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ceramika CITY
Zestaw B356: 
stelaż podtynkowy AQUA 22, miska zawieszana CITY SQUARE 
CleanOn, deska duroplastowa, wolnoopadająca, wypinana  
jednym przyciskiem, przycisk spłukujący MOVI czarny mat
S701-489

zestaw MODUO

CREA kreatywnie i kompleksowo. Wieloelementowa kolekcja łazienkowa jest niezawodną receptą na wygodne urządzanie łazienki.  
To gwarancja spójności stylistycznej oraz funkcjonalnego dopasowania wszystkich elementów. Tworzenie projektu łazienki będzie 
przyjemnością, jeśli skorzystamy z nowoczesnej kolekcji łazienkowej CREA.

Zobacz więcej – strona 2-3

25%
taniej

DO

13%
taniej

DO

Zestaw:  
szafka MODUO, umywalka 
wpuszczana w blat 
50 cm - 529 zł 599 zł
60 cm - 569 zł 649 zł
80 cm - 699 zł 799 zł

Dostępny jest także: 
bidet zawieszany CITY SQUARE
K35-045 - 699 zł 759 zł

999zł
1329zł

nowość

meble dostępne w kolorach:

szarybiały

już od 529zł

Zobacz więcej – strona 2-3
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kolekcja CREA

4

18%
taniej

DO

5  Brodzik TAkO SlIM
kwadratowy - od 489 zł
półokrągły - od 489 zł

Możliwość montażu we wnęce.

6  Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej CREA 
- 90×200 cm, lewe S159-005, prawe S159-006 - 1599 zł
- 100×200 cm, lewe S159-001, prawe S159-002 - 1749 zł
- 120×200 cm, lewe S159-003, prawe S159-004 - 1799 zł

Bidet zawieszany CREA owalny 
K114-009 - 699 zł 789 zł  
Dostępne są także miska prostokątna S701-213  
i bidet prostokątny, K114-010 

4  Zestaw: 
miska zawieszana CREA CleanOn owalna, 
deska duroplastowa SlIM, antybakteryjna, 
wolnoopadająca, wypinana jednym przyciskiem 
S701-212 - 799 zł 979 zł   1  Słupek CREA

40/25 - 549 zł 669 zł
Słupek otwarty CREA 
30/25 - 399 zł 469 zł

3  Kompakt CREA: 
deska duroplastowa SlIM, wolnoopadająca,  
wypinana jednym przyciskiem  
- miska kompaktowa z wolnoopadającą deską
 duroplastową SLIM, wypinaną jednym przyciskiem:  
 prostokątna, K114-022 - 665 zł 799 zł,  
   owalna, K114-023 - 665 zł 799 zł
- zbiornik: dopływ wody z boku, K673-004 - 184 zł 199 zł,   
   dopływ wody z dołu, K673-005 - 184 zł 199 zł

2  Zestaw:  
szafka CREA, umywalka CREA 
40 cm - 629 zł 739 zł
50 cm - 959 zł 1138 zł
60 cm - 1059 zł 1252 zł

80 cm - 1319 zł 1566 zł
100 cm - od 1699 zł od 2011 zł
120 cm - 2399 zł 2849 zł

Dostępna jest także ścianka kabiny 
prysznicowej przesuwna, 
80×200 cm, S900-2613, 90×200 cm, S900-2614 

7  Ścianka kabiny prysznicowej CREA 
szkło transparentne 
- 80×200 cm, S159-009 - 799 zł
- 90×200 cm, S159-010 - 829 zł

Zobacz zdjęcie - strona 7
Możliwość montażu we wnęce.

Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej CREA 
szkło transparentne 
- 120×200 cm, S159-007 - 1739 zł
- 140×200 cm, S159-008 - 1839 zł

Brodzik TAkO 
kwadratowy - od 349 zł
prostokątny - od 469 zł
półokrągły - od 359 zł

• płyta AQUASAFE 
o zwiększonej 
odporności na wilgoć

• cienkościenne 
umywalki  
w technologii 
ROCKLITE

meble dostępne w kolorach:

szary dąbbiały

• chromowana listwa progowa  
i rynienka zapobiegają  
wydostawaniu się wody na zewnątrz

• licowany zawias zatrzymujący drzwi  
przy otwarciu pod kątem 90 stopni

• magnetyczna srebrna uszczelka

• 7 lat gwarancji
• hartowane szkło 8 mm
• ochronna powłoka CleanPro
• wysokość 200 cm
• funkcja unoszenia drzwi
• unikalny design

Konsekwentny design, który łączy tę bogatą ofertę w spójną stylistycznie całość, daje jednocześnie szerokie możliwości 
aranżacji. Ogromna różnorodność produktów pozwala tworzyć łazienki o rozmaitym przeznaczeniu, nastroju i kolorycie. 
Zachęca do twórczej gry barwą, fakturą oraz formą. Możemy wykreować przestrzeń skrojoną na miarę zarówno dużych 

pokoi kąpielowych, jak i niewielkich wnętrz. Ogranicza nas już tylko wyobraźnia!
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Dowiedz się więcej o kolekcji Crea 
na www.cersanit.com.pl/crea
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kolekcja baterii CREA

4 5 6

3  Bateria umywalkowa 
podtynkowa CREA z boksem czarna
S951-333 - 514 zł

1  Bateria wannowa-natryskowa 
wolnostojąca CREA czarna
S951-308 - 2299 zł

2  Bateria bidetowa 
sztorcowa CREA czarna
S951-316 - 379 zł

11 35 cm, kwadratowa K114-007 - 599 zł 719 zł  

12 38 cm, okrągła K114-020 - 599 zł 719 zł

13 50 cm, prostokątna K114-001 - 699 zł 792 zł

Umywalka nablatowa CREA

9  Bateria umywalkowa
sztorcowa wysoka CREA chrom 
S951-329 -439 zł

10  Bateria wannowo-natryskowa 
CREA nikiel, ścienna 
S951-309 - 559 zł

Bateria umywalkowa CREA chrom: 
sztorcowa S951-328 - 339 zł , 
podtynkowa z boksem S951-330 - 469 zł  

Bateria umywalkowa CREA nikiel: 
sztorcowa S951-334 - 369 zł , 
sztorcowa wysoka S951-335 - 499 zł  

Bateria wannowo-natryskowa CREA chrom:
ścienna, S951-304 - 469 zł, podtynkowa z boksem S951-305 - 399 zł,  
wolnostojąca S951-306 - 1899 zł

Bateria natryskowa CREA nikiel  
ścienna, S951-324 - 399 zł

Bateria natryskowa CREA chrom
ścienna, S951-319 - 339 zł 

Bateria bidetowa CREA chrom
sztorcowa, S951-315 - 339 zł

Bateria bidetowa CREA nikiel
sztorcowa, S951-317 - 379 zł

Zestaw B257, podtynkowy z baterią  
wannowo-natryskową S952-008 - 1019 zł

Wanna 
wolnostojąca 
prostokątna CREA 
162x72 cm 
S301-299

4 umywalkowa, sztorcowa, czarna: wysoka S951-332 - 479 zł , S951-331 - 369 zł

5 wannowo-natryskowa, ścienna, czarna S951-307 - 559 zł

6 natryskowa, ścienna, czarna S951-321 - 399 zł 

7 zestaw B258, podtynkowy z baterią wannowo-natryskową z boksem, czarna S952-009 - 1349 zł

W ofercie serii baterii CREA chrom  
dostępne są także produkty:

W ofercie serii baterii CREA nikiel  
dostępne są także produkty:

• silikonowy perlator Cersanit 
Water Save – oszczędność wody 

do 60 %, łatwy w czyszczeniu
• deszczownica SLIM 
• montaż podtynkowy

• wężyki przyłączeniowe Eco EPDM 
z atestowanym certyfikatem WRAS

• 5 lat gwarancji na głowicę
• 12 lat gwarancji na korpus

już od 599zł

nowość

3499zł
3699zł

już od 259zł

Baterie CREA
Modna stylistyka skrywająca 

najnowocześniejsze 
technologie
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INNOWACYJNY SYSTEM SPŁUKIWANIA 
INSPIROWANY RUCHEM WIROWYM

PERFEKCYJNIE USUWA ZANIECZYSZCZENIA

Unikalne wnętrze toalety INVƎRTO nawiązuje kszta łtem do uformowanej  przez 
wirującą  wodę bryły.

Czym jest  technologia StreamOn? 
System spłuk iwania  St reamOn,  w k tóry wyposaży l i śmy zawieszane  misk i 

                eintorkuklik yrótk ,riw w og cąjaineimaz ,ydow ńeimurts acarwdo ,OTRƎVNI
obmywa wewnętrzną  powierzchn ię  toalety.  Ten naturalny ruch występujący  
w przyrodzie i  wszechświecie za inspirowa ł naszych projektantów, dzięki  
czemu powsta ło rozwiązanie,  które skutecznie i  c icho usuwa zanieczyszczenia . 

K671-001
INVƎRTO  StreamOn
bezko łnierzowa miska zawieszana
z ukrytym montażem 

K98-0187
INVƎRTO  SLIM WRAP
duroplastowa deska toaletowa
wolnoopadająca,  wypinana 
1 przycisk iem

•  ACCENTO CIRCLE 
 szk ło b ia łe
 przycisk sp łukujący 
 pneumatyczny 

SET B229  S701-423

•  ACCENTO CIRCLE 
 szkło czarne
 przycisk spłukujący 
 pneumatyczny

SET B230  S701-424

•  AQUA  52 PNEU S QF stelaż  podtynkowy 
•  INVƎRTO  StreamOn miska zawieszana 
•  INVƎRTO  SLIM WRAP deska toaletowa

•  ACCENTO CIRCLE 
 chrom b łyszczący
 przycisk sp łukujący 
 pneumatyczny

SET B231  S701-425

W stelażu podtynkowym AQUA zastosowano funkcjonalne rozwiązania m.in .:
• pneumatyczny, cichy i stabilny w działaniu zawór spłukujący
• obrotowe stopy z możliwością montażu w jednej  z czterech pozycji
• wygodny system mocowania do ściany - QUICK FIX
• 4 punkty podłączenia wody
• koszyczek na odświeżające tabletki WC - FRESH SYSTEM
• ekologiczny, oszczędny system spłukiwania: 2/4 l

Gwarancje:
• 10 lat gwarancji na ceramikę, stelaż podtynkowy i dostępność części zamiennych do stelaża
• 3 lata gwarancji na przycisk spłukujący
• 2 lata gwarancji na deskę

SET B252 S701-432  
INVƎRTO  StreamOn
zestaw: bezko łnierzowa miska 
zawieszana z deską 

K671-002
INVƎRTO 
b idet zawieszany
z ukrytym montażem

4

ceramika INVERTO

ceramika MODUO ceramika ARTECO

12%
taniej

18%
taniej

DO

13%
taniej

DO

Dostępny jest także: 
zestaw A29 miska zawieszana MODUO CleanOn,  
z deską SlIM WRAP
K701-262

Dostępny jest także: 
bidet zawieszany MODUO

K116-026 - 549 zł 599 zł

Dostępny jest także: 
bidet zawieszany INVERTO

K671-002 - 999 zł 1099 zł

699zł
799zł

499zł
569zł

1099zł
1348zł

Czym jest technologia 
StreamOn?

System spłukiwania StreamOn, w który wyposażyliśmy 
zawieszane miski , odwraca strumień 
wody, zamieniając go w wir, który kilkukrotnie obmywa 
wewnętrzną powierzchnię toalety. Ten naturalny 
ruch występujący w przyrodzie i wszechświecie 
zainspirował naszych  projektantów, dzięki czemu 
powstało rozwiązanie, które skutecznie i cicho usuwa 
zanieczyszczenia.

• innowacyjny wirowy system 
spłukiwania StreamOn

INNOWACYJNY SYSTEM SPŁUKIWANIA 
INSPIROWANY RUCHEM WIROWYM

PERFEKCYJNIE USUWA ZANIECZYSZCZENIA

Unikalne wnętrze toalety INVƎRTO nawiązuje kszta łtem do uformowanej  przez 
wirującą  wodę bryły.

Czym jest  technologia StreamOn? 
System spłuk iwania  St reamOn,  w k tóry wyposaży l i śmy zawieszane  misk i 

                eintorkuklik yrótk ,riw w og cąjaineimaz ,ydow ńeimurts acarwdo ,OTRƎVNI
obmywa wewnętrzną  powierzchn ię  toalety.  Ten naturalny ruch występujący  
w przyrodzie i  wszechświecie za inspirowa ł naszych projektantów, dzięki  
czemu powsta ło rozwiązanie,  które skutecznie i  c icho usuwa zanieczyszczenia . 

K671-001
INVƎRTO  StreamOn
bezko łnierzowa miska zawieszana
z ukrytym montażem 

K98-0187
INVƎRTO  SLIM WRAP
duroplastowa deska toaletowa
wolnoopadająca,  wypinana 
1 przycisk iem

•  ACCENTO CIRCLE 
 szk ło b ia łe
 przycisk sp łukujący 
 pneumatyczny 

SET B229  S701-423

•  ACCENTO CIRCLE 
 szkło czarne
 przycisk spłukujący 
 pneumatyczny

SET B230  S701-424

•  AQUA  52 PNEU S QF stelaż  podtynkowy 
•  INVƎRTO  StreamOn miska zawieszana 
•  INVƎRTO  SLIM WRAP deska toaletowa

•  ACCENTO CIRCLE 
 chrom b łyszczący
 przycisk sp łukujący 
 pneumatyczny

SET B231  S701-425

W stelażu podtynkowym AQUA zastosowano funkcjonalne rozwiązania m.in .:
• pneumatyczny, cichy i stabilny w działaniu zawór spłukujący
• obrotowe stopy z możliwością montażu w jednej  z czterech pozycji
• wygodny system mocowania do ściany - QUICK FIX
• 4 punkty podłączenia wody
• koszyczek na odświeżające tabletki WC - FRESH SYSTEM
• ekologiczny, oszczędny system spłukiwania: 2/4 l

Gwarancje:
• 10 lat gwarancji na ceramikę, stelaż podtynkowy i dostępność części zamiennych do stelaża
• 3 lata gwarancji na przycisk spłukujący
• 2 lata gwarancji na deskę

SET B252 S701-432  
INVƎRTO  StreamOn
zestaw: bezko łnierzowa miska 
zawieszana z deską 

K671-002
INVƎRTO 
b idet zawieszany
z ukrytym montażem

INNOWACYJNY 
SYSTEM SPŁUKIWANIA
INSPIROWANY RUCHEM 

WIROW YM

PERFEKCYJNIE USUWA Z ANIECZYSZCZENIA

Unikalne wnętrze toalety  
nawiązuje kształtem do uformowanej 

przez wirującą wodę bryły.

Zestaw B252:  
miska zawieszana INVERTO StreamOn,
deska Slim Wrap, duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania
S701-432

Zestaw 934:  
miska zawieszana MODUO CleanOn, deska SlIM, duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
K701-147 

Zestaw 813:  
miska zawieszana ARTECO CleanOn, deska duroplastowa, antybakteryjna, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
S701-178 
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ODŚWIEŻAJĄCY 
FRESH SYSTEM 

funkcjonalności stelaży podtynkowych

praktyczny 
UCHWYT ścienny 
QUICK FIX

pneumatyczna  
lub mechaniczna 
technologia 
spłukiwania

WYGODNE
PODŁĄCZENIE WODY  
w 4 punktach

HAMULEC  
W OBROTOWEJ
STOPIE

trójstopniowa
Regulacja
Kolana 
Odpływowego

ODŚWIEŻAJĄCY 
FRESH SYSTEM 

funkcjonalności stelaży podtynkowych

praktyczny 
UCHWYT ścienny 
QUICK FIX

pneumatyczna  
lub mechaniczna 
technologia 
spłukiwania

WYGODNE
PODŁĄCZENIE WODY  
w 4 punktach

HAMULEC  
W OBROTOWEJ
STOPIE

trójstopniowa
Regulacja
Kolana 
Odpływowego

ODŚWIEŻAJĄCY 
FRESH SYSTEM 

funkcjonalności stelaży podtynkowych

praktyczny 
UCHWYT ścienny 
QUICK FIX

pneumatyczna  
lub mechaniczna 
technologia 
spłukiwania

WYGODNE
PODŁĄCZENIE WODY  
w 4 punktach

HAMULEC  
W OBROTOWEJ
STOPIE

trójstopniowa
Regulacja
Kolana 
Odpływowego

• pneumatyczna technologia spłukiwania
• do wmurowania w ścianę
• ultra płytki tylko 10 cm
• Fresh System

• pneumatyczna technologia spłukiwania
• ultra cienki do płytkiej zabudowy zabudowy
• ultra płytki tylko 11 cm
• Fresh System
• QuickFix

• mechaniczna technologia spłukiwania
• do niskiej zabudowy
• obniżona wysokość
• Fresh System
• QuickFix

• mechaniczna  
technologia spłukiwania

• bardzo wąski – tylko 41 cm
• Fresh System

• mechaniczna  
technologia spłukiwania

• bardzo wąski – tylko 40 cm

10 LAT 
gWARAnCjI  
na wszystkie  

elementy

10 LAT 
gWARAnCjI  
na wszystkie  

elementy

10 LAT 
gWARAnCjI  

na ramę

3 LATA 
gWARAnCjI  
na pozostałe

elememty 

stelaże podtynkowe AQUA

19%
taniej

DO

Stelaż podtynkowy AQUA 22
S97-048 - 439 zł 519 zł

Stelaż podtynkowy AQUA 02
S97-063 - 339 zł 419 zł

Stelaż podtynkowy AQUA 92
S97-052 - 589 zł 729 zł

Stelaż podtynkowy AQUA 52
S97-062 - 499 zł 619 zł

Stelaż podtynkowy AQUA 42
S97-051 - 439 zł 519 zł

Przycisk INTERA  
szkło czarne 
S97-023 - 349 zł 409 zł

Przycisk MOVI  
szkło czarne 
S97-013 - 359 zł 422 zł

Przycisk ACTIS  
szkło czarne 
S97-018 - 309 zł 359 zł

Przycisk STERO  
szkło czarne 
K97-372 - 319 zł 369 zł

Przycisk pneumatyczny 
ACCENTO SQUARE 
szkło czarne 
S97-058 - 459 zł 519 zł

Przycisk pneumatyczny 
ACCENTO CIRClE  
szkło czarne 
S97-053 - 459 zł 519 zł

Przycisk MOVI 
czarny matowy 
K97-417 - 169 zł 189 zł

Przycisk PRESTO  
czarny matowy 
K97-418 - 159 zł 179 zł

SKOMPLETUJ SAMODZIELNIE 
IDEALNY DLA SIEBIE ZESTAW 

– miskę zawieszaną, stelaż  
podtynkowy i przycisk!

FUNKCJONALNOŚCI STEL AżY PODT YNKOW YCh

HAMULEC
W OBROTOWEJ
STOPIE

PnEUMAT yCznA
LUB MECHAnICznA
TECHnOLOgIA
spłukiwania

ODŚwiEŻa JĄCY
FRESH SySTEM

TRóJSTOPnIOWA
REgUL ACJA
kOl ana
ODpłY wOwEgO

W ygODnE
pODłĄCZEniE 
WODy
w 4 punk taCh

pr ak t YCZnY
uChw Y t ŚCiEnnY
QuiCk FiX

Nowe stelaże podtynkowe AQUA łączą w sobie 
praktyczne funkcjonalności z wytrzymałością 

techniczną. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
o wyjątkowych walorach funkcjonalnych można je 

łatwo i szybko zainstalować w dowolnej 
przestrzeni łazienkowej. 
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Zestaw B226:  
stelaż podtynkowy AQUA 52, miska 

zawieszana ZEN CleanOn, deska 
duroplastowa, wolnoopadająca, przycisk 

spłukujący pneumatyczny ACCENTO CIRClE 
chrom błyszczący

S701-411

Zestaw B227:  
stelaż podtynkowy AQUA 52 
pneumatyczny, Slim, Quick 
Fix, miska zawieszana VIRGO 
CleanOn, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego 
wypinania, przycisk spłukujący 
kWADRAT chrom błyszczący 
S701-406

ceramika ZEN

ceramika VIRGO

ceramika MIllE PlUS ceramika MIllE

ceramika PARVA

19%
taniej

22%
taniej

Zestaw 897:  
stelaż podtynkowy AQUA 02, miska zawieszana DElFI, deska SlIM, 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, 
przycisk spłukujący ENTER chrom błyszczący 
S701-218

Zestaw B298:  
stelaż podtynkowy AQUA 22, miska zawieszana MIllE PlUS 
CleanOn, deska duroplastowa, antybakteryjna, wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego wypinania, przycisk spłukujący MOVI  
chrom błyszczący 
S701-461

Zestaw B293:  
stelaż podtynkowy AQUA 02, miska zawieszana MIllE CleanOn, 
deska duroplastowa, antybakteryjna, wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego wypinania, przycisk spłukujący ENTER 
chrom błyszczący 
S701-456

ceramika DElFI

20%
taniej

16%
taniej

DO

20%
taniej

DO

Dostępny jest także: 
bidet zawieszany ZEN

K117-001 - 699 zł 779 zł HIT! Czarny matowy 
przycisk!

1199zł
1419zł

1129zł
1419zł

749zł
949zł

699zł
899zł

649zł
815zł

889zł
1099zł

Zestaw B359:  
stelaż podtynkowy AQUA 22, miska zawieszana 

PARVA CleanOn, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, 

przycisk spłukujący PRESTO czarny mat
S701-492

21%
taniej



baterie CITY
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• kolumna prysznicowa 
z baterią termostatyczna   
i systemem SafeTouch

•  bezpieczna blokada 
temperatury 380C

•  komfort stałej temperatury
• deszczownica SLIM   

z systemem EasyClEAN

Wanna prostokątna INTRO:
- 140×75 cm, S301-065 - 859 zł 1019 zł
- 150×75 cm, S301-066 - 869 zł 1029 zł
- 160×75 cm, S301-067 - 889 zł 1049 zł
- 170×75 cm, S301-068 - 889 zł 1049 zł
- 180×80 cm, S301-222 - 899 zł 1059 zł

Wanna prostokątna NAO:
- 140×70 cm, S301-247 - 399 zł 469 zł
- 150×70 cm, S301-242 - 419 zł 489 zł
- 160×70 cm, S301-243 - 429 zł 499 zł
- 170×70 cm, S301-244 - 439 zł 509 zł

Obudowa wanny VIRGO/INTRO
panel czołowy - 449 zł 489 zł
panel boczny - 279 zł 309 zł

2  Bateria umywalkowa 
sztorcowa wysoka CITY
S951-360 - 399 zł

1  Bateria umywalkowa 
sztorcowa CITY
S951-359 - 259 zł

4  Kolumna natryskowa CITY z baterią termostatyczną:
owalna S951-340 - 949 zł
prostokątna S951-341 - 899 zł

Bateria wannowo-
-natryskowa 
CITY ścienna
S951-344 - 439 zł

Bateria wannowo-
-natryskowa CITY 
podtynkowa z boksem
S951-345 - 379 zł

3  Bateria bidetowa 
sztorcowa CITY
S951-350 - 269 zł

Bateria umywalkowa 
podtynkowa z boksem
S951-361 - 379 zł

Bateria natryskowa ścienna
S951-352 - 299 zł

Zestaw B255 podtynkowy CITY z baterią 
wannowo-natryskową
S952-014 - 899 zł

W serii baterii CITY dostepne są także:

już od 859zł
już od 399zł

już od 259zł

16%
taniej

DO

15%
taniej

DO

wanny INTRO wanny NAO

3
4

2

1



• technologia 
bezkołnierzowa CleanOn

• spłukiwanie 3⁄₅ l 
• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

• spłukiwanie 3⁄₆ l 
• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

14%
taniej

DO

15%
taniej

DO

Dostępny jest także: 
Zestaw 207:
kompakt kASkADA, deska 
polipropylenowa, odpływ pionowy, 
zasilanie wody z boku zbiornika
K100-207
349 zł 409 zł

W ofercie dostępny jest także: 
Zestaw 305:
odpływ pionowy, zasilanie  
wody z boku zbiornika
K08-039
379 zł 439 zł

kompakt kASkADA
Zestaw 206:
kompakt kASkADA, deska polipropylenowa 
K100-206

kompakt PRESIDENT
Zestaw 304:
kompakt PRESIDENT,  
deska duroplastowa, antybakteryjna 
K08-038

349zł
409zł

Promocja obowiązuje od 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczer-

pania stanów magazynowych. Podane ceny są sugerowanymi cenami 

brutto. Producent nie odpowiada za błędy wynikłe w druku. Zdjęcia 

mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

P I E C Z Ą T K A  S K L E P U

kolekcja ARTECO

kompakt CITY

21%
taniej

DO

Zestaw 603:  
kompakt CITY CleanOn, 

deska SlIM, duroplastowa, 
antybakteryjna, wolnoopadająca,  

z funkcją łatwego wypinania, 
K35-037

18%
taniej

1  Zestaw 659:
kompakt ARTECO CleanOn, deska 
polipropylenowa, wolnoopadająca
K667-069 - 429 zł 495 zł

2  Kabina prysznicowa narożna ARTECO PIVOT,  
szkło transparentne 
- 80×80×190 cm, S157-009 - 999 zł 1259 zł 
- 90×90×190 cm, S157-010 - 1149 zł 1369 zł

3  Zestaw ARTECO 
szafka + umywalka 
876 - 50 cm, S801-184-DSM - 349 zł 429 zł
875 - 60 cm, S801-183-DSM - 389 zł 479 zł

już od 349zł

549zł
666zł

299zł
349zł

2

1

3

3
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