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płaski osprzęt SPACe SAVer

995x500x190 mm

899,-899,- 899,-
995x500x190 mm995x500x190 mm
ZQP S653ZQP G653 ZQP A653

zlewozmywak granitowy HEXON ZQP G653
bateria Aster BCA 064M

HEXON – GEOMETRIA W KUCHNI
Dla osób, które szukają modnych i nietuzinkowych rozwiązań, 
powstał Hexon – sześciokątny zlewozmywak granitowy, który 
można montować na trzy sposoby- na wyspie, w ciągu blatu 
roboczego i szafce narożnej.
 
ma on wyjątkowo pojemną komorę, w której bez trudu 
zmieszczą się nawet duże naczynia. Codzienne korzystanie ze 
zlewozmywaka dodatkowo ułatwi mała komora pomocnicza. 
równoważy ją symetrycznie umiejscowiony ociekacz, na który 
wygodnie można odstawić opłukany kubek. Syfon typu „space 
saver” zamontowany blisko ściany pozwoli dobrze wykorzystać 
przestrzeń w szafce, np. na pojemniki do segregacji odpadów.

Hexon ma wszystkie zalety granitu: jest ponadczasowo ele-
gancki, trwały, odporny na zarysowania, uderzenia, przebar-
wienia, szok termiczny i wysoką temperaturę. Dostępny jest  
w trzech kolorach z metalicznym połyskiem: grafitowym, 
szarym i alabastrowo białym. Zawarte w materiale cząsteczki 
srebra mają działanie antyseptyczne, czyli utrudniają namna-
żanie się bakterii na powierzchni zlewozmywaka. Gładka 
powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości i wystarczy 
ją przetrzeć codziennie gąbką z płynem do mycia naczyń. jeśli 
chcemy sobie jeszcze ułatwić czyszczenie, zlewozmywak moż-
na zaimpregnować preparatem Deante, który hydrofobizuje 
powierzchnię i zabezpiecza ją przed osadzaniem się kamienia.

projekt: Michał Łój

„Hexon to wyjątkowy model, który nie tylko ma modną bryłę, ale też  
pozwala na nowatorskie  wykorzystanie kuchennej przestrzeni ”

 – Michał Łój

do szafki 90 cm
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KUCHNIE W sTylU RETRO: bATERIE IXIA

PRIME – szKlANE zlEWOzMyWAKI 
W MOdNEj KUCHNI

o spójności aranżacji decydują przede wszystkim detale. 
Dlatego w kuchni odwołującej się do stylu retro dobrze 
odnajdzie się dwupokrętłowa bateria ixia marki Deante. 
Chociaż jej wygląd nawiązuje do przeszłości, wyposażona 
została w nowoczesny mechanizm oraz aerator napowie-
trzający strumień wody. wysoka, obrotowa wylewka jest 
wygodna w użytkowaniu i pozwala na napełnianie nawet 
wysokich naczyń. Aby ułatwić i przyspieszyć montaż, 
bateria została fabrycznie wyposażona w wężyki doprowa-
dzające wodę.

ixia wykonana jest z najwyższej klasy mosiądzu,  
w zależności od wybranej wersji: szczotkowanego lub 
chromowanego. wybór koloru zależy oczywiście od aran-
żacji kuchni. model ze szczotkowanego mosiądzu swoim 
kolorem wyraźniej zaakcentuje styl aranżacji. Ten sam 
materiał możemy powtórzyć w dodatkach: uchwytach sza-
fek, pojemnikach na przyprawy, no i oczywiście modnych 
mosiężnych lampach. Z kolei wersja chromowana odbijając 
światło dodaje kuchni blasku i jest ponadczasowo eleganc-
kim dodatkiem.

iXia
bateria zlewozmywakowa

BGX 062D - chrom

iXia
bateria zlewozmywakowa

BGX m62D - mosiądz

zasięg wylewki: 191 mm 
wysokość korpusu: 399 mm

zasięg wylewki: 191 mm 
wysokość korpusu: 399 mm

549,-429,-

nowość nowość

zlewozmywak Lusitano zCL 611N
bateria Ixia BGX 062D
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Michał łój

PRIME – szTUKA ŁĄCzENIA KONTRAsTÓW
Szukając wyposażenia do nowoczesnej kuchni warto zwrócić uwagę na nowość na rynku – połączenie stali  
z granitem.

nowy zlewozmywak łączy ostre, a jednocześnie eleganckie 
kształty granitowego ociekacza oraz funkcjonalność dużej, 
stalowej komory.

Część granitową można dobrać w jednym z trzech klasycznie 
modnych kolorów: alabastrowej bieli, grafitowej czerni i betono-
wej szarości.  Delikatna satynowa powierzchnia kontrastuje  
z ostrymi liniami ociekacza o aerodynamicznym stylu, charakte-
rystycznym dla zlewozmywaków granitowych Deante. wyjąt-
kowo dużą i głęboką komorę (40x40x22 cm) wykonano z grubej 
stali i ozdobiono szczotkowanym wykończeniem. 
 
Zastosowany dodatek srebra w granicie utrudnia namnażanie 
bakterii, antyseptyczne właściwości ma również stal nierdzew-

na. Ta stosowana do produkcji zlewozmywaków Prime to typ 
304 – jeden z najbardziej szlachetnych gatunkowo. Granitowa 
część zlewozmywaka jest równie wytrzymała, odporna na 
zadrapania, uderzenia oraz temperaturę do 280°C. Dla jeszcze 
większego komfortu użytkowników w komplecie zamieszczono 
gotowy do montażu osprzęt typu „space saver”, oszczędzający 
miejsce w szafce pod zlewozmywakiem. 

Stojący przed wyborem zlewozmywaka użytkownicy mogą być 
pewni, że stal z pewnością doskonale uzupełni minimalistyczny 
wystrój pomieszczenia wyposażonego w liczne sprzęty najnow-
szej generacji. Z kolei granit zamknięty w prostej formie ociepli 
surowe wnętrze, nadając mu wyjątkowy charakter.

Product Design Manager w Deante. Absolwent wydziału Form 
Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Czerpie 
inspiracje z futurystycznych form, charakterystycznych dla 
przemysłu high-tech i samochodów wyścigowych. Projektował 
dla firm z przemysłu motoryzacyjnego, a także branży 
wnętrzarskiej.

projekt: Michał Łój

zlewozmywak Prime ZSR G113
bateria Gerbera BGB B720 
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1499,- 1499,- 1499,-
860x500x200 mm 860x500x200 mm 860x500x200 mm
ZSr G113 ZSr A113 ZSr S113

„Granit i stal to różne światy trafiające zazwyczaj w gusta różnych  
użytkowników. Prime jest sposobem na pogodzenie tych światów,  

ponieważ czerpie z nich to, co najlepsze”

 – Michał Łój

nowość

STAl

GrANiT

płaski osprzęt SPACe SAVer
do szafki 60 cm
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szklana powierzchnia + pisak suchościeralny =  idealne miejsce na notatki,  
np. listę zakupów

funkcjonalna powierzchnia ociekacza przyda się podczas wyrabiania ciasta gładka tafla jest łatwa do utrzymania w czystości, wystarczy jedno przetarcie

szkło jest odporne na wysokie temperatury, dzięki czemu na ociekaczu można 
stawiać gorące garnki

HybRydOWE zlEWOzMyWAKI – 
INNOWACjA W KUCHNI 
Szkło to materiał kojarzący się z nowoczesną technologią, coraz częściej stosowany w kuchennych aranżacjach. 
Chcąc wykorzystać jego potencjał, przygotowaliśmy dwie kolekcje zlewozmywaków. Capella stanowi kontrast 
minimalistycznego szkła z eleganckim granitem, Pallas łączy szkło ze stalą, a Prime to pierwszy zlewozmywak  
na rynku, wyprodukowany ze stali i granitu.

SPACE SAVER

w bogatej ofercie Deante uwagę przy-
ciągają z pewnością zlewozmywaki 
hybrydowe, w nowatorski i efektowny 
sposób łączące dwa różne materiały. Poza 
stalowo-granitowym Prime znajdziemy tu 
także kolekcję Capella łączącą szkło  
z granitem oraz kombinację szkła i stali  
w serii Pallas.
Cechą charakterystyczną dla obu serii jest 
górna część zlewozmywaka – rama i ocie-
kacz – wykonana z hartowanego szkła. 
Doskonale będzie pasowała do innych 
szklanych elementów wyposażenia, np. 
płyty grzewczej. Dostępna jest w czterech 
efektownych wzorach oraz jednolitej 
czerni lub bieli. Łatwo ją utrzymać w czy-
stości, może też pełnić rolę praktycznej 
przestrzeni roboczej i służyć do odstawia-

nia gorących garnków. Użyte do jej pro-
dukcji szkło hartowane ma grubość 8 mm 
i 5-krotnie wyższą odporność od standar-
dowego szkła. Dodatkowe zabezpieczenie 
stanowi warstwa laminująca, znajdująca 
się na spodniej stronie tafli.  

Połączenie szkła z komorą jest tak 
wytrzymałe, że dopuszczalne obcią-
żenie Capelli i Pallas wynosi 40 kg, 
a maksymalne obciążenie komory 
zlewozmywaków Prime to nawet 
ponad 70 kg!
wyjątkowo głębokie komory wykonane 
z granitu lub stali ułatwiają mycie dużych 
garnków, a także napełnianie wysokich 
naczyń. Ponadto zlewozmywaki hybrydo-

we są wyposażone w syfony o specjalnej 
konstrukcji, tzw. space savery, pozwala-
jące zyskać dodatkowe, cenne miejsce 
w szafce pod zlewozmywakiem, np. na 
kosze lub detergenty. Zlewozmywaki Ca-
pella, Pallas oraz Prime są produkowane 
w Polsce.
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sTWÓRz WŁAsNy zlEWOzMyWAK

Ciesz się swoiM 
spersonalizowanym 
zlewozMywakieM!

WybIERz szKŁO
Sięgnij po jeden 
z proponowanych przez nas 
wzorów lub postaw na jednolity 
kolor – biel lub czerń.

dObIERz KOMORĘ
Wolisz komorę korespondującą czy kontrastującą 
z ociekaczem? Do wyboru masz komorę granitową 
w trzech kolorach: grafit metalik, szary metalik 
i alabaster.

WybIERz KRAWĘdź szKŁA
Zadbaj o szczegóły, dopasowując rant 
szklanej tafli do wyposażenia swojej kuchni, 
np. płyty indukcyjnej. Przygotowaliśmy dla 
Ciebie dwa wykończenia krawędzi szkła: 
szlif trapezowy i okrągły.

wykończenie

Okrągłe

wykończenie

trapezOwe
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w komorach zlewozmywaków Pallas zastosowaliśmy wysokiej jakości stal szlachetną, charakteryzującą 
się m.in. wysoką wytrzymałością na ścieranie i działanie środków  chemicznych. Połączenie stali z mini-
malistycznym szkłem stanowi kwintesencję elegancji i nowoczesności.

Zlewozmywaki Capella to efektowne połączenie granitowej komory ze szklanym ociekaczem. Przykuwające 
uwagę wzory w jakości High Definition są drukowane bezpośrednio na spodniej stronie szkła, co zapewnia 
ich trwałość. Komora jest wykonana z granitu z metalicznymi drobinkami i antyseptyczną powłoką, chro-
niącą przed rozwojem drobnoustrojów. Materiał ten jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia, 
zadrapania, wysoką temperaturę i szok termiczny.

PAllAs – dlA MIŁOśNIKÓW sTAlI

CAPEllA – GRANIT I szKŁO

* x–1 szlif okrągły     x–2 szlif trapezowy

* x–1 szlif okrągły     x–2 szlif trapezowy

ZSP 0BxC*

ZSP 0CxC*

ZSP 0DxC*

ZSP 0AxC*

ZSP 0XxC*

ZSP 0wxC*

do szafki 60 cm

do szafki 60 cm

automatyczne  
zamknięcie odpływu

automatyczne  
zamknięcie odpływu

2199,-

1999,-

ZSC GXxC*

ZSC GBxC*ZSC AAxC*

ZSC AwxC*

ZSC SCxC*

ZSC SDxC*

projekt: Michał Łój

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

860x500x200 mm

płaski osprzęt SPACe SAVer

płaski osprzęt SPACe SAVer
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Limitowana kolekcja Capella Precious to zle-
wozmywaki wyróżniające się metalicznymi ta-
flami szkła. Luksusowe wykończenie docenią 
nawet najbardziej wymagający klienci. Czar-
ny wzór nawiązujący do stylu marokańskiego 

przyciąga wzrok, a metaliczny kolor dodaje 
ekskluzywności. Capella Precious są dostępne 
w trzech wersjach: lustrzano-platynowej, złotej 
oraz miedzianej z mieniącymi się drobinkami.

PRzEKROCz GRANICĘ 
lUKsUsU

ZSC GG2C ZSC Gm2CZSC GP2C

szlif trapezowy

2999,-

automatyczne zamknięcie odpływu
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do szafki 60 cm

projekt: Michał Łój

860x500x200 mm 860x500x200 mm 860x500x200 mm

do szafki 60 cm

do szafki 60 cm

przy zakupie zlewozmywaka CAPeLLA lub PALLAS dowolna bateria z ulotki za
1 zł

FinALiSTA

płaski osprzęt SPACe SAVer

9
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780x490x190 mm 780x490x190 mm 780x490x190 mm

ANdANTE FlUsH
seria zlewozmywaków granitowych

projekt: Michał Łój

płaski osprzęt SPACe SAVer

60 cm

859,- 859,- 859,-ZQn G11F ZQn S11F ZQn A11F

ZLewoZmYwAK IdEAlNIE DoPASowAnY
Planując montaż zlewozmywaka trzeba się zastanowić, w jakim materiale zostanie osadzony i jak ma 
wyglądać łączenie jego krawędzi z blatem. Duży wybór modeli sprawia, że do każdej kuchni można dobrać 
odpowiednie rozwiązanie. Czym się różnią poszczególne sposoby montażu?

Zlewozmywaki wpuszczane czyli takie, które 
są położone na blacie. To najliczniejsza grupa 
produktów, które można zamontować w 
blatach z dowolnych materiałów. To także gwa-
rancja łatwego montażu: wystarczy dopasować 
je do przygotowanego wcześniej wycięcia. 
Sprawdzą się w każdej kuchni, bo w zależności 
od ilości dostępnego miejsca można wybrać 
model jedno-, półtora- lub dwukomorowy.

Zlewozmywaki podblatowe, czyli inaczej 
podwieszane (np. egeria, Corda), to idealny 
sposób na wyeksponowanie blatu wykonanego 
z ciekawego materiału. Brak krawędzi 
zlewozmywaka ułatwia też utrzymanie blatu 
w czystości. Takie komory sprawdzą się 

na wyspach kuchennych i tam, gdzie duży 
zlewozmywak nie jest potrzebny. ich montaż 
wymaga odpowiedniego wykończenia krawędzi 
blatu i możliwy jest tylko w przypadku blatów 
granitowych, kompozytowych lub ze specjalnie 
zabezpieczonego litego drewna. Zlewozmywak 
jest wtedy dyskretnie schowany, a jednocześnie 
doskonale spełnia swoje zadanie. jeśli miejsca 
jest dużo, można zamontować dwie komory 
obok siebie, tworząc praktyczny zlewozmywak 
półtora - lub dwukomorowy.
Zlewozmywaki montowane na równi z blatem, 
czyli tzw. „flush mount”, po zamocowaniu 
nie wystają  z płaszczyzny w której zostały 
osadzone (np. Andante Flush, Corda Flush, 

Prospero i Sinope). Taki montaż można 
wykonać w przypadku blatów nie chłonących 
wody, np. marmurowych, granitowych, 
konglomeratowych, betonowych  
i z tworzyw sztucznych. oprócz wycięcia 
odpowiedniej wielkości otworu należy 
wyfrezować wgłębienie, dopasowane do 
kołnierza zlewozmywaka. Pozwala to zachować 
idealnie równą płaszczyznę – zlewozmywak 
wtapia się w kuchenną zabudowę, dodając 
wnętrzu elegancji i ułatwiając utrzymanie 
czystości. 

nowość
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550x460x190 mm 550x460x190 mm 550x460x190 mm

CORdA FlUsH
seria zlewozmywaków granitowych

płaski osprzęt SPACe SAVer

płaski osprzęt SPACe SAVer
EGERIA
komora podblatowa

999,-
570x440x200 mm

799,-
440x440x200 mm
ZPe 010B699,-

380x440x200 mm
ZPe 010A ZPe 050C

749,- 849,- 1049,-

959,- 959,- 959,-ZQA G10F ZQA A10F ZQA S10F

nowość

60 cmprojekt: Michał Łój

zlewozmywak Corda Flush ZQA S10F
bateria Aster BCA W730  

40 cm 45 cm 60 cm
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EVORA
seria zlewozmywaków granitowych

RAPIdO
seria zlewozmywaków granitowych

projekt: Michał Łój

projekt: Michał Łój

569,-

780x440x180 mm

590x490x190 mm780x490x190 mm 780x490x190 mm

499,-

590x440x180 mm

grafit 
ZQj 211A

piasek 
ZQj 711A

559,- 639,- 559,-

619,-

grafit
ZQK 2113

grafit
ZQK 2513

grafit
ZQK 211A

szary metalik
ZQK S113

szary metalik
ZQK S513

szary metalik
ZQK S11A

szary metalik
ZQj S11A

grafit metalik
ZQK G113

grafit metalik
ZQK G513

grafit metalik
ZQK G11A

grafit metalik
ZQj G11A

alabaster
ZQK A113

alabaster
ZQK A513

alabaster
ZQK A11A

piasek
ZQK 7113

piasek
ZQK 7513

piasek
ZQK 711A

649,- 649,-

729,-

729,-

669,-
799,-

619,-
729,-

599,-

499,-

569,-

grafit
ZQj 2113

piasek
ZQj 7113

szary metalik
ZQj S113

grafit metalik
ZQj G113

679,- 679,-

599,-

50 cm

płaski osprzęt SPACe SAVer

płaski osprzęt SPACe SAVer

60 cm 70 cm 50 cm

zlewozmywak Rapido ZQK 2113
bateria Gerbera BGB B720  

Korek 
automatyczny 
to praktyczne 
pokrętło, 

które ułatwia otwieranie i zamykanie odpływu 
zlewozmywaka, bez 
konieczności zanurzania rąk w wodzie.

automatyczne  
zamknięcie odpływu

automatyczne  
zamknięcie odpływu



13

NARCyz
bateria zlewozmywakowa
BDn 071m - chrom

       199,-

lOTOs
bateria zlewozmywakowa
BDo 063m - chrom

       299,-

BCA 772m  
piasek

AsTER
bateria zlewozmywakowa

BCA 272m - grafit

        389,-

389,-

FIEsTA sOlIs
zlewozmywak granitowy

499,-

529,-

⌀480x180 mm

grafit
ZrS 2803

szary metalik
ZrS S803

piasek
ZrS 7803

zasięg wylewki: 223 mm 
wysokość korpusu: 416 mm

50 cm

599,-

649,-

349,-239,-

429,-

429,-

zasięg wylewki: 
186 mm 

wysokość korpusu: 
276 mm

zasięg wylewki: 
184 mm 

wysokość korpusu: 
164 mm

2x

lIMA
seria zlewozmywaków granitowych

nowość

559,- 549,-

740x440x150 mm 580x440x150 mm

piasek 
ZRL 7113

piasek 
ZrL 711A

grafit 
ZRL 2113

grafit 
ZrL 211A

50 cm

zlewozmywak Rapido ZQK 2113
bateria Gerbera BGB B720  

automatyczne  
zamknięcie odpływu
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1000x520x200 mm 860x520x200 mm 590x520x200 mm

AlPINIA
bateria zlewozmywakowa
BGA 063m
zasięg wylewki: 195 mm 
wysokość korpusu: 308 mm

           239,-

MOdERN
seria zlewozmywaków granitowych

1049,- 949,- 849,-

grafit metalik
ZQM G513

grafit metalik
ZQM G113

grafit metalik
ZQM G103

szary metalik
ZQm S513

szary metalik
ZQm S113

szary metalik
ZQm S103

alabaster
ZQm A513

alabaster
ZQm A113

alabaster
ZQm A103

1199,-

269,-

1099,- 999,-

płaski osprzęt SPACe SAVer

bateria Alpinia BGA 063M 
komora podblatowa Egeria ZPE 050C

zlewozmywak Modern ZQM G513 

automatyczne  
zamknięcie odpływu

60 cm60 cm70 cm
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760x440x150 mm

440x440x170 mm

649,-
699,-

549,-

549,-

grafit 
ZQZA2513

grafit 
ZQZA2103

piasek 
ZQZA7513

piasek 
ZQZA7103

780x435x180 mm

580x440x160 mm

grafit 
ZQZA211A

piasek 
ZQZA7203

piasek 
ZQZA711A

549,-

760x440x150 mm 

KOMPlET zORbA +NEMEzjA
seria zlewozmywaków granitowych z baterią z wylewką „U” w komplecie

grafit
ZQZV2113

piasek
ZQZV7113

+

+

Komplet Zorba + Nemezja ZQZV2113 

+

+

+

zasięg wylewki: 
173 mm 
wysokość korpusu: 
355 mm

zasięg wylewki: 
173 mm 
wysokość korpusu: 
355 mmgrafit 

ZQZA2203

639,-

639,-

639,-

759,-

779,-

60 cm

50 cm

45 cm

50 cm

80 cm

GARdENIA
bateria zlewozmywakowa

BeG B630 - chrom/czerń
BeG w630 - chrom/biel

            379,-

zasięg wylewki: 188 mm 
wysokość korpusu: 266 mm

zasięg wylewki: 188 mm 
wysokość korpusu: 266 mm

419,-

379,-

BeG 063m - chrom

349,-

automatyczne  
zamknięcie odpływu
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1099,-1099,-

1000x500x220 mm860x500x220 mm
ZCL 651n ZCL 620n 

1249,-1249,- 60 cm80 cm 749,-

⌀445x190 mm
ZCL 680n 

849,- 45 cm

lUsITANO
seria zlewozmywaków ceramicznych

949,-

860x500x215 mm
ZCL 611n 

1099,- 50 cm

AsTER
bateria zlewozmywakowa
chrom
BCA 073m

 

369,-

AsTER
bateria zlewozmywakowa
chrom/czerń
BCA B730

 

459,-

AsTER
bateria zlewozmywakowa
chrom/biel
BCA w730

 

459,-

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

zasięg wylewki: 214 mm 
wysokość korpusu: 307 mm

399,- 489,- 489,-

zlewozmywak Lusitano ZCL 611N
bateria Aster BCA W730
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bOlERO
zlewozmywaki stalowe

sINOPE
zlewozmywaki stalowe

1399,- 1699,-
800x500x200 mm 1000x500x200 mm
ZDS 011P ZDS 051P

płaski osprzęt SPACe SAVer gruba stal: 1,2 mm

50 cm

płaski osprzęt SPACe SAVer gruba stal: 1,2 mmPROsPERO
zlewozmywaki stalowe

1699,- 2299,-
1000x500x200 mm 1000x500x200 mm
ZDP 0113 ZDP 0513

60 cm60 cm

60 cm
1599,-

1899,- 2499,-

1899,-

zlewozmywak Sinope zDS 011P 
bateria Molla BDz 060A 

zlewozmywak Prospero zDS 0513 
bateria Anemon BCz 062M  



18

FObOs
zlewozmywaki stalowe

899,- 1299,-
860x500x215 mm 1000x500x215 mm
ZPF 0113 ZPF 0513

automatyczne zamknięcie odpływu

999,- 1399,-

399,-

469,-

469,-

pOznaj zalety baterii 
z wyciąganą wylewką

lUKRECjA
bateria zlewozmywakowa
BDH 072m - chrom

       369,-

BDH w720 
chrom / biała

BDH B720 
chrom / czarna

        429,-

        429,-

zasięg wylewki: 
220 mm 

wysokość korpusu: 
443 mm

2x

wyciągana 
wylewka

60 cm 60 cm

zlewozmywak Fobos zPF 0113 
bateria Lukrecja BDH 072M 
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VIRGO
zlewozmywaki stalowe

lEGATO
zlewozmywaki stalowe

sTOCK
zlewozmywaki stalowe

459,-

159,- 149,-
169,-

549,-
860x500x205 mm

760x435x145 mm 580x450x170 mm

970x500x200 mm
ZPV 0113

ZeL 0113  - SATYnA 

ZeL 3113  - DeKor

ZST  011C

ZPV 0513

AVIOR
zlewozmywaki stalowe

bOlERO
zlewozmywaki stalowe

699,- 899,-
780x500x220 mm 970x500x215 mm
ZPA 0113 ZPA 0513

759,- 899,-
860x500x210 mm 970x500x210 mm
ZHB 0113 ZHB 0513

automatyczne zamknięcie odpływu

automatyczne zamknięcie odpływu

499,-

179,- 169,-

199,-

859,-

799,-

599,-

999,-

999,-

50 cm

50 cm 50 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm
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CORNETTO 
zlewozmywak stalowy

199,-

179,-
199,-

Ø 480x170 mm
ZHC 0813 - SATYnA

ZHC 3813 - DeKor 45 cm

199,-

229,-

GERbERA
baterie zlewozmywakowe
BGB r720 - chrom / czerwona

499,-

BGB W720 
chrom / biała

BGB B720 
chrom / czarna

zasięg wylewki: 200 mm 
wysokość korpusu: 479 mm

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

zlewozmywak Capella zsC AWxC 
bateria Gerbera BGB W720  

AsTER
bateria zlewozmywakowa
podokienna
BCA 061m

zasięg wylewki: 204 mm 
wysokość korpusu: 151 mm

MAEsTRO
zlewozmywak stalowy

800x500x190 mm
ZSm 0113

45 cm259,-299,-

zlewozmywak Maestro zSM 0113 
bateria Aster BCA 061M 

529,-

319,-  289,- możliwość złożenia
do wnętrza komory
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CORNETTO 
zlewozmywak stalowy

199,-

bateria Aster BCA 071M 

zasięg wylewki: 215 mm 
wysokość korpusu: 262 mm

AsTER
bateria zlewozmywakowa
BCA 071m

369,-
399,-

MAREdO
seria zlewozmywaków stalowych

229,-

389,- 299,-

259,-

419,- 339,-

600x500x180 mm

620x490x180 mm 800x500x170 mm

ZYU 0103 - SATYnA

ZYU 0503 - SATYnA ZYU 0203 - SATYnA

ZYU 3103 - DeKor

ZYU 3503 - DeKor ZYU 3203 - DeKor 80 cm60 cm

269,-

429,- 359,-

299,-

469,- 389,-80 cm

389,-
419,-

1000x500x170 mm
ZYU 0513 - SATYnA

ZYU 3513 - DeKor

429,-

469,-

60 cm zlewozmywak Maredo zYU 0103
bateria Aster BCA 062M  

zasięg wylewki: 173 mm 
wysokość korpusu: 355 mm

AsTER
bateria zlewozmywakowa
BCA 062m

179,-
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MOllA
bateria zlewozmywakowa
BDZ 060A

       549,-
regulowany 
zakres wylewki

zasięg wylewki: 216 mm 
wysokość korpusu: 500 mm

słuchawka 
2-funkcyjna
(strumień 
napowietrzony 
i deszczowy)

599,-

zlewozmywak Sinope ZDS 011P
bateria Molla BDZ 060A

XylO
seria zlewozmywaków stalowych

199,-229,-

219,-

780x435x160 mm

ZeX 0113 - SATYnA

ZeX 3113 - DeKor

gruba stal: 0,7 mm

259,-

229,-
269,-

249,-
780x500x190 mm

ZeX 011B - SATYnA

ZeX 311B - DeKor

450 mm

40
0 

m
m

duża 
komora

gruba stal: 0,7 mm

289,-

bateria Aster BCA 073M
zlewozmywak Xylo ZEX 311B 

50 cm 60 cm

279,-
299,-

299,-

780x435x160 mm

ZeX 0203 - SATYnA

ZeX 3203 - DeKor

gruba stal: 0,7 mm

329,- 80 cm

2 sZt tylko Za 10 Zł
kupująC baterię kuChenną pamiętaj  
o zaworach kątowych z FilTrEM

zAWORy KĄTOWE VFA b62M
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Dbając o ład w kuchni warto skorzystać ze sprytnych 
rozwiązań, np. stosując podczas sprzątania odpowiednie 
preparaty. w większości przypadków nie ma bowiem 
potrzeby używania popularnych, bardzo agresywnych 
środków, zawierających m.in. chlor. Takie płyny mogą 
uszkodzić powierzchnię, a przez to paradoksalnie po-
wodować jeszcze szybsze osadzanie się zanieczyszczeń.  

Do kuchennych porządków rekomendujemy preparaty 
marki Deante do usuwania tłustych zabrudzeń, które bez 
trudu przywrócą blask kuchenki, okapu i innych zabru-
dzonych powierzchni. w naszej ofercie znajdują się rów-
nież preparat czyszcząco-nabłyszczający do pielęgnacji 
zlewozmywaków stalowych oraz dwa produkty przezna-
czone do zlewozmywaków granitowych: pasta do czysz-
czenia i  impregnat, który hydrofobizuje powierzchnię, 
a tym samym przyspiesza spływanie wody i zapobiega 
powstawaniu osadów kamiennych.

1. Koszyk stalowy 320x350x110 mm do zlewozmywaków z prostokątną komorą ZZe 011K – 69,90 59,00 zł    2. Koszyk stalowy 320x350x110 mm  z suszarką do 
zlewozmywaków z prostokątną komorą ZZe 012K – 69,90 59,00 zł     3. Deska szklana z grafiką stolice 400x300 mm ZZD 000D –89,90  69,00 zł   4. Deska szklana  
z grafią heksagony 400x300 mm ZZD 001D –89,90  69,00 zł    5. Deska szklana biała 400x300 mm ZZD 000n –59,90  49,00 zł     6. Dozownik na płyn do zmywania, 
chromowany ZZZ 000D  – 69,00  59,00 zł   7. Dozownik na płyn do zmywania, stal szczotkowana ZZZ 001D  – 69,00  59,00 zł     8. rollmata do odsączania szara 
375x280 mm ZZH 011m – 64,90 49,00 zł     9. Aerator dwufunkcyjny na elastycznym wężyku  Anw 062K – 39,99 zł     10. wąż stalowy do baterii zlewozmywakowej  
z wyciąganą wylewką 150 cm  Anw 057V – 39,99 zł     11. wąż nylonowy do baterii zlewozmywakowej z wyciąganą wylewką 150cm  Anw 257n – 39,99 zł

1. 2. 3. 4.

8.5.

9.

7.

11.

6.

10.

AKCEsORIA KUCHENNE

4.

KUCHENNI POMOCNICy

1. Preparat do czyszczenia zlewozmywaków stalowych 250 ml ZZZ 000P – 34,90 29,90 zł   
2. Preparat do impregnacji zlewozmywaków granitowych  200 ml ZZZ 000i – 34,90 29,90 
zł   3. Preparat do usuwania tłustych zabrudzeń kuchennych 500 ml ZZZ 000K – 34,90 
29,90 zł 4. Pasta do czyszczenia zlewozmywaków granitowych 250 ml ZZZ 000C – 34,90 
29,99 zł

1. 2. 3.

koMora gospodarcza
ZYK 0100
• 533x433x220 mm
• idealne rozwiązanie do ogrodu 

i do garażu
• w komplecie zestaw do montażu 

na ścianie (uchwyty)

329,-349,-
komora gospodarcza ZYK 0100
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