
Łazienka EKO
sprawdź, jak
oszczędzać wodę 
i pomóż planecie

ponad 170
okazji cenowych

Vitalle
- młodość i nowoczesność

Zainspiruj się!
gotowe aranżacje
z produktami 
promocyjnymi w roli 
głównej



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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357 zł

255 zł

Arola

BA-ROC-AROL-A00100   

bateria umywalkowa z korkiem, chrom

1 730 zł

999 zł

Balance

BA-KLU-BALA-CZ0200   

bateria jednouchwytowa umywalkowa bez 
zestawu odpływowego, czarny mat

413 zł

247 zł

BauEdge

BA-GRO-BAED-A00200   

bateria umywalkowa S z korkiem 
automatycznym, chrom

391 zł

219 zł

BauLoop

BA-GRO-BALO-A00300   

bateria umywalkowa S bez korka, chrom

939 zł

559 zł

Zenta SL

BA-KLU-ZESL-A01200   

bateria jednouchwytowa umywalkowa 100 
z zestawem odpływowym PUSH-OPEN, 
chrom

908 zł

557 zł

Zenta XL

BA-KLU-ZENT-C01400   

bateria umywalkowa z korkiem 
automatycznym, czarny/chrom

1 230 zł

885 zł

Monodin-N Combo Pack

BA-ROC-MN00-P00350   

podtynkowy zestaw prysznicowy, chrom

1 304 zł

929 zł

Monodin-N Combo Pack 3 w 1

BA-ROC-MN00-P00500   

zestaw baterii umywalkowo-prysznicowych, 
chrom

406 zł

289 zł

Arola

BA-ROC-AROL-A00400   

bateria prysznicowa bez zestawu, chrom



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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721 zł

455 zł

Basic

BA-KLU-BASI-A00100   

bateria natryskowa termostatyczna, chrom

2 374 zł

1499 zł

Grotherm Smart Control

BA-GRO-GRSC-A01100   

bateria prysznicowa z zestawem Euphoria 
110 massage, chrom

1 174 zł

739 zł

Zenta

BA-KLU-ZENT-C00100   

bateria natryskowa termostatyczna, czarny/
chrom

1 070 zł

639 zł

Zenta SL

BA-KLU-ZESL-A01600   

bateria wannowo-natryskowa 
jednouchwytowa, chrom

529 zł

379 zł

Arola

BA-ROC-AROL-A00600   

bateria wannowo-prysznicowa, chrom

2 571 zł

1475 zł

Balance

BA-KLU-BALA-CZ0600   

bateria wannowo-natryskowa 
jednouchwytowa, czarny mat

702 zł

439 zł

BauEdge

BA-GRO-BAED-A00700   

bateria jednouchwytowa wannowa 
podtynkowa, chrom

2 108 zł

1292 zł

Pure&Style

BA-KLU-PUST-Z01200   

pakiet wannowo-umywalkowy 3w1, chrom

2 490 zł

1339 zł

Bozz

BA-KLU-BOZZ-Z00100   

pakiet natryskowy podtynkowy 7w1, chrom



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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Produkty z powyższej wizualizacji:

1 156 zł

891 zł

Set Kwadro Plus

ME-ELI-KWPL-WH0100   

zestaw: szafka w rozmiarze 50 cm z dwoma szufl adami 
i umywalką w komplecie, biały

1 578 zł

1285 zł

Zestaw Duplo

ZP-ROC-DPLO-ZE0200   

stelaż DUPLO ONE + miska WC NEXO Rimless z deską 
wolnoopadającą slim

1 229 zł

1045 zł

Wanna WPdo/FREE

WA-SAN-ER00-001000
 

wanna o wymiarze 180 x 80 cm i stelażem w komplecie

939 zł

559 zł

Zenta SL

BA-KLU-ZESL-A01200   

bateria jednouchwytowa umywalkowa 100 z zestawem 
odpływowym PUSH-OPEN, chrom

1 070 zł

639 zł

Zenta SL

BA-KLU-ZESL-A01600   

bateria wannowo-natryskowa jednouchwytowa, chrom



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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Produkty z powyższej wizualizacji:

1 156 zł

891 zł

Set Kwadro Plus

ME-ELI-KWPL-WH0100   

zestaw: szafka w rozmiarze 50 cm z dwoma szufl adami 
i umywalką w komplecie, biały

1 578 zł

1285 zł

Zestaw Duplo

ZP-ROC-DPLO-ZE0200   

stelaż DUPLO ONE + miska WC NEXO Rimless z deską 
wolnoopadającą slim

1 229 zł

1045 zł

Wanna WPdo/FREE

WA-SAN-ER00-001000
 

wanna o wymiarze 180 x 80 cm i stelażem w komplecie

939 zł

559 zł

Zenta SL

BA-KLU-ZESL-A01200   

bateria jednouchwytowa umywalkowa 100 z zestawem 
odpływowym PUSH-OPEN, chrom

1 070 zł

639 zł

Zenta SL

BA-KLU-ZESL-A01600   

bateria wannowo-natryskowa jednouchwytowa, chrom

3 481 zł

1780 zł

Pure&Style

BA-KLU-PUST-Z00100   

pakiet podtynkowy natryskowy 7w1, chrom

1 918 zł

1197 zł

Pure&Style

BA-KLU-PUST-Z01100   

pakiet natryskowo-umywalkowy 3w1, chrom

1 119 zł

499 zł

Bozz

KP-KLU-BOZZ-A00200   

zestaw higieniczny bidetta - komplet, chrom

4 685 zł

2995 zł

Cockpit Explorer

KP-KLU-CODI-A00200   

system natryskowy, biały/chrom

3 530 zł

2205 zł

Tempesta 210

KP-GRO-GROT-A00200   

zestaw prysznicowy podtynkowy, chrom

261 zł

163 zł

New Tempesta 100

KP-GRO-TEMN-A04100   

zestaw prysznicowy punktowy, chrom

221 zł

159 zł

Plenum Round

KP-ROC-PLER-000100   

słuchawka prysznicowa 140, 3 funkcyjna, 
chrom

234 zł

170 zł

Plenum Square

KP-ROC-PLES-000100   

słuchawka prysznicowa 140, 3 funkcyjna, 
chrom

808 zł

517 zł

Tempesta 210

KP-GRO-TEMP-A14200   

deszczownica z ramieniem, chrom



 Ponad 70% powierzchni ziemi zaj-
muje woda. Niestety obecny kryzys klima-
tyczny i hydrologiczny sprawia, że dostęp 
do tego surowca będzie coraz trudniejszy. 
Czy problem z „wysychaniem” planety 
niedługo może zajrzeć nam do kranów? 
W jaki sposób ustrzec się przed wyczer-
paniem tego dobra?

Błękitna woda blednie coraz bardziej. Jej za-
soby kurczą się w zawrotnym tempie, a według 
organizacji UNICEF i WHO będzie jeszcze go-
rzej. Alarm wyje coraz głośniej. Nic dziwnego, 
skoro aż 25% (!) z 500 największych miast na 
świecie ma problemy z dostarczaniem wody 
swoim mieszkańcom. Średnio każdy z nas zu-
żywa rocznie ok. 1385 m3 wody, czyli pojem-
ność 9000 wanien! Codziennie – jako staty-
styczny Polak – zużywasz aż 150 litrów 
wody (!), spożywając jedynie 1-2 litry z tej 
puli. Reszta wędruje do kanalizacji.

PRYSZNIC A OSZCZĘDZANIE WODY

Nawet sami sobie nie zdaje-
my sprawy, jak wiele zależy od 
nas w kwestii oszczędzania wody, 
a co za tym idzie – pieniędzy i… energii. 
W efekcie mniejsza jest emisja dwutlenku 
węgla. Dlatego cieszy nas podejście wie-
lu firm, które sprzyjają środowisku i na-
szym portfelom, tworząc specjalne eko-
logiczne zestawy prysznicowe. Jak one 
działają? Technologia ta (np. w Grohe 
jest to zestaw Euphoria 110 czy bate-
ria prysznicowa SmartControl) zakła-

da, że dzienne zużycie wody może zmniejszyć 
się nawet o 60 procent. Główna w tym zasłu-
ga specjalnego ogranicznika przepływu, od-
powiednich dysz strumieniowych oraz zmie-
szania wody z powietrzem. 

Ogromna oszczędność wody wpływa pozy-
tywnie na środowisko i comiesięczne rachunki. 
Jeśli zainwestujesz w odpowiednią technolo-
gię, to zużycie wody zostanie obniżone nawet 
do 5 litrów na minutę, co jest imponującym 
wynikiem.

BATERIE ECO – MAŁY GEST DLA EKOLOGII

Oszczędzać wodę umożliwiają również ba-
terie, które ograniczają maksymalny wypływ 
wody, np. dzięki specjalnemu perlatorowi, któ-

Łazienka EKO - sprawdź, jak oszczędzać 
wodę i pomóż planecie



ry pozwala zaoszczędzić nawet 
40% wody. Przykładem takich ba-
terii umywalkowych jest np. Klu-
di Balance. Za ekonomicznością 
podąża – wbrew pozorom – rów-
nież design modeli. Bardzo często 
takie baterie świetnie współgrają 
z wystrojem łazienki.

STELAŻE PODTYNKOWE

Przy redukcji zużycia wody po-
winniśmy brać pod uwagę nie 
tylko baterie łazienkowe, ale rów-
nież miski WC, toalety myjące czy 
bidety. Gospodarstwo domowe 
przeciętnie zużywa nawet 30% 
wody na samo spłukiwanie wody. 
Jest zatem spore pole do popisu 
dla projektantów, którzy pracują 
nad zredukowaniem zużycia, obecnie kształ-
tującego się na poziomie 35 litrów dziennie. 
Ciekawym rozwiązaniem jest specjalny system 
rozprowadzania wody w WC, dzięki czemu jest 
ona dystrybuowana w wielu kierunkach. Po-
nadto, stelaże podtynkowe lub elementy mon-
tażowe posiadają spłuczki, które są dostoso-
wane do dwuelementowych przycisków.

Modele nowoczesnych stelaży podtynko-
wych (np. ROCA Duplo One, Grohe Rapid 
SL 3w1) posiadają napełniające zawory o od-
powiedniej konstrukcji, a także 100% szczelne 
zbiorniki spłukujące czy systemy oszczędnego 
spłukiwania. Odpowiednia konfiguracja – na 
przestrzeni wielu lat – może przynieść ogrom-
ne oszczędności na poziomie aż 33% w stosun-
ku do standardowego ustawienia. Oznacza to, 
że czteroosobowa rodzina może zredukować 
zużycie wody prawie o 9000 litrów rocznie. 

BATERIE BEZDOTYKOWE – PROSTY 
SPOSÓB NA MNIEJSZE ZUŻYCIE WODY

Kolejną metodą oszczędzania wody jest wy-
miana baterii na baterię bezdotykową. Dzięki 
takiemu zabiegowi możesz zmniejszyć zużycie 
wody nawet o 50%! Dodatkową zaletą bate-
rii bezdotykowych jest łatwość w utrzymaniu 
czystości i obsłudze. Działają za pomocą spe-
cjalnej czujki, wykrywającej ruch. Zazwyczaj 
jest ona zamontowana pod wylewką baterii 
i skierowana na środek umywalki. Wystarczy 
wykonać ruch dłonią lub podłożyć ją pod ba-
terię.

Skąd wynika oszczędność wody? Duża w tym 
zasługa aeratora, który miesza powietrze z 
wodą, przepuszczając mniejszą ilość wody, 
chociaż wydaje się, że strumień jest standar-

dowy. Gdy sensor nie jest już aktywowany, wy-
pływ wody zwyczajnie jest zatrzymany. Jest to 
świetne rozwiązanie, kiedy w domu mieszkają 
dzieci, które mają skłonność do niezakręcania 
wody. W tym przypadku nie muszą już o tym 
pamiętać – bateria robi to za nich.

BEZ RANTÓW, BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW 
– MISKI WC RIMLESS

Miski WC bezrantowe – zwane także bezkoł-
nierzowymi – wyróżniają się przede wszyst-
kim mało skomplikowaną konstrukcją, po-
zbawioną rantu wokół misy. Dzięki temu do 
minimum ograniczane są trudne miejsce do 
czyszczenia. Tym samym likwidujemy skupiska 
bakterii i zanieczyszczeń. Zakamarkom mówi-
my stanowcze „NIE”.

Sama wygoda czyszczenia to jednak nie 
wszystko. Innowacyjny system Rimless zde-
cydowanie zmniejsza zużycie wody dzię-
ki specyficznemu ukształtowaniu misy oraz 
optymalnemu systemowi spłukiwania. Woda 
jest zatem równomiernie rozprowadzana po 
całym wnętrzu misy, a spłukiwanie wymaga 
mniejszej ilości wody.

Dodatkową korzyścią jest komfort podczas 
samego sprzątania, bowiem nie musimy już 
odczekiwać kilku godzin w oparach chemii, za-
nim miska WC będzie nadawała się do użyt-
kowania. W przypadku modeli bezrantowych 
jest to dużo sprawniejsze. Oszczędzisz zatem 
nie tylko pieniądze, ale również czas. Poleca-
my szczególnie modele Duravit Durastyle, 
ROCA Pro, ROCA Victoria Pack czy ROCA 
Gap (na zdjęciu powyżej).



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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2 017 zł

1279 zł

Rainshower 310 Mono

KP-GRO-RAIN-A10700   

deszczownica, chrom

10 197 zł

6500 zł

Blue Home

BA-GRO-BLEH-AK0350   

zestaw startowy z baterią kuchenną, fi ltrem 
do wody i jednostką chłodzącą, chrom

2 165 zł

1352 zł

Blue Pure

BA-GRO-BPBC-AK0100   

zestaw startowy z baterią, chrom

2 300 zł

1450 zł

Blue Pure Eurosmart

BA-GRO-BLUE-AK2100   

zestaw startowy z wylewką C, chrom

3 321 zł

2100 zł

Blue Minta Pure

BA-GRO-BLUE-AK1800   

zestaw startowy z baterią kuchenną, chrom

8 733 zł

5459 zł

Red Duo

BA-GRO-REDD-AK0600   

bateria kuchenna z fi ltrem Red i bojlerem 
Red, chrom

2 675 zł

1299 zł

Durastyle set

CE-DUR-DURS-ZP0100   

zestaw miska WC Rimless + deska 
wolnoopadająca SoftClose

1 378 zł

1099 zł

PRO zestaw

CE-LAU-PRZE-000100   

miska WC Rimless + deska wolnoopadająca 
slim

1 563 zł

1179 zł

Acanto

CE-GEC-ACAN-000100   

miska WC wisząca z ceramiczną muszlą 
toaletową, Rimfree



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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2 017 zł

1279 zł

Rainshower 310 Mono

KP-GRO-RAIN-A10700   

deszczownica, chrom

10 197 zł

6500 zł

Blue Home

BA-GRO-BLEH-AK0350   

zestaw startowy z baterią kuchenną, fi ltrem 
do wody i jednostką chłodzącą, chrom

2 165 zł

1352 zł

Blue Pure

BA-GRO-BPBC-AK0100   

zestaw startowy z baterią, chrom

2 300 zł

1450 zł

Blue Pure Eurosmart

BA-GRO-BLUE-AK2100   

zestaw startowy z wylewką C, chrom

3 321 zł

2100 zł

Blue Minta Pure

BA-GRO-BLUE-AK1800   

zestaw startowy z baterią kuchenną, chrom

8 733 zł

5459 zł

Red Duo

BA-GRO-REDD-AK0600   

bateria kuchenna z fi ltrem Red i bojlerem 
Red, chrom

2 675 zł

1299 zł

Durastyle set

CE-DUR-DURS-ZP0100   

zestaw miska WC Rimless + deska 
wolnoopadająca SoftClose

1 378 zł

1099 zł

PRO zestaw

CE-LAU-PRZE-000100   

miska WC Rimless + deska wolnoopadająca 
slim

1 563 zł

1179 zł

Acanto

CE-GEC-ACAN-000100   

miska WC wisząca z ceramiczną muszlą 
toaletową, Rimfree

833 zł

658 zł

Acanto

CE-GEC-ACAN-000600   

deska wolnoopadająca

2 305 zł

979 zł

Architectura

CE-VIL-OMAR-Z00100   

miska WC ceramiczna wisząca + deska 
wolnoopadająca z funkcją łatwego wypięcia 
QuickRelease i SoftClosing

590 zł

495 zł

Debba Round

CE-ROC-DE00-002600   

miska WC podwieszana Rimless + deska 
wolnoopadająca slim duroplast

664 zł

529 zł

Debba Square Pack

CE-ROC-DE00-002500   

miska WC podwieszana Rimless + deska 
wolnoopadająca slim duroplast

972 zł

799 zł

Gap Round

CE-ROC-GAP0-ZE0500   

miska WC podwieszana Rimless + deska 
wolnoopadajaca slim duroplast

2 839 zł

1369 zł

Me by Starck

CE-DUR-MEST-000010   

miska WC wisząca Rimless + deska 
wolnoopadająca

927 zł

727 zł

Nova Pro Premium

CE-KOL-NPP0-000200   

miska WC wisząca Rimfree, owalna, krótka, 
bez deski

1 229 zł

1023 zł

Nova Pro Premium

CE-KOL-NPP0-000300   

miska WC wisząca lejowa podwyższana

299 zł

236 zł

Nova Pro

CE-KOL-PRO0-001870   

deska sedesowa wolnoopadająca, pasuje do 
misek Nova Pro Premium 
(CE-KOL-NPP0-000200, CE-KOL-NPP0-000300)



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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3 556 zł

1599 zł

Subway 2.0 Combi-Pack

CE-VIL-SUB2-000270   

miska wisząca WC + deska wolnoopadająca 
slim

3 556 zł

1759 zł

Venticello Combi-Pack

CE-VIL-VENT-000050   

miska wisząca WC + deska wolnoopadająca 
slim

480 zł

389 zł

Victoria Pack Rimless

CE-ROC-VI00-003050   

miska wisząca WC + deska wolnoopadająca 
slim

1 578 zł

1285 zł

Zestaw Duplo

ZP-ROC-DPLO-ZE0200   

stelaż DUPLO ONE + miska WC NEXO 
Rimless z deską wolnoopadającą slim

1 775 zł

1449 zł

Zestaw Duplo

ZP-ROC-DPLO-ZE0500   

stelaż DUPLO ONE + miska WC GAP 
SQUARE Rimless z deską wolnoopadającą 
SLIM

689 zł

562 zł

Stelaż Duplo

ZP-ROC-DPLO-000100   

stelaż DUPLO ONE do WC + mocowania

1 624 zł

699 zł

Stelaż Rapid 3W1

ZP-GRO-RAPI-SL1430   

stelaż do WC Rapid SL 3w1 ze spłuczką do 
WC 6 - 9 l + przycisk Nova Cosmopolitan + 
mocowania

852 zł

439 zł

Stelaż Base

ZP-TEC-PROW-000350   

stelaż do WC TECE BASE 3/6L + mocowania

304 zł

192 zł

Przycisk Now

ZP-TEC-PSNO-000450   

przycisk do WC TECE NOW, czarny mat



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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Produkty z powyższej wizualizacji:

1 202 zł

936 zł

Zestaw Nova Pro Premium

ML-KOL-NPPZ-B00110   

szafka w rozmiarze 60 cm z drzwiczkami i umywalką 
w komplecie, biały połysk

927 zł

727 zł

Nova Pro Premium

CE-KOL-NPP0-000200   

miska WC wisząca Rimfree, owalna, krótka, bez deski

1 624 zł

699 zł

Stelaż Rapid 3W1

ZP-GRO-RAPI-SL1430   

stelaż do WC Rapid SL 3w1 ze spłuczką do WC 6 - 9 l 
+ przycisk Nova Cosmopolitan + mocowania

1 730 zł

999 zł

Balance

BA-KLU-BALA-CZ0200   

bateria jednouchwytowa umywalkowa bez zestawu 
odpływowego, czarny mat

2 571 zł

1475 zł

Balance

BA-KLU-BALA-CZ0600   

bateria wannowo-natryskowa jednouchwytowa, czarny 
mat

6 578 zł

5699 zł

Wanna WOW-M/NATUR

WA-SAN-NM00-000300 * wanna dostępna również 
w wersji 160 x 70 cm

wanna wolnostojąca owalna o wymiarze 
180 x 80 cm, odlew mineralny



Vitalle to zupełna nowość na rynku! Włoskobrzmiąca nazwa bardzo słusznie kojarzy się z relaksem, odpoczynkiem, nabraniem sił 
witalnych, wysoką jakością i eleganckim wyglądem łazienki. 
Aranżacja wnętrza z udziałem produktów marki Vitalle (np. umywalki, miski WC czy wanny) nie sprawi większych kłopotów. Wręcz przeciwnie. 
Z jednej strony mamy do czynienia z nowoczesnym podejściem do łazienki, a z drugiej czuć solidne wykonanie. 
W skład marki własnej wchodzą:
• Umywalki nablatowe – wykonane z masy korundowej, dzięki czemu są lżejsze nawet o 40% niż standardowe modele. Dodatkowo ich 

odcień jest taki sam jak misek WC, więc 100% gwarancji dopasowania. 
• Miski WC wiszące – wysokiej jakości modele bezkołnierzowe w komplecie deską wolnoopadającą slim. Łatwy montaż, stabilność 

i wytrzymałość. Polecamy zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych łazienek. 
• Wanna wolnostojąca – kompaktowy model wykonany z wysokiej jakości materiału kompozytowego ze zintegrowanym przelewem oraz 

syfonem klik-klak. Dzięki niezwykle cienkim ściankom jest bardzo przestronny.
• Brodziki kompozytowe – modele dostępne w dwóch kolorach i pięciu rozmiarach. Wykonane z wytrzymałego materiału, który jest 

łatwy w utrzymaniu czystości, a także pokryty matowym wykończeniem. 
• Szafka wisząca z umywalką (komplet) – elegancki zestaw, który będzie pasował do każdej łazienki. Dla Twojego komfortu został 

wyposażony w system cichego domykania szufl ady. Jeśli chcesz dodatkowo zamontować nogi – polecamy te z zestawu Roca Victoria 
Basic. 

Lukka
miska WC wisząca Rimless 
z deską slim duroplast

914 zł

Lukka Ring
umywalka okrągła, 40 cm, 
bez otworu, bez przelewu

394 zł

Lukka Oval
umywalka owalna 50 x 31 cm, 
bez otworu, bez przelewu

429 zł

Roana Square
umywalka prostokątna 
50 x 31 cm, bez otworu, 
bez przelewu

399 zł

Strefa komfortu w najlepszej formie

Ceny produktów Vitalle są cenami katalogowymi brutto.

Palo zestaw
szafka wisząca  z umywalką 60 cm, biała

972 zł

Palo wanna
wanna wolnostojąca 160 x 75 cm

5535 zł

Palo brodzik
brodzik 120 x 90 cm, STONEX, biały

*brodzik dostępny również w kolorze szarym

1464 zł
Ceny produktów Vitalle są cenami katalogowymi brutto.

Aby zadbać o wyjątkowy relaks w łazience, niezbędna będzie wygodna wanna, oczywiście odpowiednio wyeksponowana i  naturalnie 
doświetlona, tak jak na poniższej aranżacji. 

Takie rozwiązanie jest idealnie skrojone pod dużą łazienkę w domu. Dodatkowo wszechobecna biel optycznie powiększa wnętrze. 
Mając taki metraż, możesz sobie pozwolić na dwie umywalki, wannę wolnostojącą Roca Palo i olbrzymie lustra. 

Wanna odnajdzie się również w mniejszym pomieszczeniu, jeśli projektant odpowiednio dostosuje nasze oczekiwania w stosunku 
do ograniczeń przestrzennych. Wtedy musi się wznieść na wyżyny kreatywności, dopasowując pozostałe elementy takie jak szafka 
z umywalką czy miska WC.  
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Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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791 zł

629 zł

Umywalka VariForm

CE-KOL-VF00-002000   

umywalka VariForm stawiana na blat, 
owalna, 55 cm, bez otworu

791 zł

624 zł

Umywalka VariForm

CE-KOL-VF00-002200   

umywalka VariForm stawiana na blat, 
eliptyczna, 55 cm, bez otworu

103 zł

65 zł

Zestaw odpływowy

SY-GRO-POZO-001900   

zestaw odpływowy z korkiem do umywalki 
z przelewem, naciśnij - otwórz, chrom

835 zł

638 zł

Szafka Futuris

ME-ELI-FUTU-001100 * do kompletowania z blatem 
Futuris

szafka w rozmiarze 70 cm z jedną szufl adą, 
biała

897 zł

693 zł

Szafka Futuris

ME-ELI-FUTU-001200 * do kompletowania z blatem 
Futuris

szafka w rozmiarze 90 cm z jedną szufl adą, 
biała

761 zł

593 zł

Słupek Futuris

ME-ELI-FUTU-001400   

słupek 140 x 40 cm, biały

836 zł

638 zł

Szafka Kwadro Plus

ME-ELI-KWPL-WH0300   

szafka w rozmiarze 60 cm z dwoma 
szufl adami, biała

442 zł

379 zł

Słupek Roma Plus

ME-MAX-ROMP-WH0300   

słupek 162 x 35 cm, biały

1 070 zł

879 zł

Zestaw Victoria Basic Unik

ME-ROC-VIB0-000350   

zestaw: szafka w rozmiarze 60 cm z dwoma 
szufl adami i umywalką w komplecie, biały



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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355 zł

273 zł

Blat Futuris

ME-ELI-FUTU-001600 * Dostępne 2 kolory: biały 
i dąb classic. Dostępne 2 
rozmiary: 70 i 90 cm

blat pełny 70 x 46 cm, Dąb Classic do szafki 
Futuris

898 zł

735 zł

Zestaw Cube Unik

ME-ROC-CUBZ-BI0100   

zestaw: szafka w rozmiarze 55 cm z dwoma 
szufl adami i umywalka w komplecie, biały 
połysk

1 156 zł

891 zł

Set Kwadro Plus

ME-ELI-KWPL-WH0100   

zestaw: szafka w rozmiarze 50 cm z dwoma 
szufl adami i umywalką w komplecie, biały

1 106 zł

859 zł

Zestaw Nova Pro Premium

ML-KOL-NPPZ-B00100   

szafka w rozmiarze 55 cm z drzwiczkami 
i umywalką w komplecie, biały połysk

1 683 zł

1321 zł

Zestaw Nova Pro Premium

ML-KOL-NPPZ-B00200   

szafka w rozmiarze 60 cm z dwoma 
szufl adami i umywalką w komplecie, biały 
połysk

1 202 zł

936 zł

Zestaw Nova Pro Premium

ML-KOL-NPPZ-B00110   

szafka w rozmiarze 60 cm z drzwiczkami 
i umywalką w komplecie, biały połysk

835 zł

729 zł

Zestaw Roma Plus

ME-MAX-ROMP-WH0200   

zestaw: szafka w rozmiarze 80 cm z dwoma 
szufl adami i umywalką w komplecie, biały

565 zł

440 zł

Set Spring

ME-ELI-SPRI-000200 * zestaw dostępny również 
w kolorze białym

zestaw: szafka w rozmiarze 45 cm 
z drzwiczkami i umywalką w komplecie, Light 
Grey

675 zł

526 zł

Set Summer

ME-ELI-SUMM-000200 * zestaw dostępny również 
w kolorze białym

zestaw: szafka w rozmiarze 45 cm 
z drzwiczkami i umywalką w komplecie, Light 
Grey



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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Produkty z powyższej wizualizacji:

1 563 zł

1179 zł

Acanto

CE-GEC-ACAN-000100  

miska WC wisząca z ceramiczną 
muszlą toaletową, Rimfree

833 zł

658 zł

Acanto

CE-GEC-ACAN-000600  

deska wolnoopadająca

413 zł

247 zł

BauEdge

BA-GRO-BAED-A00200  

bateria umywalkowa S z korkiem 
automatycznym, chrom

808 zł

517 zł

Tempesta 210

KP-GRO-TEMP-A14200  

deszczownica z ramieniem, chrom

261 zł

163 zł

New Tempesta 100

KP-GRO-TEMN-A04100  

zestaw prysznicowy punktowy, 
chrom

1 747 zł

1359 zł

Brodzik Terran

BR-ROC-TER0-003200  

brodzik prostokątny 120 x 90 x 2,8 cm 
z syfonem w komplecie, materiał STONEX, 
czarny

898 zł

735 zł

Zestaw Cube Unik

ME-ROC-CUBZ-BI0100  

zestaw: szafka w rozmiarze 55 cm 
z dwoma szufl adami i umywalka 
w komplecie, biały połysk

2 812 zł

2359 zł

Free line

KQ-SAN-FRSD-421800  

kabina natryskowa 90 x 120 cm, srebrny 
połysk, szkło przezroczyste W0 z powłoką 
Glass protect



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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466 zł

352 zł

Lustro Futuris

ME-ELI-FUTU-000200   

lustro okrągłe 80 cm

1 128 zł

949 zł

Wanna WP/FREE

WA-SAN-ER00-000800 * wanna dostępna również 
w wersji 170 x 75 cm

wanna o wymiarach 160 x 75 cm i stelażem 
w komplecie

1 229 zł

1045 zł

Wanna WPdo/FREE

WA-SAN-ER00-001000   

wanna o wymiarze 180 x 80 cm i stelażem 
w komplecie

1 058 zł

839 zł

Wanna Linea

WA-ROC-LINE-002200   

wanna o wymiarze 150 x 70 cm z niskim 
rantem i nogami w komplecie

1 095 zł

869 zł

Wanna Savai

WA-ROC-SAVA-000100   

wanna o wymiarze 150 x 75 cm z niskim 
rantem i nogami w komplecie

6 578 zł

5699 zł

Wanna WOW-M/NATUR

WA-SAN-NM00-000300 * wanna dostępna również 
w wersji 160 x 70 cm

wanna wolnostojąca owalna o wymiarze 
180 x 80 cm, odlew mineralny

305 zł

264 zł

Zagłówek

WA-SAN-ZAGL-AK0800   

zagłówek żelowy do wanny, czarny

1 285 zł

1030 zł

Brodzik Ignis

BR-ROC-IGNI-000100   

brodzik kwadratowy 90 x 90 cm z syfonem, 
ultrapłaski, materiał STONEX, biały

1 828 zł

1399 zł

Brodzik Sestra

BR-GEB-SEST-B00100 * do kompletowania 
z odpływem 550018001 
lub 550019001

brodzik kwadratowy 90 x 90 cm, ultrapłaski, 
biały

Produkty z powyższej wizualizacji:

1 563 zł

1179 zł

Acanto

CE-GEC-ACAN-000100  

miska WC wisząca z ceramiczną 
muszlą toaletową, Rimfree
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automatycznym, chrom

808 zł

517 zł
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deszczownica z ramieniem, chrom

261 zł
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KP-GRO-TEMN-A04100  

zestaw prysznicowy punktowy, 
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1359 zł
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BR-ROC-TER0-003200  

brodzik prostokątny 120 x 90 x 2,8 cm 
z syfonem w komplecie, materiał STONEX, 
czarny

898 zł

735 zł

Zestaw Cube Unik

ME-ROC-CUBZ-BI0100  
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z dwoma szufl adami i umywalka 
w komplecie, biały połysk
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2359 zł

Free line
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Glass protect



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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Produkty z powyższej wizualizacji:

391 zł

219 zł

BauLoop

BA-GRO-BALO-A00300   

bateria umywalkowa S bez korka, chrom

1 106 zł

859 zł

Zestaw Nova Pro Premium

ML-KOL-NPPZ-B00100   

szafka w rozmiarze 55 cm z drzwiczkami i umywalką 
w komplecie, biały połysk

3 152 zł

2378 zł

Osia

KA-KEM-OSIA-D02503, 
KA-KEM-OSIA-S00303

* kabina dostępna również z drzwiami 
w wersji lewej

kabina prysznicowa drzwi prawe 
90 x 200 cm + ścianka boczna 90 x 200 cm, czarny soft, 
szkło przezroczyste z powłoką OSIAclean

590 zł

495 zł

Debba Round

CE-ROC-DE00-002600   

miska WC podwieszana Rimless + deska 
wolnoopadająca slim duroplast

1 230 zł

885 zł

Monodin-N Combo Pack

BA-ROC-MN00-P00350   

podtynkowy zestaw prysznicowy, chrom



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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1 172 zł

989 zł

Brodzik B-M/Space

BR-SAN-SLPR-001600   

brodzik prostokątny 80 x 100 x 1,5 cm 
z syfonem w komplecie, odlew mineralny, 
biały

1 219 zł

1045 zł

Brodzik B-M/Space

BR-SAN-SLKW-001900   

brodzik kwadratowy 90 x 90 x 1,5 cm 
z syfonem w komplecie, odlew mineralny, 
biały

1 421 zł

1115 zł

Brodzik Terran

BR-ROC-TER0-000300   

brodzik kwadratowy 90 x 90 x 2,8 cm 
z syfonem w komplecie, materiał STONEX, 
czarny

1 421 zł

1125 zł

Brodzik Terran

BR-ROC-TER0-001600   

brodzik prostokątny 100 x 80 x 2,6 cm 
z syfonem w komplecie, materiał STONEX, 
czarny

1 747 zł

1359 zł

Brodzik Terran

BR-ROC-TER0-003200   

brodzik prostokątny 120 x 90 x 2,8 cm 
z syfonem w komplecie, materiał STONEX, 
czarny

241 zł

178 zł

Zestaw odpływowy

SY-GEB-BRUN-Z00900   

zestaw odpływowy Geberit do brodzików, 
chrom

2661 zł

1849 zł

Advantix Vario

OP-VIE-PRKO-AV1100, 
OP-VIE-PRRE-SE1250

* odwodnienie dostępne rów-
nież w wersji niskiej i kolorze 
srebrny połysk

odwodnienie prysznicowe z możliwością 
dopasowania w zakresie 300 - 1200 mm, 
wersja wysoka z rusztem w kolorze srebrny 
mat

983 zł

745 zł

Easy Line Classic

OP-RAW-EALI-SZ1000 * odwodnienie dostępne 
również w długości 80 cm, 
w kolorze stal szczotkowana 
lub stal polerowana

odwodnienie prysznicowe z możliwością 
dopasowania w zakresie 350-1070 
mm, długość 100 cm, wykończenie stal 
szczotkowana

1 632 zł

1059 zł

DrainProfi le

OL-TEC-DPRP-SS0200, 
OL-TEC-DPSY-000100, 
OL-TEC-DPST-000100

  

odwodnienie prysznicowe, długość 90 cm, 
wykończenie stal szczotkowana

Produkty z powyższej wizualizacji:

391 zł

219 zł
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90 x 200 cm + ścianka boczna 90 x 200 cm, czarny soft, 
szkło przezroczyste z powłoką OSIAclean

590 zł

495 zł

Debba Round
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miska WC podwieszana Rimless + deska 
wolnoopadająca slim duroplast
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885 zł

Monodin-N Combo Pack

BA-ROC-MN00-P00350   

podtynkowy zestaw prysznicowy, chrom



Oferta ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny podane w folderze są cenami brutto. Zdjęcia prezentowane w folderze mają charakter poglądowy. 
Ceny w folderze dotyczą wymienionych elementów, a nie całości przedstawionej na zdjęciach aranżacji.
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1 355 zł

855 zł

Linus

OL-TEC-RYPR-OD0300 * odwodnienie dostępne 
również w długościach: 70 cm 
i 80 cm

odwodnienie prysznicowe, długość 90 cm, 
z odwracalnym rusztem

1 924 zł

1329 zł

Ena 2.0

KA-HUP-ENA2-000200 * kabina dostępna również 
w wersji 90 x 90 cm

kabina kwadratowa suwana o wymiarze 
80 x 80 cm, srebrny połysk, szkło 
przezroczyste z powłoką Anti-Plaque

2 701 zł

2310 zł

Free line

KA-SAN-FR20-000200   

kabina natryskowa 90x90 cm, srebrny 
połysk, szkło przezroczyste W0 z powłoką 
Glass protect

2 556 zł

2200 zł

Free line

KQ-SAN-FRSD-421150   

kabina natryskowa 90 x 90 cm, srebrny 
połysk, szkło Sitodruk W16 z powłoką Glass 
protect

2 812 zł

2359 zł

Free line

KQ-SAN-FRSD-421800 * kabina dostępna również 
w wersjach: 80 x 100 cm i 90 
x 100 cm

kabina natryskowa 90 x 120 cm, srebrny 
połysk, szkło przezroczyste W0 z powłoką 
Glass protect

1 768 zł

1399 zł

Geo

KA-KOL-GEO0-000800   

kabina kwadratowa 90 x 90 cm, srebrny 
połysk, szkło przezroczyste z powłoką Refl ex

1 924 zł

1329 zł

Ena 2.0

KA-HUP-ENA2-100200 * kabina dostępna również 
w wersji 80 x 80 cm

kabina półokrągła 90 x 90 cm, promień 
R550, drzwi rozsuwane, srebrny połysk, 
szkło przezroczyste z powłoką Anti-Plaque

1 924 zł

1329 zł

Ena 2.0

KA-HUP-ENA2-100220   

kabina półokrągła 90 x 90 cm, promień 
R500, drzwi rozsuwane, srebrny połysk, 
szkło przezroczyste z powłoką Anti-Plaque

1 720 zł

1359 zł

Geo

KA-KOL-GEO0-000700   

kabina półokrągła 90 x 90 cm, srebrny 
połysk, szkło przezroczyste z powłoką Refl ex
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3 004 zł

2530 zł

Altus

KA-SAN-ALSN-D00150 * kabina dostępna również 
w wersji 130 x 140 cm

drzwi przesuwne 110-120 x 210 cm, chrom, 
szkło przezroczyste W0 z powłoką Glass 
protect

3 152 zł

2378 zł

Osia

KA-KEM-OSIA-D02503, 
KA-KEM-OSIA-S00303

* kabina dostępna również 
z drzwiami w wersji lewej

kabina prysznicowa drzwi prawe 
90 x 200 cm + ścianka boczna 90 x 200 cm, 
czarny soft, szkło przezroczyste z powłoką 
OSIAclean

2 215 zł

1720 zł

Osia

KA-KEM-OSIA-D00503 * drzwi dostępne również 
w rozmiarze 100 x 200 cm, 
w wersji prawej lub lewej

drzwi do wnęki z polem stałym, 90 x 200 cm, 
czarny soft, szkło przezroczyste z powłoką 
OSIAclean

1 907 zł

1499 zł

Metropolis

KA-ROC-ME00-000100 * drzwi dostępne również 
w szerokościach: 80 i 120 cm

drzwi prysznicowe z polem stałym 90 x 195 
cm, chrom, szkło przezroczyste z powłoką 
MaxiClean

1 181 zł

929 zł

Metropolis

KA-ROC-ME00-S00100 * ścianka dostępna również 
w wersji 80 x 195 cm

ścianka boczna 90 x 195 cm, chrom, szkło 
przezroczyste z powłoką MaxiClean

2 122 zł

1559 zł

Walk-In Dark Edition

KA-KEM-DARK-002200 * kabina dostępna również 
w czterech innych rozmiarach

kabina prysznicowa walk-in WW4 
120 x 200 cm, czarny soft, szkło 
przezroczyste z powłoką KermiCLEAN

1 275 zł

659 zł

Nadir AD-DR

GL-GOR-ADDR-581224   

grzejnik 120 x 55 cm, czarny mat

1 551 zł

789 zł

Nadir AD-W

GL-GOR-ADW0-581224   

grzejnik 120 x 55 cm, podłączenie 
środkowe, czarny mat

846 zł

499 zł

Monza

GL-SKA-AREB-550950 * grzejnik dostępny również 
w wysokości 120 cm

grzejnik 95 x 55 cm, biały
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995 zł

584 zł

Monza

GL-SKA-AREG-550950 * grzejnik dostępny również 
w wysokościach: 120 cm 
i 140 cm

grzejnik 95 x 55 cm, ciemny grafi t mat

1 022 zł

589 zł

Monza

GL-SKA-AREP-550950 * grzejnik dostępny również 
w wysokości 120 cm

grzejnik 95 x 55 cm, platyna mat

904 zł

469 zł

Forma Light

GL-SKA-FLCM-100050 * grzejnik dostępny również 
w wysokościach: 70 cm i 140 
cm

grzejnik Skalar SFL 100 x 50 cm, czarny mat

696 zł

359 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000300 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
ciemny grafi t mat

696 zł

359 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000400 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
platyna mat

257 zł

140 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000100 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
biały

294 zł

159 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000200 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
chrom
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Produkty z powyższej wizualizacji:

466 zł

352 zł

Lustro Futuris

ME-ELI-FUTU-000200   

lustro okrągłe 80 cm

897 zł

693 zł

Szafka Futuris

ME-ELI-FUTU-001200   * do kompletowania 
z blatem Futuris

szafka w rozmiarze 90 cm z jedną szufl adą, 
biała

405 zł

308 zł

Blat Futuris

ME-ELI-FUTU-001700
* blat dostępny rów-
nież w wersji 70 x 46 
cm w kolorze białym 
lub Dąb Classic

blat pełny 90 x 46 cm, Dąb Classic do szafki 
Futuris

791 zł

624 zł

Umywalka VariForm

CE-KOL-VF00-002200   

umywalka VariForm stawiana na blat, 
eliptyczna, 55 cm, bez otworu

2 122 zł

1559 zł

Walk-In Dark Edition

KA-KEM-DARK-002200 * kabina dostępna również 
w 4 innych rozmiarach

kabina prysznicowa walk-in WW4 120 x 200 cm, czarny 
soft, szkło przezroczyste z powłoką KermiCLEAN

1 775 zł

1449 zł

Zestaw Duplo

ZP-ROC-DPLO-ZE0500
  

stelaż DUPLO ONE + miska WC GAP SQUARE Rimless 
z deską wolnoopadającą SLIM

1 747 zł

1359 zł

Brodzik Terran

BR-ROC-TER0-003200   

brodzik prostokątny 120 x 90 x 2,8 cm z syfonem 
w komplecie, materiał STONEX, czarny

995 zł

584 zł

Monza

GL-SKA-AREG-550950 * grzejnik dostępny również 
w wysokościach: 120 cm 
i 140 cm

grzejnik 95 x 55 cm, ciemny grafi t mat

1 022 zł

589 zł

Monza

GL-SKA-AREP-550950 * grzejnik dostępny również 
w wysokości 120 cm

grzejnik 95 x 55 cm, platyna mat

904 zł

469 zł

Forma Light

GL-SKA-FLCM-100050 * grzejnik dostępny również 
w wysokościach: 70 cm i 140 
cm

grzejnik Skalar SFL 100 x 50 cm, czarny mat

696 zł

359 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000300 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
ciemny grafi t mat

696 zł

359 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000400 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
platyna mat

257 zł

140 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000100 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
biały

294 zł

159 zł

Skalar zestaw

AG-SKA-ZL00-000200 * zestaw dostępny również 
w wersji lewej

zestaw do grzejnika łazienkowego prawy, 
chrom
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