bateria wannowa Arnika BQA 010M – 429,- zestaw natryskowy Round NOR 041K – 99,-

łazienka DEANTE
nowości
& promocje

2017

promocja obowiązuje do 31.12.2017r. lub do wyczerpania
zapasów promocyjnych. promocja nie łączy się z innymi akcjami
promocyjnymi w tym samym czasie. ceny zawierają podatek VAT.

zwolnij tempo i odkryj
swoje hygge
jedną z zasad duńskiej sztuki szczęścia znanej jako
hygge jest dbanie o siebie poprzez zwolnienie tempa i skupienie się na niespiesznych przyjemnościach.
chcąc osiągnąć równowagę warto zaaranżować
miejsce codziennego relaksu, np. w łazience. Dobrze
wkomponuje się w nią zaprojektowana przez małgorzatę płoskońską kolekcja armatury Arnika, inspirowana kształtami występującymi w przyrodzie.
modnie pochylone korpusy i cylindryczny kształt
nadają bateriom sztorcowym minimalistyczny charakter, ale także pozwalają na komfortową obsługę. wylewka baterii umywalkowej wyposażona jest

małgorzata płoskońska
- autorka serii Arnika, inspirowanej
stylem hygge. Absolwentka
Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
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w łatwy do utrzymania w czystości silikonowy aerator – wystarczy przesunąć palcem po jego zewnętrznej części, aby pozbyć się kamienia. najbardziej charakterystyczne są modele przeznaczone do wanny
i natrysku. oba należą do kategorii baterii mieszaczowych, ale ich kształt bezpośrednio nawiązuje do stylistyki baterii termostatycznych. Zamiast tradycyjnych
dźwigni projektantka zastosowała wygodne w obsłudze, ukośnie ścięte pokrętła. Seria Arnika obejmuje
także wysokiej jakości deszczownię przyciągającą
uwagę czystą linią. produkt jest wyposażony w baterię mieszaczową ze zintegrowanym przełącznikiem
natrysku. opływowe kształty armatury Arnika nie
tylko wprowadzą do wnętrza harmonię, ale też ułatwią utrzymanie czystości.

NOWOŚĆ
seria

arnika

tylko w wybranych
salonach

korek click-clack
w komplecie

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA

bATeriA biDeTowA

bATeriA nATrySkowA

bATeriA wAnnowA

bqA 021m

bqA 031m

bqA 040m

bqA 010m

349,-

zasięg wylewki: 118 mm
wysokość korpusu: 171 mm

359,-

zasięg wylewki: 121 mm
wysokość korpusu: 145 mm

369,-

mieszaczowa

429,-

zasięg wylewki: 183 mm
mieszaczowa

wymiary głowicy:

ø 25 cm

DeSZcZowniA
z baterią mieszaczową
nAc 01qk
• asymetryczne ustawienie drążka
względem baterii
• drążek o regulowanej wysokości:
1100-1300 mm
• materiał: mosiądz i stal
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż pcV o długości 1500 mm
chrom

999,3

bATeriA umywAlkowA
z podwyższonym korpusem

hiacynt
429,-

chrom / czarny
bqH b21k

hiacynt
MAGIA DETALU

jeśli nie lubisz nudy i chcesz nadać swojej łazience zdecydowanego charakteru, postaw na kontrastowe
rozwiązania z wykorzystaniem czerni i bieli. efektowne baterie Hiacynt, zaprojektowane przez małgorzatę
płoskońską, doskonale podkreślają indywidualny charakter wnętrza.

CZARNA BATERIA HIACYNT
to ekstrawagancki dodatek pasujący do łazienki monochromatycznej lub w stylu glamour, wyróżniający się na tle białej
wanny oraz umywalki. matowa powierzchnia korpusów jest
miła w dotyku i ciekawie kontrastuje z błyszczącymi płaszczyznami chromowanych dźwigni i wylewek. białe baterie Hiacynt z kolei dobrze wkomponują się w pomieszczenie w stylu
skandynawskim, minimalistycznym lub nowoczesnym.
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baterie umywalkowe Hiacynt zostały wyposażone
w system eco-click, czyli dwustopniowe otwieranie dźwigni,
redukujące zużycie wody do 50%. ruchomy aerator pozwala
precyzyjnie pokierować strumieniem wody. wygodne korki
typu click-clack w modelu umywalkowym i bidetowym
pozwalają otwierać i zamykać odpływ
wody jednym naciśnięciem.
małgorzata płoskońska
- projektantka, absolwentka
Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

chrom

www.deante.pl/hiacynt
korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA
z podwyższonym korpusem

bqH w21k chrom / biały

bqH 021k

379,-

349,-

zasięg wylewki: 128 mm
wysokość korpusu: 201 mm

konesera

469,-

429,-

bqH b21k

chrom / czarny

469,-

429,-

chrom

NOMINACJA

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA

BQH W21M chrom / biały

BQH 021M

339,-

299,-

zasięg wylewki: 98 mm
wysokość korpusu: 161 mm

BQH B21M chrom / czarny

409,-

409,-

369,-

369,-

chrom

bATeriA biDeTowA

korek click-clack
w komplecie

BQH 031M

349,-

zasięg wylewki: 133 mm
wysokość korpusu: 161 mm

309,-

BQH W310 chrom / biały

BQH B310

429,-

429,-

389,-

389,-

chrom / czarny

wymiary głowicy:

20x20 cm

chrom

DESZCZOWNIA
z baterią mieszaczową
NAC 01QM
• drążek mosiężny
o regulowanej wysokości:
1100-1200 mm
• materiał: mosiądz, stal
plastik chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż podwójnie pleciony,
rozciągliwy o długości
1750 mm

bATeriA nATrySkowA
bqH w400 chrom / biały

bqH 040m

349,-

429,-

429,-

309,-

389,-

389,-

chrom

chrom / czarny

chrom

bATeriA wAnnowA
1249,-

bqH b400

1199,-

BQH 010M

399,-

369,-

zasięg wylewki: 172 mm

BQH W100 chrom / biały

BQH B100

489,-

489,-

449,-

449,-

chrom / czarny
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bATeriA wAnnowA
3-otworowa

anemon
chrom

bcZ 013m
799,-

729,-

bcZ w130

chrom / biały

889,-

799,-

chrom

bATeriA biDeTowA

bATeriA umywAlkowA
289,-

269,-

zasięg wylewki: 113 mm
wysokość korpusu: 187 mm

339,-

299,-

299,-

279,-

chrom

349,-

319,-

chrom

chrom / biały

bATeriA wAnnowA
bcZ w400

bcZ 040m

zasięg wylewki: 100 mm
wysokość korpusu: 187 mm

chrom / biały

bATeriA nATrySkowA

chrom / biały

bcZ w310

bcZ 031m

bcZ w210

bcZ 021m

chrom

chrom / biały

bcZ 010m

zasięg wylewki: 161 mm

bcZ w100

299,-

349,-

399,-

479,-

269,-

319,-

359,-

439,-

kompleT nATrySkowy
podtynkowy
nAc 09Ap

wymiary głowicy:

20x20 cm

• bateria mieszaczowa
z przełącznikiem natrysku, głowica
35 mm
• przyłącze kątowe zintegrowane
z uchwytem na słuchawkę
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż natryskowy rozciągliwy
1500 mm
• wylewka natryskowa o długości
375 mm
chrom

799,6

NOWOŚĆ
kompleT nATrySkowy
podtynkowy
nAc 69Ap
chrom / biały

749,-

949,-

kompleT nATrySkowy
podtynkowy

cynia
nAc 09bp

wymiary głowicy:

ø 30 cm

• bateria mieszaczowa
z przełącznikiem natrysku,
głowica 35mm
• przyłącze kątowe
zintegrowane z uchwytem na
słuchawkę
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż natryskowy rozciągliwy
1500 mm
• wylewka natryskowa
o długości 325 mm

859,-

799,-

korek click-clack
w komplecie

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA

bATeriA biDeTowA

bATeriA nATrySkowA

bATeriA wAnnowA

bcy 021m

bcy 031m

bcy 040m

bcy 010m

199,-

179,-

zasięg wylewki: 98 mm
wysokość korpusu: 166 mm

199,-

zasięg wylewki: 101 mm
wysokość korpusu: 159 mm

179,-

199,-

179,-

289,-

zasięg wylewki: 165 mm

259,-

seria baterii termostatycznych

begonia

begonia

DESZCZOWNIA
z baterią termostatyczną

wymiary głowicy:

20x20 cm

NAC 01BT

bATeriA nATrySkowA
bcb 04AT

399,-

369,-

• drążek o regulowanej
wysokości: 860 - 1240 mm
• materiał: mosiądz, stal
i plastik
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż podwójnie pleciony,
rozciągliwy o długości
1750 mm

899,bATeriA nATrySkowA
bcb 04bT

319,-

799,-

299,-

bATeriA wAnnowA
bcb 01bT
zasięg wylewki: 145 mm

399,-

369,7

NOWOŚĆ
seria baterii

chaber

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA
bgc 021m

139,-

zasięg wylewki: 103 mm
wysokość korpusu: 125 mm

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA
bgc 021n

169,-

zasięg wylewki: 96 mm
wysokość korpusu: 145 mm

bATeriA nATrySkowA

bATeriA wAnnowA

bgc 040m

bgc 010m

159,-

189,-

zasięg wylewki: 178 mm

seria baterii

minimal

bATeriA umywAlkowA

bATeriA biDeTowA

bATeriA nATrySkowA

bATeriA wAnnowA

BQM 021M

BQM 031M

bqm 040m

BQM 010M

599,-

529,8

zasięg wylewki: 111 mm
wysokość korpusu: 142 mm

599,-

529,-

zasięg wylewki: 117 mm
wysokość korpusu: 141 mm

599,-

799,-

299,-

729,-

zasięg wylewki: 173 mm

kompleT nATrySkowy
podtynkowy

vigo
nAc 09wp
wymiary głowicy:

20x20 cm

• bateria mieszaczowa
z przełącznikiem natrysku,
głowica 35 mm
• przyłącze kątowe
zintegrowane z uchwytem na
słuchawkę
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż natryskowy rozciągliwy
1500 mm
• wylewka natryskowa
o długości 375 mm

899,-

799,-

bATeriA umywAlkowA
z podwyższonym korpusem

bATeriA umywAlkowA

bDw 020k

bDw 021m

759,-

679,-

zasięg wylewki: 130 mm
wysokość korpusu: 314 mm

bATeriA biDeTowA

bATeriA nATrySkowA

bATeriA wAnnowA

bDw 031m

bDw 040m

bDw 010m

529,-

469,-

zasięg wylewki: 129 mm
wysokość korpusu: 153 mm

499,-

799,-

299,-

699,-

zasięg wylewki: 130 mm
wysokość korpusu: 176 mm

499,-

449,-

zasięg wylewki: 215 mm

kompleT
baterii

elipsa
1297,-

999,bATeriA umywAlkowA

bATeriA biDeTowA

bqe 021m

bqe 031m

499,-

zasięg wylewki: 130 mm
wysokość korpusu: 165 mm

399,-

zasięg wylewki: 160 mm
wysokość korpusu: 165 mm

cena kompletu:

bATeriA nATrySkowA
bqe 040D

399,-

499,399,+399,= 1297,-

999,9

NOWOŚĆ
seria

alpinia

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA
bgA 021m

189,-

zasięg wylewki: 110 mm
wysokość korpusu: 145 mm

bATeriA umywAlkowA
podtynkowa
bgA 054l

399,-

zasięg wylewki: 172 mm

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA
z podwyższonym korpusem
bgA 021k

289,-

zasięg wylewki: 165 mm
wysokość korpusu: 320 mm

korek click-clack
w komplecie

bATeriA biDeTowA

bATeriA nATrySkowA

bATeriA wAnnowA

bgA 031m

bgA 040m

bgA 010m

209,-

269,-

189,-

zasięg wylewki: 115 mm
wysokość korpusu: 137 mm

zasięg wylewki: 137 mm

Kolekcja Alpinia wyróżnia się
minimalistycznym designem.
Nowoczesna seria pozwoli
stworzyć modną i funkcjonalną
łazienkę.

SłucHAwkA nATrySkowA
ngA 051S

79,-

3-funkcyjna: strumień
deszczowy, mieszany i mgiełka

architekci mateusz cyganek i maciej koczański

pracownia Tu Architekci
kompleT nATrySkowy
podtynkowy
nAc 09lp
• bateria mieszaczowa
z przełącznikiem natrysku, głowica
35 mm
• przyłącze kątowe zintegrowane
z uchwytem na słuchawkę
• słuchawka 3-funkcyjna
• wąż pcV o długości 1500 mm
• wylewka natryskowa o długości
375 mm

W dobrze zaprojektowanej
łazience można bez trudu
utrzymać porządek.
Kolekcja Alpinia wyróżnia
się opływowymi kształtami,
dzięki czemu jej powierzchnia
jest łatwa do utrzymania
w czystości.

wymiary głowicy:

25x25 cm

chrom

kinga petrus

blog: perfekcyjnawdomu.pl

879,10

seria

azalia

wymiary głowicy:

30x30 cm

2 rodzaje dźwigni
w komplecie do
każdej baterii Azalia

DeSZcZowniA
z baterią termostatyczną
nAc 01ZT

korek click-clack
w komplecie

korek click-clack
w komplecie

bATeriA umywAlkowA

bATeriA biDeTowA

bDA 021m

bDA 031m

369,-

349,-

zasięg wylewki: 102 mm
wysokość korpusu: 148 mm

• drążek mosiężny o regulowanej
wysokości: 860-1240 mm
• materiał: mosiądz i plastik
chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż pcV o długości 1500 mm

379,-

chrom

zasięg wylewki: 110 mm
wysokość korpusu: 148 mm

359,-

999,-

959,-

lobelia
DeSZcZowniA
z baterią mieszaczową
nAc 01wm
• drążek o regulowanej
wysokości: 800 - 1200 mm
• materiał: mosiądz, stal, szkło
hartowane i plastik chromowany
• słuchawka 3-funkcyjna
• wąż podwójnie pleciony,
rozciągliwy o długości 1500 mm
chrom / szkło

1099,-

1049,-

wymiary głowicy:

20x20 cm
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wymiary głowicy:

wymiary głowicy:

20x20 cm

ø 23 cm

lobelia

lobelia

nAc 691T

nAc 690T

• bateria podtynkowa
termostatyczna
• stalowa półka w kolorze
białym
• słuchawka 3-funkcyjna
o wymiarach 111 x 111 mm
• wąż podwójnie pleciony,
rozciągliwy o długości 1700 mm

• bateria podtynkowa
termostatyczna
• stalowa półka w kolorze
białym
• słuchawka 3-funkcyjna
o średnicy 105 mm
• wąż podwójnie pleciony,
rozciągliwy o długości 1700 mm

chrom / biały

chrom / biały

ZeSTAw poDTynkowy
kwadratowy

1149,12

999,-

ZeSTAw poDTynkowy
okrągy

1149,-

999,-

wymiary głowicy:

ø 20 cm

jaskier
DeSZc
DeSZcZowniA
z baterią wannową
nAc 01
01jm
• drążek o regulowanej
wysokości: 1025 - 1450 mm
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż natryskowy: podwójnie
pleciony, rozciągliwy, długość
1500 mm
chrom

759,-

739,-

jaguar INDUSTRIO
pAnel nATrySkowy
z baterią termostatyczną

toscano

nqi 351T

• 3 plastikowe dysze natryskowe
2-funkcyjne
• bateria z regulacją cisnienia wody
• matrycowa górna głowica
deszczowa
• słuchawka natryskowa 1-funkcyjna
• wąż natryskowy rozciągliwy 1500
mm

• 3 mosiężne dysze natryskowe
1-funkcyjne o zmiennym kącie
nachylenia
• aluminium malowane proszkowo
w kolorze czerni
• bateria z regulacją ciśnienia wody
• matrycowa górna głowica
deszczowa świecąca (diody led,
napędzane hydrodynamem)
• słuchawka natryskowa
1-funkcyjna
• wąż natryskowy rozciągliwy 1500
mm

stal szczotkowana

czarny / srebrny

pAnel nATrySkowy
z baterią termostatyczną
noT 051k

1899,-

1599,-

2599,-

2199,13

wymiary głowicy:

wymiary głowicy:

ø 20 cm

wymiary głowicy:

27x19 cm

peonia

peonia

mak

DeSZcZowni
DeSZcZowniA
z baterią mieszaczową

DeSZcZowniA
z baterią mieszaczową

DeSZcZowniA
do kompletowania z baterią

nAc 019m

nAc 01em

nAc 01kk

• drążek stalowy o regulowanej
wysokości: 900-1250 mm
• głowica chromowana
2-funkcyjna
• materiał: mosiądz, stal
i plastik chromowany
• słuchawka 5-funkcyjna
o średnicy 101 mm
• wąż stalowy podwójnie
pleciony o długości 1500 mm

• drążek stalowy o regulowanej
wysokości: 900-1250 mm
• głowica chromowana
2-funkcyjna
• materiał: mosiądz, stal
i plastik chromowany
• słuchawka 3-funkcyjna
o wymiarach 133 x 257 mm
• wąż stalowy podwójnie
pleciony o długości 1500 mm

• drążek stalowy o regulowanej
wysokości: 1000-1300 mm
• materiał: mosiądz, stal
i plastik chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
o średnicy 100 mm
• wąż stalowy podwójnie
pleciony o długości 1500 mm
oraz wąż przyłączeniowy do
baterii o długości 500 mm

chrom

chrom

chrom

499,-

449,-

549,-

wymiary głowicy:

25x17 cm

abelia
DeSZcZowniA
z baterią termostatyczną
nAc 017T
• drążek mosiężny
o regulowanej wysokości: 11001300 mm
• materiał: mosiądz i plastik
chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż podwójnie pleciony,
rozciągliwy o długości 1750 mm
chrom

1349,14

ø 20 cm

1299,-

499,-

289,-

249,-

NOWOŚĆ

wymiary głowicy:

20x20 cm

quadro

round

ZeSTAw nATrySkowy
5-funkcyjny

Drążek nATrySkowy
nor 051D

ncq 051k

• drążek stalowy o długości
704 mm
• regulacja rozstawu mocowań
góra-dół: 71-660 mm
• regulacja wysokości słuchawki
• uchwyt słuchawki
z regulowanym kątem
nachylenia
• zatrzaski mocujące
z możliwością wypięcia drążka
do czyszczenia

• drążek mosiężny chromowany
• duża chromowana
mydelniczko-półka z mosiężnymi
chromowanymi wieszakami
• słuchawka 5-funkcyjna
o średnicy 120 mm
• wąż stalowy rozciągliwy
o długości 1700 mm

floks
DeSZcZowniA
do kompletowania z baterią
nAc 01fk

chrom

• drążek stalowy o regulowanej
wysokości: 800-1250 mm
• materiał: mosiądz, stal
i plastik chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
o wymiarach 90x85 mm
• wąż stalowy podwójnie
pleciony o długości 1500 mm
oraz wąż przyłączeniowy do
baterii o długości 500 mm

399,-

chrom

289,-

249,-

359,-

99,-

square

round

ZeSTAw nATrySkowy
1-punktowy

ZeSTAw nATrySkowy
1-punktowy

noq 041k

nor 041k

• materiał: stal i plastik
chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
• uchwyt punktowy z regulacją
nachylenia słuchawki
• wąż stalowy, podwójnie
pleciony o długości 1500 mm

• materiał: stal i plastik
chromowany
• słuchawka 1-funkcyjna
• uchwyt punktowy z regulacją
nachylenia słuchawki
• wąż stalowy, podwójnie
pleciony o długości 1500 mm

99,-

NOWOŚĆ

chrom

89,-

99,-

89,-

NOWOŚĆ

floks

węże natryskowe

głowice nATrySkowe

węże pcV

• 150 cm
• końcówki wykonane z mosiądzu
chromowanego
• w komplecie kryza redukująca
zużycie wody w prysznicu do 6l/min
wymiary głowicy:

okrągła

ø 25 cm

nAc 600k
• 85 punktów natryskowych

biały

219,-

nDA w51w

3490

nDA r51w

3490

nDA b51w

3490

nDA T51w

3490

biały

nDA p51w
platynowy

4990

czarny

czerwony

turkusowy

węże roZciągliwe Slim

kwadratowa

wymiary głowicy:

20x20 cm

nAc 605k
• 64 punkty natryskowe

209,-

biały

• dwie stożkowe końcówki
z o-ringiem i funkcją anti-twist,
wykonane z mosiądzu chromowanego
• rozciąga się o 40%
• w komplecie kryza redukująca
zużycie wody w prysznicu do 6l/min
• wąż stalowy, podwójnie pleciony
o podwyższonej wytrzymałości na
rozciąganie

nDA 151S

4590

3990

nDA 171S

4790

4290

nDA 101S

4990

4590

150 cm
175 cm
200 cm
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abelia
kAbiny nATrySkowe
•
•
•
•

bezpieczne szkło hartowane 6mm
listwa aluminiowa maskująca mocowania
możliwość montażu bez brodzika
specjalna aluminiowa listwa progowa

kabinę Abelia można
zamontować z brodzikiem
lub bezpośrednio na
podłodze wyposażonej
w odpływ liniowy.
Hydrofobowa
powłoka active cover
chroni szyby przed
powstawaniem osadu
i kamienia.

kwADrATowA

proSTokąTnA
kTA 045p
1200x900x2000 mm

kTA 044p
1200x800x2000 mm

kTA 043p
900x900x2000 mm

1599,-

1599,-

1599,-

1359,-

1359,-

1359,-

zoom
DrZwi wnękowe
• bezpieczne szkło hartowane 5mm
• drzwi uchylne na zawiasach chromowanych
• profile przyścienne korygujące krzywiznę
• szerokie wejście: 640 mm dla drzwi 900 mm
• uchwyt metalowy z wykończeniem białym lub
chromowanym
• zakres regulacji szerokości drzwi 78-90 cm

cubic
broDZiki Akrylowe
• dostosowane do zabudowy:
- na poziomie podłogi
- bezpośrednio na wylewce
- na podparciu materiałem konstrukcyjnym
• gładkie dno
• syfon nie wchodzi w skład zestawu

kwADrATowy

proSTokąTny

TrAnSpArenTne

grAfiTowe

kTk 043b
1200x900x30 mm

kTk 044b
1200x800x30 mm

kTk 041b
900x900x30 mm

kDZ 011D
900x1850 mm

kDZ 411D
900x1850 mm

559,-

539,-

399,-

829,-

829,-

529,-

499,-

369,-

759,-

759,17

KOL 90 mm

KOs 65 mm

KOL:
regulowana głębokość zabudowy: 70-125 mm
w zestawie syfon o wysokości 90 mm
i przepustowości 50 l/min
KOs:
regulowana głębokość zabudowy: 70-125 mm
w zestawie syfon o wysokości 65 mm
i przepustowości 26 l/min

informacje wspólne dla wszystkich modeli
odpływów podłogowych
• wykonany ze stali nierdzewnej
• dodatkowe otwory w pionowych ściankach
maskownicy usprawniają odprowadzanie wody
• regulowana głębokość zabudowy

• w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie
i haczyk do zdejmowania rusztu
• w zestawie syfon

promocja:
ODPŁYW LINIOWY
NOWA
NIŻSZA
IŻSZA
CENA
NA

Z kołnierZem, ruSZT poD płyTki
kol 006A
600x120x125 mm

kol 007A
700x120x125 mm

kol 008A
800x120x125 mm

kol 010A
1000x120x125 mm

koS 006A
600x120x98 mm

koS 007A
700x120x98 mm

koS 008A
800x120x98 mm

koS 010A
1000x120x98 mm

ODPŁYW LINIOWY

Z kołnierZem, ruSZT pełny
kol 006b
600x120x125 mm

kol 007b
700x120x125 mm

kol 008b
800x120x125 mm

kol 010b
1000x120x125 mm

koS 006b
600x120x98 mm

koS 007b
700x120x98 mm

koS 008b
800x120x98 mm

koS 010b
1000x120x98 mm

ODPŁYW LINIOWY

Z kołnierZem, ruSZT Ze wZorem
kol 006c
600x120x125 mm

kol 007c
700x120x125 mm

kol 008c
800x120x125 mm

kol 010c
1000x120x125 mm

koS 006c
600x120x98 mm

koS 007c
700x120x98 mm

koS 008c
800x120x98 mm

koS 010c
1000x120x98 mm

399,-

399,-

419,-

469,-

379,-

379,-

399,-

449,-

INfOrmacje WsPóLNe DLa
ODPŁYWóW ścIeNNYch

• zakres wysokości osadzenia 70-125 mm
• w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie
i haczyk do zdejmowania rusztu
• w zestawie niski syfon o wysokości 65 mm
i przepustowości 26 l/min
• stal nierdzewna
18

ODPŁYW LINIOWY

ścienny, ruSZT poD płyTki
kow 003A
300x92x87 mm

399,-

379,-

ODPŁYW LINIOWY
ścienny, ruSZT pełny
kow 003D
300x92x87 mm

399,-

379,-

gotowy do
montażu

elastyczny

NOWOŚĆ

space saver
Syfon umywAlkowy płASki
teleskopowy
nHc 633k
• syfon o specjalnej płaskiej konstrukcji - tzw. „space
saver”, zajmuje mniej miejsca niż standardowy syfon
• dzięki niemu zyskuje się dodatkową przestrzeń do
przechowywania pod umywalką, np. na szuflady
• teleskopowa budowa pozwala na dopasowanie
zasięgu poszczególnych elementów
• produkt fabrycznie złożony
• wykonany z pcV
• z regulacją ramienia z kielichem w zakresie 185 270mm

3490

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

temisto

temisto

umywAlkA STAwiAnA nA blAcie

umywAlkA STAwiAnA nA blAcie

tess
umywAlkA STAwiAnA nA blAcie

cDT 6u6S

cDT 6u5S

cDS 6u6S

• 600x500x140 mm

• 500x500x140 mm

• 600x400x110 mm

489,-

399,-

649,-

KORKI click-clack

1.

2.

3.

4.

5.

NOWOŚĆ

6.

NOWOŚĆ

7. NOWOŚĆ

1. korek umywalkowy okrągły click-clack bez przelewu nHc 010A – 5490 49,90 zł 2. korek umywalkowy okrągły click-clack z przelewem nHc 010b – 5490 49,90 zł
3. korek umywalkowy kwadratowy click-clack bez przelewu nHc 011A – 5490 49,90 zł 4. korek umywalkowy kwadratowy click-clack z przelewem nHc 011b – 5490
49,90 zł 5. korek umywalkowy dzielony click-clack bez przelewu nHc 013A – 44,90 zł 6. korek umywalkowy dzielony click-clack z przelewem nHc 013b – 44,90 zł
7. korek click-clack czyszczony od góry z syfonem w komplecie nHc 010c – 69,90 zł
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peonia ZERO

zerO
czasochłonnego
szorowania

kompleT

mIsKa ustęPOWa WIsząca bez KOŁNIerza
cDe 6Zpw
• przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym z ustawieniem
zaworu spustowego 2,5/4 l
• łatwy i wygodny montaż

zerO
agresywnych
detergentów

+ DesKa WOLNOOPaDająca sLIm
cDe 6SoZ
zerO
wysiłku
w utrzymaniu
czystości

cena kompletu:
589,+259,= 848,-

799,20

zerO
rantów
i zagłębień

peonia
kompleT

mIsKa ustęPOWa WIsząca
cDe 6wpw

+ DesKa WOLNOOPaDająca
cDe 6DoZ

cena kompletu:
479,+239,= 718,-

669,-

anemon
kompleT

mIsKa ustęPOWa WIsząca
cDZ 6wpw

+ DesKa WOLNOOPaDająca
cDZ 6DoZ

miski ustępowe DeAnTe
niewielkie wymiary misek ustępowych Deante doskonale
sprawdzą się w małych łazienkach. w zależności od kształtów
pozostałych elementów wyposażenia możemy wybrać między
okrągłą bryłą peonii lub bardziej prostokątnym Anemonem.
podwieszana konstrukcja misek ułatwi sprzątanie trudno
dostępnych miejsc, dzięki czemu łatwiej będzie utrzymać
czystość w łazience.

cena kompletu:
589,+249,-

wysoką jakość produktów potwierdza 10-letnia gwarancja.
wszystkie modele wyposażone są w deski wolnoopadające,
poprawiające komfort użytkowania.

= 838,-

759,-

NOWOŚĆ

zawory kątowe

preparat

Z filTrem

produkt
biodegradowalny

Do cZySZcZeniA łAZienki 500ml
ZZZ 000A

okrągły/ kwADrATowy

kulowy

VfA b62r gwint: 1/2 - 3/8”
VfA b62S gwint: 1/2 - 3/8”

VfA b63m gwint: 1/2 - 1/2”
VfA b64m gwint : 1/2 - 3/4”

2990

1990

głowica ceramiczna

• może być stosowany również do mycia
zlewozmywaków stalowych i granitowych,
powierzchni ceramicznych, porcelanowych
i szklanych
• nie wymaga polerowania - szybko
odparowuje nie pozostawiając smug i zacieków
• przyjemnie pachnie
• systematycznie stosowany zapobiega
powstawaniu pleśni

3490

2999
21

ŁAzienkA uniWerSAlnA:
ładna, wygodna i bezpieczna
nikogo nie dziwią już budynki bez barier architektonicznych, komunikaty głosowe w windach i niskopodłogowe autobusy. projektowanie uniwersalne,
czyli takie, które odpowiada na potrzeby szerokiej
grupy odbiorców, niepostrzeżenie wkracza w naszą
codzienność. korzystają na tym nie tylko niepełnosprawni, ale także seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży
i wiele innych osób.
produkty z serii vital obejmują stabilne uchwyty,
wygodne siedziska, funkcjonalną ceramikę i natryski.

22

część modeli ma podwójne zastosowanie, np. poręcz
ścienna służąca także jako wieszak na ręcznik, czy
uchwyt z miejscem na papier toaletowy. elementy
te dobrze komponują się z aranżacją łazienki i nie
dominują w niej. wszystkie produkty Vital wyróżnia
ponadto doskonała jakość, gładkie wykończenie
i wysoki poziom bezpieczeństwa.
elementy ułatwiające codzienne życie możemy zastosować w już urządzonych wnętrzach, bez kosztownego i czasochłonnego remontu.

NOWOŚĆ
seria

vital

300 mm

450 mm

600 mm

ucHwyT prZyścienny

ucHwyT prZyścienny

niV 031D

niV 041D

kątowy

359,-

450x450 mm

składany

449,-

760 mm

ucHwyT prZyścienny
różne wymiary

niV 041A 300 mm
niV 041b 450 mm
niV 041c 600 mm

149,149,169,-

ucHwyT prZyścienny

ucHwyT prZyścienny

ucHwyT prZyścienny

niV 041f

niV 041g

niV 041H

329,-

329,-

329,-

z miejscem na papier

SieDZiSko prZyścienne

w kształcie podkowy

z miejscem na ręcznik

z regulowanymi nóżkami

półtransparentne

SieDZiSko prZyścienne

biDeTTA

niV 651e

niV 051D

Anw 041b

449,-

składane

produkt zmniejsza ryzyko
poślizgnięć i upadków

399,-

składane

maksymalne dopuszczalne
obciążenie produktu: 150 kg

zestaw natryskowy 1-punktowy

7990

włączanie i wyłączanie strumienia
bezpośrednio na słuchawce

system montażu nie zaburza estetyki
produktu oraz aranżacji łazienki
23
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