
Zgodnie z naszym oświadczeniem gwa-
rancyjnym producenta nasze produkty 
objęte są pięcioletnią gwarancją, o ile 
produkt został, w sposób udokumento-
wany, zakupiony i zamontowany przez 
koncesjonowany specjalistyczny zakład 
rzemieślniczy. Okres gwarancji rozpo-
czyna się z dniem dostawy z naszego 
zakładu. Ustawowy okres gwarancji za-
wiera się w tym czasie gwarancji. Gwa-
rancja nie obejmuje elementów ele-
ktrycznych i środków świetlnych.

Nadzwyczajna jakość powierzchni i 
precyzyjne odcienie naszych produk-
tów dają się odtworzyć tylko z zastrze-
żeniem techniką drukarską. Optymalne 
wrażenie uzyskacie Państwo jedynie 
dzięki oryginalnym produktom KEUCO. 
Oglądać je można na wystawach spe-
cjalistycznych sklepów z branży sani-
tarnej.

Przedruk oraz powielanie, także frag-
mentów, wyłącznie za wyraźną zgodą i 
podaniem źródła producenta. 
KEUCO GmbH & Co. KG, 
Postfach 1365, D-58653 Hemer

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
technicznych, służących postępowi, ko-
niecznych zmian kolorów i wzorów jak 
również błędów w druku.

Nasze produkty dostarczane są wyłącz-
nie przez hurtownie urządzeń sanitar-
nych. 

Koncepcja, kształtowanie, 
tekst i litografia : 
Kontrast Communication 
Services GmbH, Düsseldorf
Fotografia: 
Studio CASA, Münster
Druk:  
Meinders & Elstermann 
GmbH & Co. KG,
Belm (Osnabrück)
Druk na GALAXI Keramik. 
Dostarczone przez Papier Union.
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D-58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWE



Spis treści

SPIS TREŚCI 3

PRZEDMOWA 4 – 5

WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWE 6 – 71
EDITION 300 6 – 21
EDITION 200 22 – 27
ELEGANCE  28 – 39
EDITION Atelier 40 – 49
EDITION Palais 50 – 59
PLAN 60 – 71

WC DLA GOŚCI 72 – 83
EDITION 300 74 – 75
ELEGANCE 76 – 77
PLAN 78 – 79
JOLY  80 – 81
VISIT 82 –  83

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW 84 – 127
 
WYMIARY I WYKAZ PRODUCENTÓW 128

WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWE

3



»Będąc średnim, prowadzonym przez właściciela 
przedsiębiorstwem, firma KEUCO, założona w 1953 
roku, może pochwalić się długą tradycją w zakre-
sie produkcji elementów wyposażenia łazienek, 
cenionych za swoje wzornictwo. Zaczynając jako 
specjalista i lider na rynku wysokiej jakości akce-
soriów łazienkowych, nasza firma rozwinęła się do 
przedsiębiorstwa oferującego kompleksowe roz-
wiązania wyposażenia łazienek. Rzeczą szczegól-
ną i jedyną w swoim rodzaju w naszych łazienkach 
jest ich konsekwentne wzornictwo - zaczynając od 
stolika pod umywalkę, przechodząc przez armatu-
rę aż do szafek lustrzanych oraz mebli łazienko-
wych.  Wszystko to projektowane przez renomo-
wanych projektantów i odznaczone wieloma 
nagrodami za swoje wzornictwo.  Oprócz wyśmie-
nitego wzornictwa wszystkie produkty KEUCO cha-
rakteryzują się najwyższą jakością oraz innowacyj-
ną technologią. KEUCO – nasza pasja, dla Państwa 
dobrego samopoczucia w łazience.«

Hartmut Dalheimer, dyrektor generalny/Engelbert Himrich, wspólnik zarządzający

4 5



6

Charakter zamiast dowolności.
EDITION 300
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EDITION 300 fascynuje samodzielnym charakterem i ściśle zachowanymi zasadami geometrii. 
Z nich wynikają nieograniczone możliwości wariacji, które elegancko podkreślają architekturę 
łazienki. W ten sposób EDITION 300 roztacza swój charakterystyczny wdzięk.

EDITION 300



Co można zrobić z zabudowanej umywalki i w obrębie jej bezpośredniego sąsiedztwa, najlepiej przedstawia 
seria produktów EDITION 300. Okrągłe i prostokątne blaty z umywalką, oferujące miejsce na przechowywanie 
systemy szuflad, drzwi szafek z wintegrowanym systemem półek z możliwością zmiany ustawienia wysokości, 
podświetlane lustra stwarzające odpowiednią atmosferę oraz szafki z lustrami, dzięki którym małe i duże 
przedmioty w łazience zawsze są pod kontrolą.

Przegląd produktów na stronach 86 – 91

EDITION 300
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Każdy szczegół odzwierciedla wyjątkowe wzornictwo EDITION 300. Pomyślano 
także o podłączeniu radia ze zintegrowanym gniazdem umożliwiającym podłącze-
nie suszarki lub golarki elektrycznej. Pasuje elegancko do dużej szuflady dolnej 
części zabudowy blatu z umywalką.

Przegląd produktów na stronach 86 – 91

EDITION 300
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rozwiązania na- i podtynkowego, opcjonalnie także w formie wintegrowanej w lustro. Seria EDITION 300 wykańczana jest przez atrakcyjną
ofertę rozsądnych akcesoriów. Przegląd produktów na stronach 86 – 91

Liczba kombinacji serii EDITION 300 jest znacząca. Mogą Państwo wybierać między różnymi powierzchniami, szafkami z lustrem, okrągłymi lub pro-
stokątnymi blatami z umywalkami i podświetlanymi lustrami. Armatura dostarczana jest w wersji z jednym lub trzema otworami względnie w formie 

EDITION 300
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EDITION 300
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Armatura montowana na obrzeżach wanny jest konsekwencją przyję-
tych założeń projektowych linii EDITION 300. W przypadku armatury 
pod prysznic wybierać można między wariantami na- i podtynkowymi. 
Zgodnie z Państwa indywidualnym gustem i stosownie do możliwości 
konstrukcyjnych.

Przegląd produktów na stronach 86 – 91

EDITION 300
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Design serii EDITION 300 znajduje swój wła-
sny wyraz w przypadku akcesoriów: Przy 
zachowaniu najpiękniejszej symetrii łączą się 
tutaj kontury kręgu i proste linie tworząc 
funkcjonalne formy.

Przegląd produktów na stronach 86 – 91

Pierścień na ręczniki.

Zabudowa z umywalką z podbudową, wolnostojące uchwyty na ręczniki, uchwyt szklany z kryształu.

Uchwyt na papier toaletowy.

EDITION 300
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EDITION 200
Hojność potrzebuje wielkości

22 23



Minimalizm i przyjemność mieszkania: EDITION 200 łączy oba te 
elementy z gracją i łatwością. Znaczące jest proste prowadzenie linii, 
bogactwo wariantów w zakresie stosowanych materiałów jak również 
dyskretne i charakterystyczne zarazem połączenia z aluminium. 

EDITION 200
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EDITION 200 Meble łazienkowe i szafki wyposażone w lustra. Wzornictwo i ergo-
nomia pozostają w harmonii w przypadku produktów EDITION 200. Szczególny 
komfort zapewniają inteligentne rozwiązania - na przykład szafka z lustrem 
otwierana do góry, która także po otwarciu zapewnia, że zobaczą Państwo własne 
odbicie. - lub też odpowiedni podział szuflad w przypadku mebli łazienkowych po 
zabudowaną umywalką

Przegląd produktów na stronach 92 – 95

EDITION 200
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ELEGANCE
Zasadą jest różnorodność
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Dzięki różnym wariantom powierzchni, meble łazienkowe z serii
ELEGANCE pozwalają się z łatwością integrować w najróżniejsze style 
aranżacji wnętrza. Eleganckiej i domowej atmosfery nadają tu 
przede wszystkim charakterystyczne fronty z prawdziwego drewna w 
fornirze – orzech.

ELEGANCE



Chromowany stołek z siedziskiem z drewna orzechowego jest przykładem obecności konsekwencji we wzornictwie linii 
ELEGANCE. Strona prawa: wysokiej jakości naturalne materiały – szkło, chrom i drewno łączą w perfekcyjnej harmonii 
w tym zestawie podstawy pod umywalkę.

Przegląd produktów patrz na stronach 96 – 103

ELEGANCE
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Element skupiający uwagę na ścianie: lampy dające z boku odbite światło, ich strony czołowe są lustrzane. W tym samym stylu utrzymane 
są poziome lampy podświetlanych luster.

Przegląd produktów patrz na stronach 96 – 103

ELEGANCE
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Kąty proste i proste linie połączone z fantazyjnymi zaokrągleniami: ELEGANCE przemawia swoim 
robiącym wrażenie, klasycznie nowoczesnym wzornictwem. Po lewej stronie uchwyt i koszyk 
na gąbkę wraz z higienicznym, wyjmowanym wkładem z tworzywa, natomiast po prawej stronie 
jednodźwigniowa bateria – wszystko to oferujące przemyślaną ergonomię i łatwość czyszczenia.

Przegląd produktów na stronach 96 – 103

ELEGANCE
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Możliwości rozwiązań à la carte: również elementy prysznica pozwalają się 
łatwo dopasować do Państwa wymagań. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie 
różnorodność jest źródłem wolności kształtowania. A wolność ta jest
zawsze obecna w linii ELEGANCE.

Przegląd produktów na stronach 96 – 103

ELEGANCE
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EDITION Atelier
Nowa przestrzeń w pomieszczeniach
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Tradycyjne wyobrażenia o mieszkaniu bledną w świetle nowych mo-
żliwości. Kształtowane poprzez różne style życia granice pomiędzy 
pomieszczeniami zostaną na nowo zdefiniowane. Więcej indywiduali-
zmu wymaga całkiem nowych perspektyw. EDITION Atelier wprowadza 
tutaj kamienie milowe w funkcjonalnosci i elastyczności. Przy pomocy 
wzornictwa, które jest tak pasjonujące jak nowoczesne życie. 

EDITION Atelier
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Odświeżającą przejrzystość wzornictwa odnajdujemy również 
tutaj. Wolnostojąca armatura wanny, jak również wolnostojąca 
armatura umywalki zapewniają dowolność w planowaniu. Minęły 
już czasy stereotypowych rozwiązań ustawień. Armatura wanny 
znajdująca się na ilustracji posiada regulator jednoheblowy. 
Przy armaturze umywalki obydwa regulatory dopływu wody i 
temperatury wody zintegrowane są w rurze jako ruchome obro-
towe pierścienie. Także charakterystyczny zestaw prysznicowy 
doskonale komponuje się z koncepcją wzornictwa.

Przegląd produktów na stronach 104 – 105

EDITION Atelier
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Jasne prowadzenie linii, przemyślana funkcjonalność, pełny komplet 
klamek i zamków oraz uchwyty na rolkę papieru toaletowego. Także 
chromowane akcesoria EDITION Atelier balansują między praktyczno-
ścią i wyglądem przyszłości. Jakość sprawiająca wrażenie ciężkości to 
szczególne doświadczenie dla dotykającego.

Przegląd produktów na stronach 104 – 105

EDITION Atelier
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Stoliczek pokryty porcelaną.Lampa stojąca, chromowana, z abażurem z materiału.

Pojemnik na mydło, chromowany.

Pojemnik na mydło i zestaw do ustawiania akcesoriów łazienkowych 
(czteroczęściowy zestaw do przechowywania), chromowane. 

EDITION Atelier
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EDITION Palais
Innowacja w konfrontacji z tradycją
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Potrzeby ludzi ulegają zmianom, a z nimi także charakter budynków. 
To, co jest dobre pozostaje, a nowości są dodawane. EDITION Palais 
stwarza przy tym połączenie innowacji z tradycją. Formuje ona z suwe-
rennego understatement, tchnienia wystawności i najnowszej techniki 
nową całość – odkryjcie Państwo wymiar ponadczasowości.

EDITION Palais
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Delikatna wygięta linia wzornictwa EDITION 
Palais odzwierciedla się we wszystkich pro-
duktach: w ciekawych frontach mebli, w 
zaokrąglonym zarysie konturu oraz w charak-
terystycznym owalu podświetlanych luster i 
szaf lustrzanych, w armaturach i akcesoriach. 
W ten sposób powstaje ekskluzywne i subtel-
ne wrażenie całości.

Przegląd produktów na stronach 106 – 111

EDITION Palais
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Charakter który pozwala poczuć EDITION Palais. 
Zastosowanie pracochłonnego rzemiosła widoczne jest 
na przykład w osłaniających częściach frontowych lub 
odpowiednio ściętych szufladach.

Przegląd produktów na stronach 106 – 111

EDITION Palais
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Różne warianty armatury, podobnie jak szeroki wybór akcesoriów dają różnorodne możliwości zaznaczania indywidualnych akcentów. W części 
górnej widoczna jest umywalka z trójotworową armaturą, ze szklanym uchwytem z kubkiem porcelanowym i pojemnikiem na mydło, także z 
białej porcelany. Poniżej klasyczna armatura wanny z dwoma uchwytami i prysznicem do montażu natynkowego. Obok uchwyt z EDITION Palais. 
Strona prawa: Obręcz na ręcznik oraz dwuczęściowy, wychylny uchwyt na ręcznik.

Przegląd produktów na stronach 106 – 111

EDITION Palais
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PLAN
Ewolucja komfortu
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PLAN jest tak różnorodny, jak współczesny styl życia. Bogactwo wariantów, wypełniające zarówno 
zupełnie indywidualne oczekiwania w zakresie ergonomii i estetyki. Dzięki możliwości ciągłej 
modyfikacji, łazienka z zastosowaniem produktów PLAN jest inwestycją na wiele dziesięcioleci. 
PLAN dostosowuje się do Państwa życia.

PLAN
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und Healthcare
Innovations

Podświetlane lustro, środkowa szafka i zabudowana umywalka z płytą tworzą elegancką całość.  
Niezwykle wygodne i zawsze w pobliżu- odpowiednie uchwyty: chromowany podwójny uchwyt na 
odpowiednio dopasowany zestaw akcesoriów i uchwyty na ręczniki po stronie bocznej. Dzięki wbu-
dowanemu w płycie zabudowy umywalki przekręcanemu przełącznikowi, możliwe jest otwieranie i 
zamykanie armatury odpływowej.

Przegląd produktów na stronach 112 – 123

PLAN
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Koncepcji PLAN nie można pomylić z żadną inną, oferuje ona szerokie możliwości opra-
cowania własnego stylu wyposażenia. Meble przygotowane są zarówno w wariantach 
drewnianych lub też w postaci lakierowanej białej , lub czarnej. Żaluzja w środkowej szafce 
wykonana z białego szkła, doskonale pasuje do wyglądu całości.

Przegląd produktów na stronach 112 – 123

PLAN
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Purystyczne formy, które umożliwiają przy-
jemną obsługę armatur. Czy to chromowane, 
czy ze stali szlachetnej czy też z aluminio-
wym wykończeniem: Wyróżniający design i 
nieosiągalna jakość są charakterystyczne dla 
armatur PLAN. Przemyślany projekt czasa-
mi jest zupełnie niewidoczny: na przykład 
poprzez łatwość jego czyszczenia.

Przegląd produktów na stronach 112 – 123

PLAN
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WC DLA GOŚCI
Prawdziwa gościnność
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Toaleta dla gości to szczególna wizytówka każdego 
domu EDITION 300, dzięki swojej funkcjonalności i 
stylistycznej elegancji, szczególnie się nadaje do zapew-
nienia w przypadku gości doskonałego wrażenia. Dzięki 
wąskiemu, w niewielkim stopniu rozbudowanemu for-
matowi blatu z umywalką możliwe jest zaprojektowanie 
wdzięcznej toalety dla gości. Także uchwyt na ręczniki i 
dolna część zabudowy blatu z możliwością wysunięcia 
części frontowej i wintegrowanym otworem do wrzucania 
ręczników oferują wiele komfortu w małych pomieszcze-
niach.

Przegląd produktów na stronach 86 – 91

EDITION 300

75



76

W linii ELEGANCE pomyślano o wszystkim – także o go-
ściach: odpowiednie do mniejszej toalety dla gości jest 
podświetlane lustro oraz stolik pod umywalkę w rozmia-
rze S. Strona prawa: dozownik mydła i piany wytwarza 
delikatną piankę – daje to wrażenie luksusu i przy okazji 
zmniejsza zużycie mydła w płynie. Strona prawa na dole: 
tak jak większe modele, również mała zabudowa pod sto-
lik umywalkowy oferuje dużo miejsca za uchylnymi 
drzwiczkami.

Przegląd produktów na stronach 96 – 103

ELEGANCE
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PLAN to najszerszy i jednocześnie najbardziej 
elastyczny zestaw produktów kolekcji KEUCO. 
Można to zauważyć w przypadku łazienki dla 
gości. Szeroki zakres wariantów w przypadku 
rozwiazań PLAN umożliwia zapewnienie ele-
ganckich rozwiązań, także dla najmniejszych 
pomieszczeń. Ponadto także w tym przypad-
ku zapewniona jest funkcjonalność poprzez 
montaż armatury na czujniki, pojedynczego 
kranu z możliwością mieszania wody czy też 
zaworów stojących.

Przegląd produktów na stronach 112 – 123

PLAN
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Asymetryczne formy i nie dające się z niczym innym pomylić multifukcjonalne mocowania: 
Koncepcja JOLY jest niezwykle elastyczna podczas projektowania. I tak także WC dla gości staje się 
prawdziwą ozdobą.

Przegląd produktów na stronach 124 –125

JOLY
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Subtelna elegancja szkła i aluminium oferuje w przypadku produktów VISIT zaskakujące rozwiązania w zakre-
sie szczegółów. I tak pojemnik na mydło jest elegancko wbudowany w panel podświetlanego lustra. Rolki 
papieru toaletowego i szczotka toaletowa mają swoje miejsce w pudełku w ścianie.

Przegląd produktów na stronach 126 – 127

VISIT
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Fornir orzech włoski

Fornir klon

Fornir makassar, wysoki połysk

Powierzchnie

Fornir powierzchnie

Powierzchnie Dekor

Powierzchnie metalowe

Powierzchnie lakierowane

Powierzchnie lakierowane

Fornir heban

Stal najwyższej jakości względ-
nie stalowe wykończenie

srebrny pallad

antracyt

Fornir dąb

Dekor jasny dąb

Dekor szary bordeaux (RAL 3007)

Fornir oliwkowy

chromowane eloksowane srebrne aluminium
(E6 EV1) względnie aluminiowe 
wykończenie

jedwabiście matowy kremowy sahara

Fornir jasny dąb

Dekor jasne drzewo orzechowe

biały

Dekor biały, wysoki połysk

Fornir błyszczący, wiśniowy Fornir tineo

Fornir dąb-tytoń biały, wysoki połysk

Dekor biały oliwkowy (RAL 7003) czarny

POWIERZCHNIE
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Przegląd produktów

Lustro podświetlane
z okalającym oświetleniem, świetlówki
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x 14 W T5 und 2 x 21 W T5) /   950 x 650 x 65 mm
(2 x 14 W T5 und 2 x 28 W T5) / 1250 x 650 x 65 mm

Uchwyt
300 mm

Uchwyt na ręczniki
600, 800 mm

Haczyk na ręczniki
podwójne

Uchwyt na ręczniki
wolnostojący
występ: 465, 320 mm

Uchwyt na ręczniki Zestaw szczotek toaletowych
do powieszenia 6 z wkładką z prawdziwego
ręczników dla gości kryształu matowany
wysokość: 465 mm ze szczotką

Pierścień do 
zawieszania ręczników
Ø 210 mm
występ: 212 mm

Półka
z płytą z kryształowego szkła
wymiary (szer. x gł.):
  650 x 120 mm
 950 x 120 mm
1250 x 120 mm

Lustro kryształowe
wymiary
(szer. x wys.):
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
1250 x 650 mm

Lustro podświetlane
z okalającym oświetleniem, świetlówki
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(4 x 14 W T5) /650 x 650 x 65 mm

Lustro podświetlane
z okalającym 
oświetleniem, 
świetlówki
oświetlenie/wymiary
(szer. x wys. x gł.):
(2 x 14 W T5) /
525 x 960 x 46 mm

Ścienna oprawa oświe-
tleniowa, matowana
z opalowego szkła
(1 x 40 W)

Lustro kryształowe
wymiary (szer. x wys.):
525 x 960 mm

Uchwyt Pojemnik na mydło w płynie
do szkła ze szkłem matowany ze szkła
z prawdziwego kryształu z prawdziwego kryształu 
 pojemność: ok. 180 ml

Półka na mydło
z pojemnikiem 
z prawdziwego kryształu

Uchwyt na zapasowe 
rolki papieru toaletowego

Uchwyt na 
papier toaletowy
z pokrywką

Szafka z lustrem
1 drzwi uchylne
korpus: eloksowane srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
• świetlówki (2 x 14 W T5 )
wyposażenie:
• lustro po stronach bocznych
• włącznik światła (na zewnątrz)
• 2 gniazda znajdujące się wewnątrz
• 1 gniazdo znajdujące się na zewnątrz
•  1 wewnętrzne lustro z możliwością przestawienia 

(200 x 520 mm)
•  5 półek szklanych z możliwością zmiany ustawienia
wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 650 x 160 mm

Lustro kryształowe 
z szlifem ukośnym
Ø 950 mm

Lustro kryształowe 
z szlifem ukośnym
Ø 950 mm
z zabudową i zestawem uszczelniającym do montażu 
natynkowej armatury ściennej

Szafka z lustrem
1 drzwi uchylne
korpus: eloksowane srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
• świetlówki (2 x 28 W T5 )
wyposażenie:
• lustro po stronach bocznych
• włącznik światła (na zewnątrz)
• 2 gniazda znajdujące się wewnątrz
• 1 gniazdo znajdujące się na zewnątrz
•  1 wewnętrzne lustro z możliwością przestawienia 

(200 x 520 mm)
• 7 półek szklanych z możliwością zmiany ustawienia
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 650 x 160 mm

Lustro podświetlane
z szlifem ukośnym
Oświetlenie punktowe (2 x 36 W)
Ø 950 mm

Lustro podświetlane
z szlifem ukośnym
Oświetlenie punktowe 
(2 x 36 W), Ø 950 mm
zabudową i zestawem uszczelniającym do montażu 
natynkowej armatury ściennej

Szafka z lustrem
1 drzwi uchylne
korpus: eloksowane srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
• świetlówki (2 x 21 W T5 )
wyposażenie:
• lustro po stronach bocznych
• włącznik światła (na zewnątrz)
• 2 gniazda znajdujące się wewnątrz
• 1 gniazdo znajdujące się na zewnątrz
•  1 wewnętrzne lustro z możliwością przestawienia 

(200 x 520 mm)
• 5 półek szklanych z możliwością zmiany ustawienia
wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 650 x 160 mm

619 mm / 819 mm

319 mm

650 mm

EDITION 300 chromowana 
powierzchnia
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Szafka dolna
do wyboru dołączona 
po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
• 2 półki uniwersalne
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 650 x 385 mm

Szafka dolna
do wyboru dołączona 
po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
• 2 półki uniwersalne
wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 650 x 385 mm

Szafka dolna
do wyboru dołączona 
po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 1 szuflada
• 1 kosz na pranie
• 2 półki uniwersalne
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 650 x 385 mm

Blat z dwiema umywalkami z odlewu mineralnego
z odpływem wymuszonym, do wyboru także 
z wierceniem otworu na kran,
do zastosowania armatury z 1 lub 3 otworami
(średnicówka 200 mm)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 155 x 525 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
z systemem odpływowym i przelewem typu Clou i odpły-
wem wymuszonym do wyboru z wierceniem otworu na 
kran lub bez wiercenia otworu na kran, do zastosowania 
armatury z 1 lub 3 otworami
(średnicówka 200/300 mm)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 155 x 525 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
z systemem odpływowym i przelewem typu Clou i odpły-
wem wymuszonym do wyboru z wierceniem otworu na 
kran lub bez wiercenia otworu na kran, do zastosowania 
armatury z 1 lub 3 otworami
(średnicówka 200/300 mm)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 155 x 525 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
z odpływem wymuszonym
z otworem na kran wierconym po stronie prawej,
do wyboru również bez otworu na baterię
wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 131 x 320 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
z systemem odpływowym i przelewem typu Clou i odpły-
wem wymuszonym do wyboru z wierceniem otworu na 
kran lub bez wiercenia otworu na kran, do zastosowania 
armatury z 1 lub 3 otworami
(średnicówka 200/300 mm)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 155 x 525 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
z odpływem wymuszonym
bez wiercenia otworu na kran
Ø 480 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 650 mm, pasującej do blatu z umywalką 
z odlewu mineralnego włacznie z elementami montażowymi
wymiary (szer. x wys. x gł.): 650 x 155 x 525 mm

Zabudowa pod blatem 
z umywalką
o szerokości 525 mm, pasującej do blatu z umywalką z odlewu mineralnego
wysuwana po stronie przedniej, włącznie z elementami montażowymi
wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 410 x 320 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
Blat z umywalką w centralnej części, lub do wyboru bez blatu
wiercenia otworu na kran, z otworami po stronie lewej lub
z otworami po stronie prawej, pasujace do blatu z umywalką 
z odlewu mineralnego Ø 480 mm, nasada na płycie ze szkła 
zabezpieczającego lakierowana na biało włącznie z elementami 
montażowymi, do wyboru ze zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.):
 950 x 168 x 525 mm
1250 x 168 x 525 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
do wyboru blat z umywalką po stronie lewej 
(wiercenie otworu na kran po stronie lewej
lub blat z umywalką po stronie prawej
(wiercenie na kran po stronie prawej), pasujace do 
blatu z umywalką z odlewu mineralnego
Ø 480 mm, nasada na płycie ze szkła zabezpieczającego
lakierowana na biało włącznie z elementami montażowymi, 
do wyboru
ze zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 168 x 525 mm

Zabudowa pod blatem 
z umywalką
o szerokości 525 mm, pasującej do blatu z umywalką z odlewu mineralnego
wysuwana po stronie przedniej z bocznym otworem do wrzucania ręczników
włacznie z elementami montażowymi
wymiary (szer. x wys. x gł.): 525 x 410 x 320 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 950 mm, pasującej do blatu z umywalką 
z odlewu mineralnego włacznie z elementami 
montażowymi, do wyboru z wintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 155 x 525 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 1250 mm, pasującej do blatu z umywalką 
z odlewu mineralnego włacznie z elementami montażowymi, 
do wyboru z wintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250 x 155 x 525 mm

Regał
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 5 szklanych półek
• 6 półek uniwersalnych
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1800 x 385 mm

Regał
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 3 szklane półki
• 1 szuflada
• 1 kosz na pranie
• 6 półek uniwersalnych
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1800 x 385 mm

Przegląd produktów

EDITION 300 
Strona przednia Powierzchnie lakierowane strona przednia/korpus (lakier podstawowy, pokrycie struktury)

Fornir 
oliwkowy

antracytFornir 
dąb

biały sahara chromowana 
powierzchnia

Fornir 
heban

biały, 
wysoki połysk
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Przegląd produktów

Głowica prysznicowa i kran wanny z jedną dźwignią
do montażu w czterech otworach na brzegu wanny, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury
z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic, 
opuszczany prysznic ręczny

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, 
z zaworem odcinającym i przestawnym, 
gotowy zestaw, dopasowany do Flexx Boxx THM DN 20
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Kran z jedną dźwignią 
do montażu w obrębie umywalki
z/bez wyposażeniem odpływowym i armaturą, 
do montażu w jednym otworze
Ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Armatura blatu z umywalką 
wyposażona w trzy otwory
Wykonanie z rozetą, z /bez cięgieł do armatury odpły-
wowej ,do montażu w trzech otworach, 90° części 
górne z ceramicznym uszczelnieniem

Armatura bidetu z jedną dźwignią
z cięgłami do wyposażenia odpływowego, 
do montażu w jednym otworze, ceramiczne kartusze z 
ograniczeniem temperatury

Armatura prysznica wyposażona w dwa uchwyty
do montażu natynkowego, 90° elementy górne z 
ceramicznym uszczelnieniem

Uchwyt prysznicowy 
do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi i nakrętką zabezpieczającą

Armatura bidetu wyposażona w dwa uchwyty
z/ bez cięgieł do armatury odpływowej, 
do montażu w jednym otworze, 
90° części górne z ceramicznym uszczelnieniem

Prysznic ręczny
z systemem zapobiegającym 
osadzaniu się wapna, funkcje:
• normalny strumień
• delikatny strumień
• strumień do masażu

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, 
z ceramicznym zaworem odcinającym 
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx THM DN 20,
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Armatura blatu z umywalką 
wyposażona w dwie dźwignie
z /bez cięgieł do armatury odpływowej , do montażu w 
jednym otworze, 90° części górne z ceramicznym
uszczelnieniem

Kran z jedną dźwignią 
do montażu w obrębie umywalki
do montażu natynkowego, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Kran do wanny z jedną dźwignią 
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx EHM DN 20,
składający się z dźwigni, obudowy, 
mechanizmu do przestawiania i  rozety

Kran z jedną dźwignią 
do montażu w obrębie umywalki
ze zmniejszoną wysokością przelewania bez cięgieł
i wyposażenia odpływowego, 
do montażu w jednym otworze, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, 
z zaworem odcinającym i przestawnym, 
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx THM DN 20,
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Armatura blatu z umywalką 
wyposażona w trzy otwory
Wykonanie z płytą 
Średniówka 200 mm z/bez cięgieł do armatury odpływowej
Średniówka 300 mm z cięgłami do armatury odpływowej
do montażu w 3 otworach, 90° części górne z ceramicznym 
uszczelnieniem

Kran z jedną dźwignią 
do montażu w obrębie umywalki
do montażu podtynkowego, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Kran do wanny z jedną dźwignią
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx EHM DN 20,
składający się z dźwigni, obudowy, 
mechanizmu do przestawiania i  rozety

Głowica prysznicowa 
z jedną dźwignią 
do montażu podtynkowego
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx EHM DN 20,
składający się z dźwigni, obudowy i rozety

Kran z jedną dźwignią 
do montażu w obrębie umywalki
ze zmniejszoną wysokością przelewania z/bez cięgłami do 
armatury odpływowej 
do montażu w jednym otworze, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Armatura wanny wyposażona 
w dwa uchwyty
do montażu natynkowego
90° elementy górne z ceramicznym uszczelnieniem 
z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic

Kran z jedną dźwignią 
do montażu w obrębie umywalki
do montażu podtynkowego, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego
z ceramicznym zaworem odcinającym
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx THM DN 20,
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Przewód prysznica
1250, 1600, 2000 mm 

Drążek prysznica
składający się z 
• drążka ściennego, 800 mm
• suwaka prysznica
• tarczy wyrównujacej kafelki

Głowica prysznicowa 
z jedną dźwignią
do montażu podtynkowego, 
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx EHM DN 20,
składający się z dźwigni, obudowy i rozety

Kran do wanny z jedną dźwignią
do montażu natynkowego
Ceramiczne kartusze z 
ograniczeniem temperatury
z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic

Głowica prysznicowa z jedną dźwignią
do montażu natynkowego, 
ceramiczne kartusze z 
ograniczeniem temperatury

851 mm

EDITION 300 

Wylewka wannowa
pasuje do wszystkich armatur podtynkowych,
do wyboru z okrągłą lub kwadratową rozetą
długość: 150, 200 mm

Deszczownica
z ramieniem
długość: 300, 450 mm

Przyłącze kątowe do węża
do wszystkich baterii 
podtynkowych,
do wyboru z okrągłą lub 
kwadratową rozetą

chromowana
powierzchnia
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chromowana 
powierzchnia

Lusterko kosmetyczne
montowane na drążku, regu-
lowane w 3 płaszczyznach, 
drążek należy zamówić
oddzielnie, powiększenie x 2.5
Ø 230 mm

Lustro kryształowe
wymiary (szer. x wys.): 
430 x 1050 mm
550 x 1050 mm

720 mm

454 mm

454 mm

400 mm

500 mm

Szafka z lustrem
1 drzwi uchylne
korpus: eloksowane, srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
oświetlenie punktowe (2 x 24 W) 
wyposażenie:
• lustro montowane po stronie tylnej
• wewnętrzne oświetlenie
• 2 gniazda
• włącznik światła
•  4 szklane półki z możliwością przestawienia 

wysokości
• lustro uchylne
• 1 uchwyt na szkło
• 1 uchwyt magnetyczny
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 780 x 177 mm

Szafka z lustrem
2 drzwiczki obrotowe
korpus: eloksowane, srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
oświetlenie punktowe (2 x 24 W) 
wyposażenie:
• lustro montowane po stronie tylnej
• wewnętrzne oświetlenie
• 2 gniazda
• włącznik światła
•  4 szklane półki z możliwością przestawienia 

wysokości
• 1 uchwyt na szkło
• 1 uchwyt magnetyczny
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 780 x 177 mm

Szafka z lustrem
1 drzwi uchylne
korpus: eloksowane, srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
oświetlenie punktowe (2 x 36 W) 
wyposażenie:
• lustro montowane po stronie tylnej
• wewnętrzne oświetlenie
• 2 gniazda
• włącznik światła
•  4 szklane półki z możliwością przestawienia 

wysokości
• lustro uchylne
• 1 uchwyt na szkło
• 1 uchwyt magnetyczny
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 780 x 177 mm

Kinkiet ścienny
model mały klosz z
mlecznego mrożonego 
szkła (1 x 24 W)

Kinkiet ścienny
model mały klosz z
mlecznego mrożonego 
szkła (1 x 36 W)

Szafka z lustrem
2 drzwiczki obrotowe
korpus: eloksowane, srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie:
oświetlenie punktowe (2 x 36 W) 
wyposażenie:
• lustro montowane po stronie tylnej
• wewnętrzne oświetlenie
• 2 gniazda
• włącznik światła
•  4 szklane półki z możliwością przestawienia 

wysokości
• 1 uchwyt na szkło
• 1 uchwyt magnetyczny
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 780 x 177 mm

Przegląd produktów

654 mm, 854 mm

354 mm

Reling na ręcznik 
600, 800 mm

Reling na ręcznik 
Podwójny
600 mm

Półka 
Wykonana z kryształowego szkła
wymiary (szer. x gł.):
 430 x 130 mm
 550 x 130 mm
 800 x 130 mm
 1000 x 130 mm

Reling na ręcznik 
300 mm

Wieszak na ręcznik
Dwuramienny, obrotowy
długość: 466 mm

Obręcz na ręcznik 

Wieszak na ręcznik 
Podwójny

Wieszak na ręcznik
Potrójny

Mydelniczka 
spodek wykonany z 
kryształowego szkła
wraz z uchwytem

Uchwyt na kubek 
kubek wykonany z 
kryształowego szkła

Dozownik na mydło
wykonany z kryształowego szkła
pojemność: około 200 ml

Uchwyt na zapasowy 
papier toaletowy

Uchwyt na papier
toaletowy Z pokrywą

Pojemnik ze szczotką toaletową
z wymienialnym wkładem z tworzywa
sztucznego, szczotką i zapasową
końcówką szczotki

Lusterko kosmetyczne,
bez podświetlenia
montowane na drążku, regu-
lowane w 3 płaszczyznach,
drążek należy zamówić
oddzielnie, powiększenie x 2.5,
Ø 230 mm (1 x 7 W G 23)

EDITION 200 
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Szafka środkowa
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
2 drzwiczki drewniane, dolne drzwi z możliwością 
wysuwania po stronie przedniej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1142 x 330 mm

Szafka środkowa
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
2 drzwiczki drewniane
wyposażenie:
• 1 szklana półka
• 1 szuflada
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1142 x 330 mm

Półka z prawdziwego kryształu
do szafek środkowych i dolnych
wymiary (szer. x wys. x gł.): 405 x 10 x 335 mm

Szafka górna
do wyboru dołączona po 
stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 
400 x 575 x 180 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
wiszący przy ścianie, z systemem odpływowym 
i przelewem typu Clou 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 680 x 165 x 500 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
wiszący przy ścianie, z systemem odpływowym 
i przelewem typu Clou 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 165 x 500 mm

Regał 
do wyboru dołączona po stronie lewej lub 
prawej
1 drzwi szklane, 1 drzwi drewniane z mo-
żliwością wysuwania po stronie przedniej
wyposażenie:
• 5 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 1720 x 330 mm

Regał
do wyboru dołączony 
po stronie lewej lub prawej
1 drzwi szklane, 1 drzwi drewniane 
wyposażenie:
• 3 szklane półki
• 1 szuflada
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 1720 x 330 mm

Regał 
do wyboru dołączona po stronie lewej lub 
prawej
2 drzwiczki drewniane, dolne drzwi z mo-
żliwością wysuwania po stronie przedniej
wyposażenie:
• 5 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 1720 x 330 mm

Regał
do wyboru dołączony 
po stronie lewej lub prawej
2 drzwiczki drewniane
wyposażenie:
• 3 szklane półki
• 1 szuflada
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 1720 x 330 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 800 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego, z płytą pokrywającą z prawdziwego 
kryształu lakierowaną na biało, możliwość wysunięcia 
po stronie przedniej
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 445 x 475 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 800 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego z płytą pokrywającą z prawdziwego 
kryształu lakierowaną na biało, możliwość wysunięcia 
po stronie przedniej, 2 drzwiczki obrotowe
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 445 x 475 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 680 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego, z płytą pokrywającą z prawdziwego 
kryształu lakierowaną na biało, możliwość wysunięcia 
po stronie przedniej
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 445 x 475 mm

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 680 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego z płytą pokrywającą z prawdziwego 
kryształu lakierowaną na biało, możliwość wysunięcia 
po stronie przedniej, 2 drzwiczki obrotowe
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 445 x 475 mm

Szafka dolna
do wyboru dołączona po 
stronie lewej lub prawej
1 drzwi drewniane z 
możliwością wysunięcia po 
stronie przedniej
wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 435 x 330 mm

Szafka dolna
do wyboru dołączona po 
stronie lewej lub prawej
1 drzwiczki drewniane
wyposażenie:
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.): 
400 x 435 x 330 mm

Przegląd produktów

Szafka środkowa 
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
1 drzwi szklane, 1 drzwi drewniane z możliwością 
wysuwania po stronie przedniej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1142 x 330 mm

Szafka środkowa
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
1 drzwi szklane, 1 drzwi drewniane 
wyposażenie:
• 1 szklana półka
• 1 szuflada
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1142 x 330 mm

EDITION 200chromowana 
powierzchnia

Strona przednia Korpus
Fornir 
heban

szarabiała 
(lakier)

białaDekor 
jasny dąb

Dekor jasne drzewo
orzechowe
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ELEGANCE chromowana 
powierzchnia

Przegląd produktów

435 mm, 635 mm,
835 mm, 1035 mm

335 mm 240 mm

Reling na ręcznik
400, 600, 800, 1000 mm

Półka
z kryształowego lub krystalicznego 
szkła
wymiary (szer. x wys. x gł.):
360 x 10 x 131 mm
600 x 10 x 131 mm
700 x 10 x 131 mm
950 x 10 x 131 mm

Haczyk na ręcznik
34 mm

Haczyk na ręcznik
59 mm

Wieszak na ręcznik
82 mm

Reling na ręcznik
300 mm

Haczyk na ręcznik
podwójny

Wieszak na ręcznik
dwuramienny, obrotowy
długość: 450, 340 mm

Obręcz na ręcznik
205 mm

Uchwyt na kubek
z kubkiem wykonanym z mrożonego szkła

Dozownik do mydła
z mrożonego szkła
na płynne mydło
pojemność: około 180 ml

Uchwyt na mydelniczkę
z mydelniczką wykonaną z mrożonego szkła

Dozownik na mydło
z mrożonego szkła
pojemność: około 220 ml
w zestawie mydło w płynie

Koszyk na gąbkę
z wyjmowanym środkiem

Stołek łazienkowy
chromowany/fornir orzech włoski

Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką, na rolki o szerokości 100/120 mm

Uchwyt na zapasowy 
papier toaletowy

Koszyk na gąbkę do narożnej instalacji
z wyjmowanym środkiem

Wieszak na ręcznik
620 mm

Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta, na rolki o szerokości 100/120 mm

Lusterko kosmetyczne
montowane do ściany, podświetlane,
opcjonalnie podłączane do sieci
lub kablem spiralnym z wtyczką,
powiększenie x 5, 1 x 8 W, żarówka 
energooszczędna, Ø 207 mm

Zestaw ze szczotką WC
kompletny z wkładem
wykonanym z mrożonego
szkła, szczotką oraz
zapasową główką szczotki

Zestaw ze szczotką WC
z pokrywą, syntetyczny wkład,
szczotka  oraz zapasowa 
główka szczotkiDozownik do mydła

do montażu na umywalce lub blacie umywalki,
zestaw zawiera również 2 butelki mydła w
płynie (2 x 500 ml)
pojemność: około 500 ml
Wysokość: 93, 161 mm
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Lustro podświetlane
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany,
obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym,
z zamiennym przełączaniem świateł ukrytym
przełącznikiem, oświetlenie jarzeniowe.
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x 14 W T5)/700 x 820 x 66 mm
(2 x 21 W T5)/950 x 705 x 66 mm

Lustro kryształowe 
ze szlifem fasetowym ze wszystkich stron
wymiary (szer. x wys.): 
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm

Lustro podświetlane
pionowe podświetlenie, frontowy panel lustrzany, obustronne podświetlenie
światłem białym i nastrojowym, z zamiennym przełączaniem świateł ukrytym
przełącznikiem, oświetlenie jarzeniowe (4 x 14 W T5)
wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 635 x 66 mm
950 x 635 x 66 mm 

Kinkiet ścienny
do montażu w pionie lub w poziomie, frontowy
panel lustrzany, obustronne podświetlenie 
światłem białym i nastrojowym, z zamiennym 
przełączaniem świateł włącznikiem ściennym, 
oświetlenie jarzeniowe
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x 14 W T5)/700 x 70 x 66 mm
(2 x 21 W T5)/950 x 70 x 66 mm

Lustro podświetlane 
poziome podświetlenie, frontowy panel lustrzany,
obustronne podświetlenie światłem białym i nastrojowym, 
z zamiennym przełączaniem świateł ukrytym
przełącznikiem, oświetlenie jarzeniowe (1 x 24 W)
wymiary (szer. x wys. x gł.):
360 x 705 x 66 mm

ELEGANCE 

Przegląd produktów

Szafka lustrzana
2 obrotowe drzwi
oświetlenie: lampa halogenowa (4 x 20 W)
korpus: aluminium, srebrny anodowany
wyposażenie:
olustrowana tylna ściana
lustra po bokach
1 zewnętrzny włącznik oświetlenia
2 wewnętrzne gniazdka elektryczne
3 pionowo regulowane szklane półki
na życzenie z 2 wewnętrznymi szufladami
na życzenie wraz z zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 760 x 169 mm

Szafka lustrzana
3 obrotowe drzwi
oświetlenie: lampa halogenowa (6 x 20 W)
korpus: aluminium, srebrny anodowany
wyposażenie:
olustrowana tylna ściana
lustra po bokach
1 zewnętrzne gniazdko elektryczne
2 wewnętrzne gniazdka elektryczne
6 pionowo regulowanych szklanych półek
na życzenie z 2 wewnętrznymi szufladami
na życzenie wraz z zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1200 x 670 x 169 mm

Szafka lustrzana
1 obrotowe drzwi
otwierane z lewej lub prawej strony
oświetlenie: lampa halogenowa (2 x 20 W)
korpus: aluminium, srebrny anodowany
wyposażenie:
olustrowana tylna ściana
1 zewnętrzny włącznik oświetlenia
2 wewnetrzne gniazdka elektryczne
3 pionowo regulowane szklane półki
na życzenie z 1 wewnętrzną szufladą
wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 760 x 169 mm

Szafka lustrzana
2 obrotowe drzwi
oświetlenie: lampa halogenowa (4 x 20 W)
korpus: aluminium, srebrny anodowany
wyposażenie:
olustrowana tylna ściana
lustra po bokach
1 zewnętrzne gniazdko elektryczne
2 wewnętrzne gniazdka elektryczne
3 pionowo regulowane szklane półki
na życzenie z 2 wewnętrznymi szufladami
na życzenie wraz z zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 670 x 169 mm98 99



Przegląd produktów

* do skompletowania produktu niezbędny jest blat z kryszałowego szkła Art. Nr 31628. Prosimy zamawiać oddzielnie.
Uwaga: z powodu położenia uchwytu oraz geometrii drzwi, łączenie szafek jest niemożliwe

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z/bez automatycznego korka, jednootworowa
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem

Bateria umywalkowa jednouchwytowa
duży model
z/bez automatycznego korka, jednootworowa
głowica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem

Przedłużenie do jednouchwytowej baterii umywalkowej
pasuje do jednouchwytowych baterii umywalkowych 
51602, 51604 oraz 51608
wysokość: 90 mm

Uwaga: jednouchwytową baterię umywalkową prosimy 
zamawiać oddzielnie

Bateria kolumnowa
z automatycznym korkiem
1 otworowa, główica 90° ceramiczna z
ceramicznym uszczelnieniem

Jednouchwytowa bateria bidetowa
z automatycznym korkiem, jednootworowa
główica ceramiczna z ceramicznym uszczelnieniem

Umwalka mineralna
z Clou oraz systemem odpływowym,
z otworem na baterię jednootworową, biała
wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 135 x 492 mm
950 x 135 x 504 mm

Szafka podumywalkowa
pasuje do umywalki 31670
oraz umywalki szklanej 31680
z wyciąganym frontem
wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 360 x 490 mm
950 x 360 x 500 mm

Umywalka mineralna nablatowa
bez otworu na baterię, z odpływem, biała
wymiary (szer. x wys. x gł.): 586 x 127 x 360 mm

Umywalka szklana
z Clou oraz systemem odpływowym
z otworem na baterię jednootworową
od spodu lakierowana na biały kolor
wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 125 x 492 mm
950 x 125 x 504 mm

Umywalna mineralna
z otworem na baterię jednootworową, z odpływem, biała
wymiary (szer. x wys. x gł.): 361 x 115 x 360 mm

Szafka podumywalkowa
pasuje do umywalki mineralnej 31670
1 obrotowe drzwi, prawe lub lewe
wymiary (szer. x wys. x gł.): 361 x 444 x 360 mm

Strona przednia Korpus
Fornir
orzech 
włoski

Fornir
oliwkowy

Fornir 
klon

biały 
(lakierowany)

biały 
(lakierowany)

antracyt 
(lakierowany)

antracyt 
(lakierowany)

Fornir 
heban

Fornir makassar 
wysoki połysk

biały wysoki 
połysk

biały wysoki 
połysk

sahara 
(lakierowany)

sahara 
(lakierowany)

chromowana 
powierzchnia

Szafka średnia*
otwieranie lewe lub prawe
wyposażenie:
• 3 szklane półki
• 3 pojemniki
• ciche domykanie drzwi
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 894 x 380 mm

Szafka podstawowa*
otwieranie lewe lub prawe
wyposażenie:
• 2 szklane półki
• 2 pojemniki
• ciche domykanie drzwi
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 614 x 380 mm

Szafka wysoka
otwieranie lewe lub prawe
wyposażenie:
• 3/5 szklanych półek
• 6 pojemników
• ciche domykanie drzwi
• na życzenie 1 szuflada oraz 1 kosz na bieliznę
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1684 x 380 mm

Syfon
G 1 ¼ cala, teleskopowe doprowadzenie 140 mm, dopro-
wadzenie ścienne 330 mm
rozeta Ø 72 mm

Jednouchwytowa bateria wannowo prysznicowa
Montaż 4-ro otworowy na brzegu wanny, głowica cera-
miczna z ceramicznym uszczelnieniem, z automatycznym 
przełącznikiem wanna/prysznic, ukryta słuchawka prysz-
nicowa ze strumieniem normalnym, miękkim oraz masu-
jącym

Wylewka wannowa
pasująca do wszystkich 
baterii podtynkowych
długość: 146, 196 mm

ELEGANCE
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chromowana 
powierzchnia

Ścienne przyłącze 
węża prysznicowego
do węży prysznicowych 
ze stożkową końcówką

Ścienne przyłącze węża
prysznicowego
pasuje do wszystkich 
baterii podtynkowych

Wąż prysznicowy
1250, 1600, 2000 mm

Słuchawka prysznicowa
z systemem antywapiennym
• strumień normalny
• strumień miękki
• strumień masujący

Reling na słuchawkę prysznicową
zawiera:
•  reling 900 mm
•  mocowanie regulowane na słu-

chawkę prysznicową 
•  płytkę kompensacyją

Jednootworowa bateria wannowa z deszczownicą
montaż naścienny, głowica ceramiczna z ceramicznym 
uszczelnieniem, z automatycznym przełącznikiem
wanna/prysznic, obrotowa deszczownica, Ø 180 mm,
słuchawka prysznicowa ze strumieniem normalnym,
miękkim oraz masującym, z regulowanych uchwytem na 
słuchawkę prysznicową oraz wężem prysznicowym
(2000 mm)

Jednootworowa bateria wannowa z deszczownicą
montaż naścienny, głowica ceramiczna z ceramicznym 
uszczelnieniem, obrotowa deszczownica, Ø 180 mm, 
słuchawka prysznicowa ze strumieniem normalnym, 
miękkim oraz masującym z regulowanym uchwytem 
na słuchawkę prysznicową oraz wężem
prysznicowym (1600 mm)

Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu naściennego, głowica ceramiczna z
ceramicznym uszczelnieniem

Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu naściennego, głowica ceramiczna z
ceramicznym uszczelnieniem, z automatycznym
przełącznikiem wanna/prysznic

Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu naściennego, pasuje do Flexx Boxx EHM
DN 20 zawiera: dźwignię, kołnierz i element dopasowu-
jący

Deszczownica
Ø 180 mm, z ramieniem
długość: 300, 450 mm

Bateria termostatyczna
do montażu naściennego, z ceramicznym zaworem
odcinającym, pasuje do Flexx Boxx EHM DN 20
zawiera: dźwignię kołnierz i element dopasowujący

Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu naściennego, pasuje do Flexx Boxx EHM DN 20 
zawiera: dźwignię, kołnierz i element dopasowujący

Bateria termostatyczna
z ceramicznym zaworem zamykającym i przełączającym,
pasuje do Flexx Boxx EHM DN 20 
zawiera: dźwignię, kołnierz i element dopasowujący

Prysznicowa bateria termostatyczna
do montażu naściennego, uchwyt z 50 % 
ogranicznikiem przepływu, ograniczenie
temperatury przy 38°, zabezpieczenie
przeciw odpływom

Bateria termostatyczna z deszczownicą
do montażu naściennego, uchwyt z 50% ogranicznikiem
przepływu, ograniczenie temperatury przy 38°, 
zabezpieczenie przeciw odpływom, obrotowa
deszczownica, Ø 180 mm, słuchawka prysznicowa ze 
strumieniem normalnym, miękkim oraz masującym, 
z regulowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową 
oraz wężem prysznicowym (1600 mm)

Przegląd produktów

ELEGANCE
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Szafka ścienna z lustrem
z blatem i umywalką po stronie 
prawej i szufladą apteczną po 
stronie lewej

Szafka ścienna z lustrem
z blatem i umywalką po stronie 
lewej i szufladą apteczną po 
stronie prawej

Szafka ścienna z lustrem
z blatem i umywalką w ułożeniu 
poprzecznym i szufladą apteczną 
po stronie prawej

Nasada z blatem i umywalką
ceramiczna, kolor biały alpin, bez otworów wierconych 
na kran, z odpływem wymuszonym

Blat z umywalką zamawiany jest osobno

Kran do wanny z jedną dźwignią
do montażu wolnostojącego, 
kartusze do mieszania wody z 
uszczelnieniem ceramicznym i 
ograniczeniem temperatury,
cały komplet z głowicą 
prysznicową i przewodem 
prysznicowym
1250 mm

Standardowa armatura do blatu z umywalką
Armatura do mieszania z ceramicznym 
uszczelnieniem do wolnostojącego montażu, 
bez cięgieł i armatury odpływowej
występ: 250 mm
wysokość: 700 mm

Zestaw prysznicowy
składający się z 
•  głowica prysznicowa płaska w 

kształcie talerza ze strumieniem 
rozproszonym

• głowica prysznicowa z perlatorem
• prysznic w kształcie drążka
• przewód prysznicowy, 1600 mm
•  uchwyt prysznica z możliwością 

przestawienia kąta nachylenia

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, 
z zaworem odcinającym i 
przestawnym, 
gotowy zestaw pasujący do 
Flexx Boxx THM DN 20,
składający się z uchwytu, 
obudowy i rozety

Kran z jedną dźwignią
do montażu podtynkowego, 
z zaworem przestawnym, 
gotowy zestaw pasujący do
Flexx Boxx EHM DN 20
składający się z dźwigni, 
obudowy, mechanizmu do 
przestawiania i rozety

Stojąca oprawa oświetleniowa
z abażurem z Chintz, 
możliwością prania, 
z przełącznikiem uchylnym, 
kablem przyłączeniowym
o długości 3,50 m 
(do 3 x 60 W/E27 matowe)
Ø abażur: 500 mm
wysokość: 1825 mm

Uchwyt na ręczniki
model stojący
szerokość: 800 mm
wysokość: 850 mm

Stół dostawiany
powierzchnia półki z 
porcelany
Ø 415 mm 
wysokość: 710 mm

tablet z porcelany
Ø 415 mm
wysokość: 70 mm

Podwójny uchwyt na papier toaletowy 
przystosowany do rolek o wymiarach 100/120 mm

Zestaw szczotek toaletowych
Model stojący, kompletny z 
wkładką szklaną, szczotką i 
zapasową głowicą szczotki

Akcesoria 
do przechowywania
składające się z 
•  3 pojemników z wkładką 

z tworzywa sztucznego
• 1 pokrywka/ pojemnik
Ø 103 mm 
wysokość: 320 mm 
(układane jedne na drugich)

Pojemnik na mydło w płynie
model stojący z pompką i 
wkładem z tworzywa sztucznego
włącznie z pierwszym 
wypełnieniem
mydło w płynie (2 x 500 ml)
pojemność: ok. 150 ml

Przegląd produktów

370 mm

460 mm

EDITION Atelier

Słuchawka prysznicowa w kształcie 
podłużnym
ze zwykłym strumieniem wody

Fornir powierzchnie Powierzchnie lakierowane
Fornir 
jasny dąb

Fornir 
heban

sahara bordeaux 
(RAL 3007)

oliwkowy
(RAL 7003)

chromowana 
powierzchnia
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Przegląd produktów

Haczyk na ręczniki, podwójne

Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, mocowany na stałe
występ: 457 mm

Uchwyt na ręczniki
600, 800 mm

Uchwyt 
300 mm

Lustro kosmetyczne
model ścienny, oświetlany z przyłączeniem sieciowym 
przez gniazdo ścienne, jednostronne lustro wklęsłe
z żarówkami nie wymagającymi konserwacji (1 x 8 W) 
wartość powiększenia x 3, średnica: 218 mm

Półka na mydło
kompletna, z pojemnikiem porcelanowym, biała

Narożny pojemnik na gąbkę
z porcelany, biały

Uchwyt na zapasowe 
rolki papieru toaletowego

Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywką, przystosowany do rolek o wymiarach 
100/120 mm

Zestaw szczotek toaletowych
z pokrywką, wkładką z tworzywa 
sztucznego, szczotką z uchwytem 
i zapasową głowicą szczotki

Pojemnik na chusteczki
zamykany po stronie bocznej, 
maksymalnie na 150 ręczników

Pojemnik na wilgotne ręczniki
z porcelanowym pojemnikiem, biały

Pojemnik na płyn
porcelanowy, biały, 
z uchwytem i pompką
pojemność: ok. 250 ml
ilość wydawana przez dozownik: 
ok. 0,5 ml na każde naciśnięcie

Konsola półki, bez płyty
700, 950 mm

Płyta ze szkła kryształowego
luźna, bez zielonych krawędzi
dolna strona lakierowana na biało, 
czarno, lub kolor kremowy
wymiary (szer. x wys. x gł.):
700 x 15 x 135 mm
950 x 15 x 135 mm

Uwagi: Konsola i płyta szklana są zamawiane osobno 

Pierścień do zawieszania ręczników

Uchwyt na szkło
kompletny, z kubkiem porcelanowym, biały

Kran z jedną dźwignią do montażu w obrębie umywalki
z cięgłami do wyposażenia odpływowego, 
do montażu w jednym otworze, ceramiczne kartusze 
z ograniczeniem temperatury

Armatura blatu z umywalką wyposażona w trzy otwory
z/bez cięgieł do armatury odpływowej, 
do montażu w trzech otworach, 90° części górne 
z ceramicznym uszczelnieniem

Głowica do bidetu z jedną dźwignią
bez cięgieł i wyposażenia odpływowego, do montażu w 
jednym otworze, ceramiczne kartusze z ograniczeniem 
temperatury

Armatura wanny wyposażona w dwa uchwyty
do montażu natynkowego, 90° elementy górne 
z ceramicznym uszczelnieniem 
z automatycznym przestawieniem wanna/prysznic

Bateria termostatu do prysznica
do montażu natynkowego, uchwyt z 50% redukcją 
ilości, blokada bezpieczeństwa przy 38°, 
zabezpieczenia przeciw zwrotnemu przepływowi

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, z ceramicznym zaworemodcina-
jącym, gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx THM DN 20, 
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, z ceramicznym zaworem 
odcinającym i przestawnym, gotowy zestaw pasujący 
do Flexx Boxx THM DN 20, składający się z uchwytu,
obudowy i rozety

326 mm 

EDITION Palais
626 mm, 826 mm

chromowana 
powierzchnia

powierzchnia srebrna 
palladyn
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Przegląd produktów

Otwór wlotowy wanny
dopasowany do wszystkich 
armatur w wykonaniu podtynkowym
występ: 162, 212 mm

Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
do przewodów z nakrętkami zabezpieczającymi

Drążek prysznica
składający się z 
• drążka ściennego, 900 mm
• suwaka prysznica
• tarczy wyrównujacej kafelki

Prysznic ręczny
z systemem zapobiegającym 
osadzaniu się wapna, 
funkcje:
• strumień rozproszony
• strumień zwarty
• strumień do masażu

Przewód prysznica
1250, 1600, 2000 mm

Przyłaczenie przewodu
dopasowane do wszystkich armatur 
w wykonaniu podtynkowym

Lustro kryształowe
z poziomym szlifem
wymiary (szer. x wys. x gł.):
740 x 630 x 6 mm
990 x 630 x 6 mm

Lustro podświetlane
z poziomym szlifem, 
okalające oświetlenie ze świetlówkami
1 x 60 W, (cokół 2GX13)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 740 x 630 x 60 mm

Lustro podświetlane
z poziomym szlifem, 
okalające oświetlenie ze świetlówkami
1 x 60 W, (cokół 2GX13)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 990 x 630 x 60 mm

Szafka z lustrem
1 drzwi rozsuwane
do wyboru z zastosowaniem montażu przy ścianie 
lub z wbudowaniem w ścianę
boczne lustra, (tylko w przypadku montażu przy ścianie)
korpus: eloksowane, srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie okalające:
• 1 x 60 W
wyposażenie:
• 1 przełącznik znajdujący się na zewnątrz
•  1 gniazdo znajdujące się na zewnątrz (tylko w przypadku 

wariantu z montażem przed ścianą)
• 2 gniazda znajdujące się wewnątrz
•  6 półek szklanych z możliwością zmiany ustawienia
do wyboru ze zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 740 x 630 x 191 mm

Szafka z lustrem
1 drzwi rozsuwane
do wyboru z zastosowaniem montażu przy ścianie 
lub z wbudowaniem w ścianę
boczne lustra, (tylko w przypadku montażu przy ścianie)
korpus: eloksowane, srebrne bejcowane aluminium
oświetlenie okalające:
• 1 x 60 W
wyposażenie:
• 1 przełącznik znajdujący się na zewnątrz
•  1 gniazdo znajdujące się na zewnątrz (tylko w przypadku 

wariantu z montażem przed ścianą)
• 2 gniazda znajdujące się wewnątrz
• 6 półek szklanych z możliwością zmiany ustawienia
do wyboru ze zintegrowanym radiem RDS
wymiary (szer. x wys. x gł.): 990 x 630 x 191 mm

Szafka środkowa
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 835 x 330 mm

Szafka środkowa
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 1 szklana półka
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 835 x 330 mm

Szafka środkowa
do wyboru dołączona po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 6 szuflad z prawdziwego drewna z tłumieniem 
uderzenia przy wsuwaniu
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 970 x 330 mm

Płyta pokrywająca
z prawdziwego kryształu, 
dopasowana do szafki środkowej
dolna strona lakierowana na biało, 
czarno, lub kolor kremowy
wymiary (szer. x wys. x gł.): 365 x 15 x 326 mm

Uwagi: Do skompletowania szafki środkowej 
konieczna jest płyta pokrywająca. 
Należy zamówić ją osobno!

275 mm z możliwością przesuniecia

EDITION Palais
400 mm z możliwością przesunięcia

Fornir powierzchnie
Fornir 
heban

Fornir, błyszczący, 
wiśniowy

Fornir 
tineo

Powierzchnie lakierowane
jedwabiście 
matowy kremowy

biały z wysokim 
połyskiem

chromowana 
powierzchnia

powierzchnia srebrny 
pallad
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Odlewany blat mineralny z umywalką
z systemem odpływowym i przelewem typu Clou 
do wyboru dla
armatur z 1 otworem
armatur z 3 otworami (średniówka 200mm)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 157 x 516 mm
kolor: biały alpin

Płyta blatu z umywalką
o szerokości 950 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego, z dwoma wintegrowanymi po stro-
nie bocznej uchwytami na ręczniki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1115 x 160 x 455 mm

Uwagi: Aby skompletować zabudowę blatu z 
umywalką i jego płyty konieczne jest zastosowanie blatu 
z umywalką z odlewu mineralnego. 
Należy zamówić ją osobno!

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 950 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego
2 szuflady po stronie przedniej z tłumieniem uderzenia 
podczas wsuwania (prawdziwe drewno)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 950 x 505 x 510 mm

Szafka środkowa
dwudrzwiowa
wyposażenie:
• 4 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 835 x 360 mm

Szafka środkowa
dwudrzwiowa
wyposażenie:
• 3 szklane półki
• 1 kosz na pranie (prawe drzwi)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 835 x 360 mm

Płyta pokrywająca
z prawdziwego kryształu, 
dopasowana do szafki środkowej
dolna strona lakierowana na biało, czarno, 
lub kolor kremowy
wymiary (szer. x wys. x gł.): 365 x 15 x 326 mm

Uwagi: Do skompletowania szafki środkowej 
konieczna jest płyta pokrywająca.
Należy zamówić ją osobno!

Odlewany blat mineralny z umywalką
z systemem odpływowym i przelewem typu Clou 
do wyboru dla
armatur z 1 otworem
armatur z 3 otworami (średniówka 200mm)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 700 x 157 x 510 mm
kolor: biały alpin

Płyta blatu z umywalką
o szerokości 700 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego
z dwoma wintegrowanymi po stronie bocznej 
uchwytami na ręczniki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 865 x 160 x 455 mm

Uwagi: Aby skompletować zabudowę blatu z 
umywalką i jego płyty konieczne jest zastsowanie 
blatu z umywalką z odlewu mineralnego. 
Należy zamówić ją osobno!

Zabudowa pod blatem z umywalką
o szerokości 700 mm, pasującej do blatu z umywalką z 
odlewu mineralnego
2 szuflady po stronie przedniej z tłumieniem uderzenia 
podczas wsuwania (prawdziwe drewno)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 685 x 505 x 500 mm

Regał
dwudrzwiowy
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 4 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1670 x 330 mm

Regał
dwudrzwiowy
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 3 półki szklane /1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1670 x 330 mm

Regał
dwudrzwiowy
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej
1 drzwi szklane (na górze) lakierowane na biało 
po stronie tylnej
1 drzwiczki drewniane (strona dolna)
wyposażenie:
• 4 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1670 x 330 mm

Regał
dwudrzwiowy
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej
1 drzwi szklane (na górze) lakierowane na biało 
po stronie tylnej
1 drzwiczki drewniane (strona dolna)
wyposażenie:
• 3 półki szklane /1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.): 350 x 1670 x 330 mm

Przegląd produktów

EDITION Palais
Fornir powierzchnie

Fornir 
heban

Fornir, błyszczący, 
wiśniowy

Fornir 
tineo

Superficie laccata
jedwabiście matowy 
kremowy

biały z wysokim 
połyskiem

chromowana
powierzchnia

powierzchnia srebrny 
pallad

110 111



Listwa z haczykami
z 4 haczykami

Uchwyt na ręczniki
dwuramienny, uchylny
występ: 300, 455 mm

Półka uniwersalna
z płytą ze szkłem z 
prawdziwego kryształu
wymiary (szer. x gł.):
210 x 115 mm

Uchwyt na ręczniki
600, 800 mm

Uchwyt
300 mm

Haczyki na ręczniki

Pierścień do zawieszania ręczników
w wykonaniu małych rozmiarów

Pierścień do zawieszania ręczników
w wykonaniu dużych rozmiarów

Uchwyt na szkło
ze szkłem z 
prawdziwego kryształu

Półka
z płytą z kryształowego szkła
wymiary (szer. x gł.):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

Przegląd produktów

Uchwyt na papier toaletowy
forma otwarta, przystosowany do rolek 
o wymiarach 100/120 mm

Uchwyt na papier toaletowy
z pokrywą
przystosowany do rolek 
o wymiarach 100/120 mm

Uchwyt na papier toaletowy
forma zamknięta, zabezpieczony 
przed kradzieżą, przystosowany do rolek 
o wymiarach 100/120 mm

Uchwyt na zapasowe rolki papieru toaletowego

Zestaw szczotek toaletowych
z wyjmowaną wkładką z tworzywa 
sztucznego, szczotka z uchwytem 
i zapasowa głowica szczotki

Zestaw szczotek toaletowych
z wyjmowaną wkładką z tworzywa 
sztucznego, szczotka z uchwytem 
i zapasowa głowica szczotki

651 mm, 851 mm

350 mm

Haczyki na ręczniki
z odbijakiem drzwi

Haczyki na ręczniki

Półka na mydło
z pojemnikiem z prawdziwego kryształu

Pojemnik na płyn 
do montażu po stronie bocznej
do montażu w obrębie 
płyty blatu z umywalką, 
lub blatu z umywalką

Pojemnik na płyn, 
model stojący
pojemność: ok. 250 ml

Pojemnik na płyn, 
model ścienny
pojemność: ok. 250 ml

Lustro kosmetyczne, 
z oświetleniem
model ścienny , do wyboru 
z przyłączeniem sieciowym
lub z dodatkową wtyczką 
i kablem spiralnym
powiększenie potrójne Ø 218 mm 
(1 x 8 W LED)

Lustro kosmetyczne, z oświetleniem
model stojący, z kablem 
przyłączeniowym (1,70m), 
powiększenie potrójne Ø 218 mm 
(1 x 8 W LED) 

PLANchromowana
powierzchnia

Stal najwyższej jakości względnie 
stalowe wykończenie

eloksowane srebrne aluminium (E6 EV1) 
względnie aluminiowe wykończenie

Dozownik do mydła
z mrożonego szkła
kryształowego
pojemność: około 250 ml

Dozownik na mydło
z mrożonego szkła
pojemność: około 250 ml
w zestawie mydło w płynie
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Suszarka do włosów
z uchwytem ściennym 230 V
wyposażenie:
•  wyłącznik zasilania z lamką kontrolną 

przy uchwycie ściennym
• 3 poziomy nagrzewania do maks 1800 W
• 2 stopnie prędkości
• przycisk zimnego powietrza
• ochrona przed przegrzaniem

Oprawa 
oświetleniowa ścienna
ze szkłem opalowym, 
matowanym i żarówkami 
(2 x 40 W E 14)

Przegląd produktów

Regał
do wyboru dołączony po 
stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
•  5 szklanych półek
wymiary (szer. x wys. x gł.):
350 x 1800 x 355 mm

Regał
do wyboru dołączony po 
stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 3 szklane półki
•  1 szuflada znajdująca się 

wewnątrz
• 1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.):
350 x 1800 x 355 mm

Szafka środkowa
do wyboru dołączona po 
stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 4 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.):
350 x 1200 x 355 mm

Regał
do wyboru dołączony po 
stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 1 szklana półka
•  1 szuflada
znajdująca się wewnątrz
•  1 kosz na pranie
wymiary (szer. x wys. x gł.):
350 x 1200 x 355 mm

Szafka dolna
do wyboru dołączona po 
stronie lewej lub prawej
wyposażenie:
• 2 szklane półki
wymiary (szer. x wys. x gł.):
350 x 650 x 355 mm

Lustro podświetlane
z obejmą z okalającej ramy metalowej, 
przełącznik światła po stronie dolnej, 
zakryty ze świetlówkami
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x    8 W) / 400 x 800 x 56 mm
(2 x 24 W) / 650 x 800 x 56 mm
(2 x 39 W) / 950 x 800 x 56 mm

Szafka z lustrem
2 drzwiczki obrotowe
korpus: Aluminium
korpus-powierzchnie:
• chromowane, srebrne-eloksowane, 
   z wykończeniem ze stali szlachetnej
oświetlenie:
• świetlówki
wyposażenie:
• włącznik światła
•  3 szklane półki z możliwością przestawienia 

wysokości
• 2 gniazda
lustro po stronach bocznych
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x 24 W)/650 x 800 x 137 mm
(2 x 39 W)/950 x 800 x 137 mm

Lustro kryształowe
do montażu narożnego 
i naściennego
wymiary (szer. x wys.):
220 x 800 mm

Lustro kryształowe
wymiary (szer. x wys.):
350 x 850 mm
430 x 1 050 mm
550 x 850 mm
550 x 1 050 mm

Podbudowa blatu z umywalką/ płyta blatu z umywalką
W zamieszczonej tabeli możliwe jest odnalezienie
pasującego stołu ceramicznego różnych producentów:

PLAN

284 mm

Strona przednia
Szkło kryształowe 
czerwone

Szkło kryształo-
we, białe

biały, 
wysoki połysk

eloksowane srebrne 
aluminium

Korpus Listwy uchwytowe
biały, 
wysoki połysk

chromowane
Podstavec pod umývadlo  Keramické umývadlo

rozměr (š x v x h v mm)  Výrobce Kolekce Šířka (mm)
650 x 595 x 478 Duravit Starck III 700

750 x 590 x 475 Duravit Starck III 850

950 x 590 x 475 Duravit Starck III 1050

550 x 515 x 425 Duravit Vero 600

750 x 515 x 435 Duravit Vero 800

950 x 515 x 435 Duravit Vero 1000

580 x 580 x 540 Keramag Preciosa 600

780 x 590 x 540 Keramag Preciosa 800

980 x 590 x 540 Keramag Preciosa 1000

450 x 513 x 350 Keramag Renova Plan 500

550 x 515 x 430 Keramag Renova Plan 600

600 x 515 x 430 Keramag Renova Plan 650

780 x 515 x 430 Keramag Renova Plan 850

950 x 515 x 430 Keramag Renova Plan 1000

530 x 520 x 435 Villeroy & Boch Subway 600

750 x 590 x 470 Villeroy & Boch Subway 800

950 x 590 x 470 Villeroy & Boch Subway 1000

780 x 575 x 485 Ideal Standard Daylight 800

Wastafelplaat Keramické umývadlo
Umyvadlová deska Výrobce Kolekce Šířka (mm)
800 – 1800 x 400 Duravit Vero 500, 600, 800, 1000

800 – 1800 x 450 Villeroy & Boch Subway 800, 1000

800 – 1800 x 295 Villeroy & Boch Pure Basic 350

800 – 1800 x 430 Villeroy & Boch Pure Basic 650

800 – 1800 x 450 Keramag Fora 700

800 – 1800 x 420 Keramag Renova Plan 600, 650

800 – 1800 x 370 Villeroy & Boch Memento 600

800 – 1800 x 420 Villeroy & Boch Memento 800

chromowana
powierzchnia

Stal najwyższej jakości względnie 
stalowe wykończenie

eloksowane srebrne aluminium 
(E6 EV1) względnie aluminiowe wykończenie
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Składane siedzenie
do montażu naściennego, siedzenie składane do 
góry, powierzchnia siedzenia szeroka na 360 mm, 
powierzchnia siedzenia w kolorze ciemnoszarym
lub jasnoszarym

Siedzenie składane z oparciem
do zawieszenia na uchwytach jak również przy porę-
czach w wannie i pod prysznicem, siedzenie składające 
się do góry
powierzchnia siedzenia o szerokości 360 mm, 
powierzchnia siedzenia z oparciem
w kolorze ciemno- lub jasnoszarym

Siedzenie składane z oparciem
do montażu naściennego, siedzenie składane do 
góry, powierzchnia siedzenia szeroka na 360 mm, 
powierzchnia siedzenia z oparciem
w kolorze ciemno- lub jasnoszarym

Poręcze pod prysznic z drążkiem 
prysznica
z uchwytem prysznica
z możliwością stosowania po stronie 
prawej i lewej
wymiary (szer. x wys. x gł.):
400 x 1100 x 400 mm
400 x 1100 x 600 mm
600 x 1100 x 400 mm
600 x 1100 x 600 mm

Poręcze pod prysznic
z drążkiem prysznica
kompletne z uchwytem 
prysznica, możliwością 
zastosowania po stronie 
prawej i lewej, 
drążek prysznica przed 
montażem do ustawienia 
w dowolnej pozycji. 
wymiary (szer. x wys.):
 600 x 1100 mm
 900 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

Poręcze pod prysznic z drążkiem 
prysznica
z uchwytem prysznica, możliwością 
zastosowania po stronie prawej i 
lewej, drążek prysznica przed mon-
tażem do ustawienia w dowolnej 
pozycji
wymiary (szer. x wys. x gł.):
 600 x 1100 x   600 mm
 600 x 1100 x   900 mm
 900 x 1100 x   600 mm
 900 x 1100 x   900 mm
 900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 1100 x   900 mm

Przegląd produktów

Kotara prysznicowa PLAN maxxi*
100% poliester, 75 g/m2, wodoszczelna, z ochroną 
antygrzybiczą, antybakteryjna,  do prania w 30°, 
z możliwością prasowania
sprawdzona pod kątem substancji szkodliwych zgodnie 
ze standardem Öko-Tex-Standard 100
długość: 1800, 2000 mm
szerokość: 1400, 1800, 2000, 3000 mm
kolor: biały

Uchwyt
do poziomego lub prostopadłego montażu
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

Uchwyt mocowany pod kątem 90°
do zastosowania jako drążek prysznica, z możliwością 
zastosowania po stronie prawej i lewej
wymiary (szer. x wys.): 400 x 1100 mm

Uchwyt mocowany pod kątem 90°
z możliwością stosowania po stronie prawej i lewej
wymiary (szer. x wys.): 300 x 600 mm

Kotara prysznicowa PLAN uni
100% Trevira, 80 g/m2, wodoszczelna, z ochroną 
antygrzybiczą, antybakteryjna, antystatyczna, 
kalander, do prania w 30°,
dezynfekowana przy 60° (stopień wniknięcia 1–2%), 
możliwe prasowanie (stopień wniknięcia 3–5%), 
sprawdzona pod kątem substancji szkodliwych zgodnie z
Öko-Tex-Standard 100
długość: 1800, 2000 mm
szerokość: 1400, 2000, 3000 mm
Kolory: biały, ecru, jasny szary

Kotara prysznicowa PLAN Flame CS
trudnozapalna zgodnie z DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m2, wodoszczelna, 
z ochroną antygrzybiczą, antybakteryjna, 
antystatyczna, kalander, do prania w 30° ,
dezynfekowana przy 60° (stopień wniknięcia 1–2%), 
możliwe prasowanie (stopień wniknięcia 3–5%), 
sprawdzona pod kątem substancji szkodliwych zgodnie z
Öko-Tex-Standard 100
długość: 1800, 2000 mm
szerokość: 1400, 2000, 3000 mm
kolor: bawełniany biały

360 mm

382 mm, 482 mm, 582 mm,
682 mm, 782 mm, 882 mm,
982 mm, 1082 mm, 1182 mm

464 mm

764 mm

PLANchromowana
powierzchnia

eloksowane srebrne aluminium 
(E6 EV1) względnie aluminiowe wykończenie

Dostarczane kolory kotar prysznicowych
ecru 
PLAN uni 

biały 
PLAN uni/PLAN maxxi

jasny szary 
PLAN uni

biały, wełniany 
PLAN Flame CS
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Przegląd produktów

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku czworobocznych pryszniców 
1000 x 1000 składający się z: 
• 2 mocowań ściennych
• 2 drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 900 mm
• 1 drążka do zawieszenia kotary prysznicowej, 800 mm
• 2 łuków z rur 90°
• 3 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z 2 kotarami prysznicowymi PLAN maxxi 
w kolorze białym

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku czworobocznych pryszniców 
1200 x 1200 składający się z: 
• 2 mocowań ściennych
•  2 drążków do zawieszenie kotary prysznicowej, 1100 mm
•  1 drążka do zawieszenia kotary prysznicowej, 1000 mm
• 2 łuków z rur 90°
• 3 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z 2 kotarami prysznicowymi PLAN maxxi 
w kolorze białym

Kotara prysznicowa PLAN*
wszystkie wymiary na specjalne przygotowanie
należy podać: materiał, kolor, długość końcową i 
szerokość

*Wskazówka dotycząca wykonania: boczne obrębie-
nie, pas wzmacniający uszy ze stali szlachetnej, odstęp 
uszu ok. 20 cm, Skraj obszyty po prawej stronie stalą 
szlachetną, 50 g na metr, kompletna z kółkami do 
zawieszania, kolor biały
 
Wskazówka dotycząca wymiarów: w przypadku poda-
nych wymiarów chodzi o gotowe wymiary kotary. Aby 
kotara nie znajdowała się na podłożu wanny lub posadz-
ce zaleca się zachowanie odstępu między kotarą prysz-
nicową i podłożem ok. 30 mm. Odstęp między środkiem 
drążka i górną krawędzią kotary prysznicowej ok. 40 
mm. Szerokość kotary powinna wynosić ok. 1,3 do 1,5 
raza długości drążków do zawieszania.

Podwieszenie pod sufitem
300 – 800 mm składające się z: 
• 1 mocowania ściennego
• 1 drążka do zawieszenia
• 1 elementu łączącego

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku czworobocznych pryszniców 
1000 x 1000 składający się z:
• 2 mocowań ściennych
• 2 drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 900 mm
• 1 łuku z rur 90°
• 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z kotarą prysznicową PLAN maxxi w 
kolorze białym

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku czworobocznych pryszniców 
800 x 800 składający się z :
• 3 mocowań ściennych
• 2 drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 700 mm
• 1 łuku z rur 90°
• 1 wspornika sufitowego, 400 mm
• 1 elementu łączącego
• 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z 
kotarą prysznicową PLAN uni w kolorze białym

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku czworobocznych pryszniców 
1200 x 1200 składający się z:
• 2 mocowań ściennych
• 2 drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 1100 mm
• 1 łuku z rur 90°
• 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z kotarą prysznicową PLAN maxxi w 
kolorze białym

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku czworobocznych pryszniców 
900 x 900 składający się z :
• 3 mocowań ściennych
• 2 drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 800 mm
• 1 łuku z rur 90°
• 1 wspornika sufitowego, 400 mm
• 1 elementu łączącego
• 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z 
kotarą prysznicową PLAN uni w kolorze białym

Zestaw drążków do mocowania kotary prysznicowej
do zastosowania w przypadku  pryszniców o kształcie 
ćwierci okręgu 900 x 900 składający się z :
• 3 mocowań ściennych
•  2 drążków do zawieszenia kotary prysznicowej, 

300 mm
• 1 łuku z rur 90°
• 1 wspornika sufitowego, 400 mm
• 1 elementu łączącego
• 2 x 10 pierścieni do wieszania, kolor biały

do wyboru także z 
kotarą prysznicową PLAN uni w kolorze białym

PLANchromowana
powierzchnia

Stal najwyższej jakości względnie 
stalowe wykończenie

eloksowane srebrne aluminium (E6 EV1) 
względnie aluminiowe wykończenie

Dostarczane kolory kotar prysznicowych
ecru
PLAN uni

biały
PLAN uni/ PLAN maxxi

jasny szary
PLAN uni

bawełniany biały
PLAN Flame CS
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Kran z jedną dźwignią do montażu w obrębie umywalki
bez cięgieł i wyposażenia odpływowego, średniej wielkości, 
do montażu w jednym otworze, ceramiczne kartusze z 
ograniczeniem temperatury

Kran do wanny z jedną dźwignią 
do montażu podtynkowego gotowy zestaw pasujący 
do Flexx Boxx EHM DN 20, 
składający się z dźwigni, obudowy, 
mechanizmu do przestawiania i rozety

Kran do wanny z jedną dźwignią 
do montażu natynkowego, ceramiczne kartusze 
z ograniczeniem temperatury z automatycznym 
przestawieniem wanna/prysznic

Kran z jedną dźwignią do montażu w obrębie umywalki
z /bez cięgłami do wyposażenia odpływowego, do montażu 
w jednym otworze, ceramiczne kartusze z ograniczeniem 
temperatury

Głowica prysznicowa z jedną dźwignią 
do montażu podtynkowego, gotowy zestaw pasujący 
do Flexx Boxx EHM DN 20,
składający się z dźwigni, obudowy i rozety

Czujnik IR armatury blatu z umywalką Basic/ Komfort
z /bez cięgłami do wyposażenia odpływowego, 
do montażu w jednym otworze, modułowy blok 
pojedynczy bez podbudowy , system czujników 
podczerwieni (automatyczne ustawienie),  układ 
śledzący nastawialny (Bateria litowa 6 V DL 223 A)

Zawór stojący
bez cięgieł do armatury odpływowej, do montażu 
w jednym otworze, 90° części górne z ceramicznym 
uszczelnieniem

Głowica prysznicowa z jedną dźwignią 
do montażu natynkowego, ceramiczne kartusze z 
ograniczeniem temperatury

Czujnik IR armatury blatu z umywalką Basic
bez cięgłami do wyposażenia odpływowego, 
do montażu w jednym otworze, modułowy blok 
pojedynczy bez podbudowy, system czujników 
podczerwieni (automatycznie ustawienie), 
układ śledzący nastawialny (zasilanie 230 V)

Głowica do bidetu z jedną dźwignią
Z cięgłami i wyposażeniem odpływowym i armaturą, 
do montażu w jednym otworze, ceramiczne kartusze 
z ograniczeniem temperatury

Bateria termostatu do prysznica
do montażu natynkowego, uchwyt z 50% redukcją 
ilości, blokada bezpieczeństwa przy 38°, 
zabezpieczenia przeciw zwrotnemu przepływowi

Kran z jedną dźwignią do montażu w obrębie umywalki
z/bez cięgłami i  wyposażeniem odpływowym i armaturą, 
do montażu w jednym otworze,w przypadku otwartych 
podgrzewaczy wody, ceramiczne kartusze z 
ograniczeniem temperatury

Przegląd produktów

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, 
z zaworem odcinającym i przestawnym, 
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx THM DN 20, 
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Bateria termostatu
do montażu podtynkowego, 
z ceramicznym zaworem odcinającym, 
gotowy zestaw pasujący do Flexx Boxx THM DN 20,
składający się z uchwytu, obudowy i rozety

Otwór wlotowy wanny
dopasowane do wszystkich armatur 
w wykonaniu podtynkowym
występ: 135, 185 mm

Przewód prysznica
1250, 1600, 2000 mm

Przyłaczenie przewodu
dopasowane do wszystkich armatur 
w wykonaniu podtynkowym

Prysznic ręczny
z systemem zapobiegającym 
osadzaniu się wapna, funkcje:
• normalny strumień
• delikatny strumień
• strumień do masażu

Uchwyt prysznicowy do montażu ściennego
z przewodami prysznicowymi 
i nakrętką zabezpieczającą

z drążkiem prysznica
składający się z 
• drążka ściennego, 800 mm
• suwaka prysznica
• tarczy wyrównujacej kafelki

851 mm

PLANchromowana
powierzchnia

Stal najwyższej jakości względnie 
stalowe wykończenie

eloksowane srebrne aluminium (E6 EV1) 
względnie aluminiowe wykończenie
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Zestaw 1 – blat z umywalką
składający się z  blatu z umywalką z odlewu mineralnego, 
włącznie z  konsolą do mocowania, 
kranu z jedną dźwignią do montażu w obrębie 
umywalki systemu odpływowego i przelewem typu Clou, 
do wyboru także z radiem RDS (zestaw 3)

Zestaw 2 – blat z umywalką
składający się z  blatu z umywalką z odlewu mineralnego, 
włącznie z  konsolą do mocowania, 
kranu z jedną dźwignią do montażu w obrębie umywalki, 
wintegrowanymi po stronie bocznej
drążkami na ręczniki, systemu odpływowego i przelewem typu 
Clou , do wyboru także z radiem RDS (zestaw 4)

Przegląd produktów

Fartych blatu
pasujący do zestawów 1 – 4

Lustro podświetlane
do łączenia z zestawami 1 – 4 i wintegrowanym 
przełącznikiem na czujnik
do wyboru także z nocnym oświetleniem, 
okalającym oświetleniem, świetlówki
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x 14 W T5 und 2 x 21 W T5) / 700 x 950 x 65 mm

Lustro podświetlane
do łączenia z blatem z umywalką z odlewu mineralnego, 
przełącznik po stronie dolnej prawej
z pionowym oświetleniem i poziomym rozświetleniem 
blatu z umywalką
oświetlenie/wymiary (szer. x wys. x gł.):
(2 x 21 W T5 und 2 x 8 W T5) / 700 x 950 x 50 mm

Odlewany blat mineralny z umywalką
z otworem nawiercanym na kran, włącznie z konsolą 
mocującą, z systemem odpływowym i przelewem 
typu Clou

Odlewany blat mineralny z umywalką
z otworem nawiercanym na kran, włącznie z konsolą 
do mocowania , z  wintegrowanymi po stronie bocznej 
drążkami na ręczniki, z systemem odpływowym i 
przelewem typu Clou

Półka uniwersalna Podwójnych uchwyt szklany
włącznie z uchwytem wolnostojący, do łączenia 
i półką z zestawami 1 – 4 i blat z 
 umywalką z odlewem 
 mineralnym

Płyta blatu z umywalką
włącznie z 4 konsolami mocującymi, z możliwością 
kombinacji z zestawem 1 – 4
Wymiary (szer.x gł.) 1000 – 2500 x 350 mm

Szkło z prawdziwego Pojemnik na płyn, matowy,
kryształu prawdziwy kryształ
luźne pojemność: ok. 250 ml

Szafka boczna
Ze szklanymi żaluzjami po stronie przedniej
wyposażenie:
• 4 szklane półki z możliwością przestawienia wysokości
• 3 gniazda
•  do wyboru także dodatkowo z oświetleniem kolorowym 

(LED) i jednostką sterującą
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1311 x 350 mm

Szafka boczna
Ze szklanymi żaluzjami
po stronie przedniej
wyposażenie:
• 4 szklane półki z możliwością przestawienia wysokości
• 3 gniazda
•  szuflada wyciągana w całości z tłumieniem uderzeń 

podczas wsuwania
•  do wyboru także dodatkowo z oświetleniem kolorowym 

(LED) i jednostką sterującą
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1511 x 350 mm

Szafka boczna
Ze szklanymi żaluzjami 
po stronie przedniej
wyposażenie:
•  4 szklane półki z możliwością 

przestawienia wysokości
• 3 gniazda
• kosz na pranie
•  do wyboru także dodatkowo z oświetleniem 

kolorowym (LED) i jednostką sterującą
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 1731 x 350 mm

Szafka boczna
Ze szklanymi żaluzjami po stronie przedniej
wyposażenie:
• 1 szklana półka z możliwością przestawienia wysokości
• 3 gniazda
•  do wyboru także dodatkowo z oświetleniem kolorowym 

(LED) i jednostką sterującą
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 711 x 350 mm

Szafka boczna
Ze szklanymi żaluzjami po stronie przedniej
wyposażenie:
• 1 szklana półka z możliwością przestawienia wysokości
• 3 gniazda
•  szuflada wyciągana w całości z tłumieniem uderzeń 

podczas wsuwania
•  do wyboru także dodatkowo z oświetleniem kolorowym 

(LED) i jednostką sterującą
wymiary (szer. x wys. x gł.): 800 x 911 x 350 mm

PLANchromowana
powierzchnia

Stal najwyższej jakości względnie 
stalowe wykończenie

eloksowane srebrne aluminium (E6 EV1) 
względnie aluminiowe wykończenie

Fornir 
jasny dąb

Fornir 
dąb-tytoń

biały, 
wysoki połysk

Fornir korpus Lakierowany korpus
czarnyFornir 

tineo
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Haczyki 
na ręczniki

Półka na ręczniki dla gości
Potpourri 
prawdziwy kryształ

Kran z jedną dźwignią do montażu w obrębie 
umywalki
do umywalki, z / bez cięgieł  i wyposażenia 
odpływowego, do montażu w jednym otworze, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury

Zawór stojący
z/ bez cięgieł do armatury odpływowej, do montażu 
w jednym otworze, 90° części górne z ceramicznym 
uszczelnieniem

Lustro podświetlane
do wyboru z elementami dekoracyjnymi 
i płytą ze szkła kryształowego 
oświetlenie halogenowe (2 x 35 W T5)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 840 x 150 mm

Dolna zabudowa umywalki
do montażu pod umywalką, 
dopasowana do umywalki
JOLY (Keramag)

Przegląd produktów

Lustro podświetlane
do wyboru z elementami dekoracyjnymi 
i płytą ze szkła kryształowego
oświetlenie halogenowe (2 x 35 W T5)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 840 x 150 mm

Lustro podświetlane
do wyboru z elementami dekoracyjnymi 
i płytą ze szkła kryształowego
oświetlenie halogenowe (2 x 35 W T5)
wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 830 x 150 mm

Zestaw Dekor Nr 02

Zestaw Dekor Nr 07

Zestaw blatu z umywalką
z dwoma wpustami na pojemnik 
na mydło i pojemnik na płyn
lub pojemnik Potpourri

Zestaw WC
z uchwytem na papier toaletowy, 
uchwytem na zapasowe rolki
papieru toaletowego i zestawem szczotek toaletowych

Zestaw blatu z umywalką
z jednym wpustem na pojemnik 
na mydło i pojemnik na płyn
lub pojemnik Potpourri

JOLY

569 mm 462 mm 890 mm

chromowana 
powierzchnia

chromowana 
powierzchnia/stal szlachetna
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Uchwyt na papier toaletowy
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej, 
z możliwością montażu otwartego

Uchwyt na zapasowe rolki papieru toaletowego

Haczyk na ręczniki
podwójne

Uchwyt na ręczniki
z jednym ramieniem, uchylny
występ: 285 mm

Pierścień do zawieszania ręczników
do wyboru dołączony po stronie lewej lub prawej, 
z możliwością montażu otwartego

Zestaw szczotek toaletowych
z opalową wkładką 
z tworzywa sztucznego, 
szczotka z uchwytem 
i zapasowa głowica szczotki
do wyboru dołączony po 
stronie lewej lub prawej, 
z możliwością montażu 
otwartego

Lustro podświetlane bez
skrzynki wysuwanej
z matowym tylnym 
oświetleniem, świetlówki
(2 x 13 W T5) 
wymiary (szer. x wys. x gł.):
320 x 960 x 41 mm

Lustro podświetlane
z wysuwaną skrzynką
z dwoma bocznymi 
wysuwanymi skrzynkami 
i tylnym oświetleniem
świetlówki (2 x 13 W T5) 
wymiary (szer. x wys. x gł.):
320 x 960 x 41 mm

Przegląd produktów

Zabudowa pod blatem 
z umywalką
z obudową syfonu
wyposażenie:
• 1 półka szklana
   z możliwością 
   przestawienia wysokości
wymiary (szer. x wys. x gł.):
245 x 550 x 320 mm

Regał
do wyboru z montażem 
po lewej lub
prawej stronie
wyposażenie:
• 6 półek szklanych
   z możliwością przestawienia     
   wysokości
wymiary (szer. x wys. x gł.):
245 x 1850 x 244 mm

Zestaw WC
z zestawem szczotek toaletowych
(wysuwany do przodu)
uchwyt na papier toaletowy i
uchwyt na zapasowe rolki papieru 
toaletowego
wymiary (szer. x wys. x gł.):
140 x 677 x 137/337 mm

Zawór stojący 
bez cięgieł i armatury odpływowej
do montażu w jednym otworze
90° elementy górne z ceramicznym uszczelnieniem 
ze zintegrowanym pojemnikiem na płyn
wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 165 x 40 mm

Montaż w połączeniu z podświetlanym lustrem
(w wykonaniu z szufladami)

Kran z jedną dźwignią do montażu w obrębie 
umywalki
bez cięgieł i wyposażenia odpływowego, 
do montażu w jednym otworze, 
ceramiczne kartusze z ograniczeniem temperatury
ze zintegrowanym pojemnikiem na płyn
320 x 165 x 40 mm

Montaż w połączeniu z podświetlanym lustrem
(w wykonaniu bez szufladami)

Uwaga: W przypadku montażu kranu z jedną 
dźwignią w obrębie stołu z umywalką należy 
koniecznie przestrzegać instrukcji instalacji wody!

Armatura blatu z umywalką wyposażona 
w dwie dźwignie
bez cięgieł i armatury odpływowej
do montażu w jednym otworze
90° elementy górne z ceramicznym uszczelnieniem 
ze zintegrowanym pojemnikiem na płyn
wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 165 x 40 mm

Montaż w połączeniu z podświetlanym lustrem
(w wykonaniu z szufladami)

VISITPowierzchnia
srebrna-eloksowana/chromowana

Strona przednia
biały, 
wysoki połysk

Szkło kryształowe, 
białe

Korpus
Aluminium 
z białym pokryciem

eloksowane 
srebrne aluminium

Część górna/dolna
aluminium, 
srebren-eloksowane
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Różne modele, różne wymiary KEUCO, przegląd szafek z lustrem
Aby uzyskać szybki przegląd, jaka szafka dostępna jest w jakich wymiarach, należy zapoznać się z poniższą tabelą

Liczba drzwi  

Wymiary i wykaz producentów

Strona Produkt Producent Collection

9 Wanna Bette Starlet

9 WC Duravit Vero

24 WC Keramag Cavelle Contura

24 Bidet Keramag Cavelle Contura

43, 45 Wanna Hoesch Starck 2

46 WC Keramag Visit

52 Wanna   Bette Starlet

62 Brodzik prysznica Bette Plan

Strona Produkt Producent Collection

74 WC Keramag Visit

78 Blat z umywalką Villeroy & Boch Subway

78 WC Villeroy & Boch Subway

79 Blat z umywalką Villeroy & Boch Pure Basic

80 Blat z umywalką Keramag Joly

80 WC Keramag Joly

82 Blat z umywalką Keramag Visit

83 WC Keramag Visit

Wykaz producentów

Szafki z lustrem szerokość 
w mm 500 650 700 740 800 940 950 1000 1200 1250 1400

EDITION 300 1 1 1

EDITION 200 1|2 1|2

ELEGANCE 1 2 2 3

EDITION Atelier 3

EDITION Palais 1 1

PLAN 2 2
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