSAWKĄ

ANH 002K
 - możliwość montażu na gładkich 

powierzchniach
 - możliwość montażu przy użyciu 

kołków
 - łatwy i szybki w montażu Easy-fix 

system

UCHWYT
NA SŁUCHAWKĘ Z PRZYSSAWKĄ

ANH 006K
 - możliwość montażu na gładkich 

powierzchniach
 - możliwość montażu przy użyciu 

kołków
 - łatwy i szybki w montażu Easy-fix 

system

WIESZAK
NA RĘCZNIK Z PRZYSSAWKĄ

ANH 003K
 - możliwość montażu na gładkich 

powierzchniach
 - możliwość montażu przy użyciu 

kołków
 - łatwy i szybki w montażu Easy-fix 

system

WIESZAK
NA PAPIER TOALETOWY 
Z PRZYSSAWKĄ

ANH 004K
 - możliwość montażu na gładkich 

powierzchniach
 - możliwość montażu przy użyciu 

kołków
 - łatwy i szybki w montażu Easy-fix 

system36,90 32,9049,90 49,90

zobacz różnicę  
obejrzyj film obrazujący 

szybkość i łatwość montażu
WIESZAK
Z PODWÓJNĄ PRZYSSAWKĄ

ANH 005K 
 - szerokość 480 mm,
 - możliwość montażu na gładkich powierzchniach
 - możliwość montażu przy użyciu kołków
 - łatwy i szybki w montażu Easy-fix system 59,90

WIESZAK
Z PODWÓJNĄ PRZYSSAWKĄ

 - system anti-calc,
 - Proeco – oszczędność wody 

do 40%

49,90

WĄŻ NATRYSKOWY
PCV RÓZNE KOLORY

 - długość: 1500mm
 - końcówka stożkowa z o-ringiem  

i heksagonalna wykonane z mosiądzu 
chromowanego

CZARNY
NDA B51W

CZERWONY
NDA R51W

TURKUSOWY
NDA T51W

BIAŁY
NDA W51W

 - w komplecie kryza redukująca 
zużycie wody w prysznicu do 6l/min

34,90

WĄŻ NATRYSKOWY
PVC PLATYNA

NDA P51W
 - dwie stożkowe końcówki z o-ringiem
 - i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu chromowanego
 - w komplecie kryza redukująca zużycie wody w prysznicu 

do 6l/min 49,90

BOX termostatyczny BXX X44T – 799,00 
Rozeta do BOXa termostatycznego BXX 0EAT – 269,00 

wylewka wannowa NAC 081K – 149,00
wąż natryskowy pcv NDA R51W – 34,00

słuchawka Hiacynt NQH 051S – 54,90
przyłącze kątowe NAC 052K – 99,00  
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facebook.com/lejdi.in.de.remont

remont to jeden z głównych powodów stresu w naszym 
codziennym życiu. Jak go uniknąć? Wystarczy śledzić blog 
„Lejdi in de remont”, na którym opisywany jest przebieg 
gruntownej przemiany blokowej łazienki. Trudny temat 
remontu w lekki i przystępny sposób opisuje Karolina 
Miżyńska.

Autorka bloga „Lejdi in de remont” jest właścicielką 
kilkumetrowej łazienki i mikroskopijnej toalety w bloku 
z wielkiej płyty, z których korzysta wspólnie z dziećmi. 
Chcąc zrealizować marzenia o pięknych i funkcjonalnych 
pomieszczeniach postanowiła poprosić o pomoc Joannę 
Sokołowską, architekt wnętrz z JNK-Studio. Projektantka 
zaproponowała rozwiązania szyte na miarę i świetnej 
jakości produkty, które będą służyły przez lata.

Profesjonalny projekt wnętrza wykorzystywał neutralne 
kolory, na tle których zostały wyeksponowane dwa 
nietypowe elementy - lustro w barokowej ramie i loftowe 
lampy. Najważniejszą zmianą było zastąpienie wysłużonej 
wanny przestronną kabiną prysznicową. Nie zabrakło 
też szafki do przechowywania kosmetyków. Architektka 
zarekomendowała wyposażenie Deante – podtynkową 
baterię umywalkową, natrysk, a także drzwi prysznicowe, 
umywalkę i toaletę. 

Produkty Deante w łazience Lejdi:

• azalia – bateria umywalkowa podtynkowa
• Gardenia – umywalka
• multi-System – komplet podtynkowy
• Cynia – drzwi przesuwne
• odpływ liniowy z rusztem pod płytki
• Peonia Zero – miska ustępowa

PlANuJEsz rEMONT łAzIENkI? 
ŚlEDŹ blOg lEJDI. zObACz JAk JEJ POszłO!

BLOG
O PRZYGODZIE

z remontem łazIenkI

Zobacz film 

Jeśli chcesz poznać efekt metamorfozy 
łazienki Lejdi, odwiedź blog
www.lejdiinDeremont.pl
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bryły produktów deante 
są łatwo dostępne jako pakiet 

dedykowany do CAD DECORA

SPrawDź na www.Deante.Pl
LuB W AuTOMATyCZNyM PAKiECiE AKTuALiZACJi CAD DECOr

FoorniFEsT
NAgrODzIlIŚMy NAJlEPszą łAzIENkę

Jako partner konkursu FoorniFeSt 2016 po raz drugi ufundowaliśmy nagrodę specjalną za najlepszą realizację wnętrza. 
Najnowszy czytnik e-booków marki Kindle trafił do Pracowni Projektowej Domilimetra. Architektki pokazały, jak można 
wykorzystać mini przestrzeń w maksymalny sposób. Co więcej, umiejętnie wykorzystały najnowsze trendy – heksagonalne 
płytki tworzą niebanalne tło, a żółty grzejnik dodaje charakteru.

CAD Decor to program dla osób, dla których walory estetyczne są równie ważne 
jak precyzja wykonania projektu. Jednocześnie duża intuicyjność obsługi programu 
powoduje, że poszczególne etapy projektowania przebiegają bardzo płynnie.

foornifEST Wnętrza Mieszkalne to największy na polskim rynku konkurs skierowany 
do projektanktów i architektów wnętrz. Przez cały rok nagradzane były najlepsze 
realizacje w pięciu kategoriach: kuchnia, salon, sypialnia, pokój dziecka i łazienka. 

Bateria umywalkowa BDA 054L – 499,00

www.foorni.pl
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Bateria umywalkowa BEG 021K – 369,00
Miska ustępowa CDZ 6WPW – 589,00 
Deska wolnoopadająca CDZ 6DOZ – 249,00

579,00

GARDENIA
UMYWALKA NABLATOWA

CDG 6U5S
 - wymiar: 490x390x175 mm

ROUND
ZESTAW 1-PUNKTOWY

NOR 041K
 - okrągły
 - uchwyt punktowy z regulacją 

nachylenia słuchawki
 - wąż natryskowy 1500 mm 

stalowy, podwójnie pleciony

99,00

139,00 169,00 159,00 189,00

99,00

ROUND
UCHWYT

ANO 021U
 - punktowy na słuchawkę
 - okrągły
 - materiał: plastik chromowany
 - uchwyt punktowy z regulacją 

nachylenia słuchawki

32,90

SQUARE
UCHWYT

ANQ 021U
 - punktowy na słuchawkę
 - kwadratowy
 - materiał: plastik chromowany
 - uchwyt punktowy z regulacją 

nachylenia słuchawki

32,90

SQUARE
ZESTAW 1-PUNKTOWY

NOQ 041K
 - kwadratowy
 - uchwyt punktowy z regulacją 

nachylenia słuchawki
 - wąż natryskowy 1500 mm 

stalowy, podwójnie pleciony

CHABER
BATERIA UMYWALKOWA

BGC 021M
 - zasięg wylewki: 103 mm
 - wysokość korpusu: 125 mm

CHABER
BATERIA UMYWALKOWA

BGC 021N
 - zasięg wylewki: 96 mm
 - wysokość korpusu: 145 mm

CHABER
BATERIA NATRYSKOWA

BGC 040M

CHABER
BATERIA WANNOWA

BGC 010M
 - zasięg wylewki: 178 mm

NOWOŚĆ

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE
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BEGONIA
DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ

NAC 01BT
 - wymiary 1240x413 mm
 - regulowana wysokość drążka 860-1240 mm
 - głowica natryskowa chromowana 200x200 mm
 - materiał: mosiądz, stal i plastik chromowany
 - wąż podwójnie pleciony, rozciągliwy 

o długości 1750 mm
 - bateria termostatyczna

899,00549,00

JASKIER
DESZCZOWNIA Z BATERIĄ WANNOWĄ

NAC 01JM
 - wymiary 1450x395 mm
 - drążek o regulowanej wysokości: 1350-1450 mm
 - głowica natryskowa chromowana o średnicy 200 mm
 - słuchawka 1-funkcyjna
 - wąż natryskowy: podwójnie pleciony, rozciągliwy, 

długość 1500 mm
 - materiał: mosiądz, stal i plastik chromowany

759,00

Deszczownia – NAC 01JM– 759,00

MYDELNICZKA
DO DRĄŻKÓW NATRYSKOWYCH

ANM 001K
 - do drążków natryskowych o średnicy: 

19/22/24/25mm
 - adaptery do drążków w komplecie
 - wymiar: 250x100mm
 - materiał: plastik chromowany

49,90

PEONIA
DESZCZOWNIA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ

NAC 01EM
 - wymiary: 1250x421 mm
 - drążek stalowy o regulowanej wysokości: 900-

1250 mm
 - głowica chromowana 2-funkcyjna o wymiarach 

270x186 mm
 - materiał: mosiądz, stal i plastik chromowany
 - słuchawka 3-funkcyjna o wymiarach 133 x 257 mm
 - wąż stalowy podwójnie pleciony o długości 

1500 mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

FUNKCJONALNE 
POŁĄCZENIE 
Z WYLEWKĄ 
WANNOWĄ

Deszczownia Jaskier NAC 01JM – 759,00
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MULTI-SYSTEM
KOMPLET PODTYNKOWY – KWADRATOWY

NAC  090T
 - 3-krotny diverter
 - 6 dysz natryskowych
 - bateria podtynkowa termostatyczna z możliwo-

ścią regulacji wypływu wody
 - głowica natryskowa kwadratowa, stalowa 

o wymiarach 300 x 300 mm
 - wąż podwójnie pleciony, rozciągliwy o długości 

1500 mm
1999,00

22

Komplet podtynkowy NAC 090T – 1999,00
Odpływ liniowy KOL 008B – 419,00 
Haczyk ANH 001K – 36,90

79,00

WRZOS
GŁOWICA NATRYSKOWA 1-FUNKCYJNA

NAC 03QK
 - wymiary: 200x200x12 mm
 - 121-punkty natryskowe

79,00

PEONIA
GŁOWICA NATRYSKOWA 2-FUNKCYJNA

NAC 03EK
 - wymiary: ø200x15 mm
 - zmiana funkcji następuje poprzez przekręcenie 

rantu głowicy
 - 84-punkty natryskowe



23

JAGUAR
KOMPLET NATRYSKOWY 
PODTYNKOWY

NAC 09XP
 - bateria mieszaczowa 

z przełącznikiem natrysku
 - głowica natryskowa okrągła, 

stalowa, o średnicy 300 mm
 - przyłącze kątowe zintegrowane 

z uchwytem na słuchawkę

BATERIA UMYWALKOWA

BDX 021M
 - zasięg wylewki: 123 mm
 - wysokość korpusu: 161 mm

VIGO
KOMPLET NATRYSKOWY 
PODTYNKOWY

NAC 09WP
 - bateria mieszaczowa 

z przełącznikiem natrysku
 - głowica natryskowa kwadratowa, 

stalowa, wymiary 200x200 mm
 - przyłącze kątowe zintegrowane 

z uchwytem na słuchawkę

BATERIA UMYWALKOWA

BCY 021M
 - zasięg wylewki: 98 mm
 - wysokość korpusu: 166 mm
 - korek click-clack

ANEMON
KOMPLET NATRYSKOWY 
PODTYNKOWY

NAC 09AP
 - bateria mieszaczowa 

z przełącznikiem natrysku
 - głowica natryskowa kwadratowa, 

stalowa, wymiary 200x200 mm
 - przyłącze kątowe zintegrowane 

z uchwytem na słuchawkę

BATERIA UMYWALKOWA

BCZ 021M
 - zasięg wylewki: 113 mm
 - wysokość korpusu: 187 mm

BATERIA UMYWALKOWA

BDW 021M
 - zasięg wylewki: 130 mm
 - wysokość korpusu: 176 mm

CYNIA
KOMPLET NATRYSKOWY 
PODTYNKOWY

NAC 09BP
 - bateria mieszaczowa 

z przełącznikiem natrysku
 - głowica natryskowa okrągła, 

stalowa, o średnicy 300 mm
 - przyłącze kątowe zintegrowane 

z uchwytem na słuchawkę

799,00 859,00

499,00 359,00

= 1398,00 = 1258,00
899,00

+

+

1259,00 1149,00

899,00

799,00 
+289,00

899,00 
+499,00

289,00

= 1088,00

999,00

859,00 
+199,00

899,00 
+359,00

199,00

= 1058,00

999,00

+

+

PROMOCJA:

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



 Rozeta do BOXa termostatycznego BXX 0EBT – 269,00
 BOX termostatyczny BXX X44T – 799,00
 Dysza okrągła NAC 077K – 119,00
 Wylewka ścienna NAC 047K – 179,00
 Głowica natryskowa NAC 003K – 289,00
 Słuchawka natryskowa NOR 051S – 54,90
 Wąż natryskowy NDA 001W – 29,90 
 Przełącznik podtynkowy NAC 00BP – 279,00 ED
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