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Oferta ważna do 2019. 11. 30 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.

Oferta ważna do 2019. 11. 30 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.

590 zł

399 zł

Atlas 

BA-ROC-ATLA-A00100

bateria umywalkowa stojąca z korkiem automatycznym, 
COLD START

439 zł

287 zł

Logis Loop 70

BA-HAN-LOGL-A00100

bateria umywalkowa, stojąca, 1-uchwytowa  
z korkiem automatycznym

565 zł

370 zł

Logis Loop 100

BA-HAN-LOGL-A00200

bateria umywalkowa, stojąca, 1-uchwytowa  
z korkiem automatycznym

719 zł

435 zł

Pure&Style

BA-KLU-PUST-XL0100

bateria umywalkowa, stojąca, 1-uchwytowa bez zestawu 
odpływowego

 1 205 zł

730 zł

Ameo

BA-KLU-AMEO-A00500

bateria wannowo-natryskowa, ścienna, 1-uchwytowa

 972 zł

587 zł

Pure&Style

BA-KLU-PUST-A01300

bateria wannowo-natryskowa, ścienna, 1-uchwytowa

 606 zł

380 zł
394 zł

250 zł

Freshline 1S Zenta 2S

KP-KLU-ZENT-N00900

zestaw natryskowy 90 cm z wężem 160 cm zestaw natryskowy 60 cm z wężem 160 cm

KP-KLU-FRES-A04500
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 1 232 zł

739 zł
 908 zł

560 zł

Pure&EasyZenta

BA-KLU-PODT-003100
BA-KLU-PUEA-002500

BA-KLU-ZENT-A02500

bateria wannowo-natryskowa, podtynkowa, element 
zewnętrzny w zestawie z elementem podtynkowym Flexx.
Boxx

bateria wannowo-natryskowa, podtynkowa, 
element zewnętrzny do kompletownia z elementem 
podtynkowym Flexx.Boxx 88011

 3 660 zł

1 599 zł

Eurocube

zestaw prysznicowy podtynkowy,  
kwadratowa deszczownica jednostrumieniowa 15,2 cm

 228 zł

148 zł

Plenum Square

KP-ROC-PLES-000100

słuchawka natryskowa 3-strumieniowa, chromowana

430 zł

280 zł

Raindream

KP-ROC-RAID-000300

głowica prysznicowa 25 x 25 cm, chromowana

1 316 zł

729 zł

Concetto

BA-GRO-CONC-AK0910

bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa z wyciąganą 
wylewką

 2 747 zł

1 169 zł

Me by Starck zestaw

CE-DUR-MEST-000010

miska wisząca WC Rimless - bezrantowa, 
56 x 40 x 43 cm z deską wolnoopadającą

 1 300 zł

999 zł

Euro Ceramic

CE-GRO-EURC-000400
CE-GRO-EURC-003300

miska wisząca WC, bezkołnierzowa, biała z deską 
wolnoopadającą

KP-GRO-EUPC-ZP0110
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2 368 zł

1 765 zł
1 939 zł

1 425 zł

Acanto zestaw

CE-GEC-ACAN-000100
CE-GEC-ACAN-000600

CE-GEC-ICSQ-000100   
CE-GEC-ICSQ-000200 

miska wisząca WC, Rimfree-
bezrantowa, biała z deską 
wolnoopadającą

2 024 zł

1 485 zł

iCon zestawiCon Square zestaw

CE-KER-ICON-000100
CE-KER-ICON-000500

miska wisząca WC, Rimfree-
bezrantowa, biała z deską 
wolnoopadającą

miska wisząca WC, Rimfree-
bezrantowa, biała z deską 
wolnoopadającą

972 zł

750 zł

Nexo zestaw

CE-ROC-NEXO-002500

miska wisząca WC Rimless-bezrantowa, biała z deską 
wolnoopadającą 

9 286 zł

7 100 zł

Inspira 

CE-ROC-INIW-000100

Inspira IN-WASH miska wisząca WC, Rimless-bezrantowa, 
z deską myjącą, biała

Zestaw promocyjny

miska wisząca WC GAP Rimless-bezrantowa z deską 
wolnoopadającą DANTE Slim

1 102 zł

789 zł
726 zł

565 zł

BOL

CE-ROC-UM00-500000CE-SNP-GAP0-CL0100

umywalka nablatowa 42 x 42 x 23 cm, bez otworu, biała

777 zł

623 zł

Variform

CE-KOL-VF00-002200

umywalka nablatowa 55 x 38 cm, owalna bez otworu, biała

811 zł

649 zł

Variform

CE-KOL-VF00-002600

umywalka nablatowa 60 x 45 cm, prostokątna z otworem, 
biała
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688 zł

500 zł

Look

* dostępna również w rozmiarach 80 i 100 cm
   ME-ELI-LOOK-000500
   ME-ELI-LOOK-000900

ME-ELI-LOOK-000100

szafka wisząca 60 cm, 1 szuflada, biała

1339 zł

975 zł

Look

ME-ELI-LOOK-000700

szafka wisząca 80 cm, 2 szuflady, biała

* dostępna również w rozmiarach 60 i 100 cm
   ME-ELI-LOOK-000300
   ME-ELI-LOOK-001100

614 zł

445 zł

Piazza

CE-ELI-PIAZ-000200 * dostępna również w rozmiarach 60 i 100 cm
   CE-ELI-PIAZ-000100
   CE-ELI-PIAZ-000300

umywalka meblowa 81 x 46 cm, prostokątna, ceram white

* dostępny również w rozmiarach 60 i 100 cm
   ME-ELI-LOOK-004000
   ME-ELI-LOOK-004200

368 zł

268 zł

Look

ME-ELI-LOOK-004100

blat pełny 80 x 46 cm, dąb classic

690 zł

360 zł

Subway 2.0

CE-VIL-SUB2-004100

umywalka 45 x 37 cm, z otworem, biała

614 zł

445 zł

Look

ME-ELI-LOOK-003300

szafka wisząca 40 x 80 x 31,6 cm, 1 drzwi, biała

1 549 zł

1 164 zł

Traffic zestaw

CE-KOL-TR00-001500
ML-KOL-TR00-B00200

szafka podumywalkowa, wisząca 57 x 46 x 62 cm, 2 szuflady, uchwyty 
chromowane umywalka meblowa 60 x 48 cm, z otworem, biała 
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1 583 zł

949 zł

803 zł

400 zł

TECEdrainprofile

TECEbase

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

ZP-TEC-PROW-000350

odpływ liniowy do natrysku 90 cm 
w zestawie z niskim syfonem odpływowym 
i stopkami montażowymi

stelaż podtynkowy do WC 3/6 l  
w zestawie ze wspornikami

Zestaw promocyjny

TECEbase kompletny zestaw instalacyjny  
do montażu toalety wiszącej z przyciskiem w kolorze 
chrom połysk + miska WC wisząca Nova Pro Rimless – 
bezrantowa z deską wolnoopadającą

 1 885 zł

1 145 zł

ZP-SNP-TECE-NP0100

1 445 zł

677 zł
1 413 zł

729 zł

Rapid SL 3w1 Rapid SL 5w1

ZP-GRO-RAPI-SL1435

stelaż podtynkowy do WC  
z przyciskiem Nova Cosmopolitan S, 
chrom i kątownikiem

stelaż podtynkowy do WC  
z przyciskiem Skate Cosmo, 
zestawem adaptacyjnym GROHE 
Fresh i kątownikiem

* wersja mat lub biała
ZP-GRO-RAPI-SL1750

1 983 zł

1203 zł

Advantix Vario

OP-VIE-PRKO-AV0100
OP-VIE-PRKO-AV0200
OP-VIE-PRRE-S01200
OP-VIE-PRRE-SE1200

korpus odpływu liniowego z możliwością przycięcia  
na wymiar w zakresie 300 - 1200 mm (wersja niska  
lub wysoka) z rusztem w wersji matowej lub błyszczącej

2 561 zł

1 657 zł

Advantix Vario

OP-VIE-PRKO-AV1100
OP-VIE-PRKO-AV1200
OP-VIE-PRRE-S01250
OP-VIE-PRRE-SE1250

korpus odpływu ściennego z możliwością przycięcia na 
wymiar w zakresie 300 - 1200 mm (wersja niska  
lub wysoka) z rusztem w wersji matowej lub błyszczącej

2 320 zł

1 439 zł

Zestaw promocyjny

TECEbase kompletny zestaw instalacyjny 
do montażu toalety wiszącej z przyciskiem w kolorze 
chrom połysk + miska WC wisząca GAP Rimless – 
bezrantowa z deską wolnoopadającą

ZP-SNP-TECE-GP0100

ZP-GRO-RAPI-SL1760

NOWOŚĆ!
MAŁY PRZYCISK
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Oferta ważna do 2019. 11. 30 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
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1 052 zł

785 zł

Free Line

WA-SAN-ER00-000850

WA-RAV-ROS2-000500
WA-RAV-ROS2-000600

WA-RAV-ROS2-002100

wanna 170 x 75 cm, biała, ze stelażem STW

* dostępna w 6 różnych rozmiarach

2 146 zł

1 687 zł

Rosa II

WA-RAV-ROS2-000500
WA-RAV-ROS2-000600
WA-RAV-ROS2-002100

wanna akrylowa asymetryczna 160 x 105 cm, 
biała ze stelażem 

* wanna dostępna w wersji  
lewej lub prawej

1 111 zł

840 zł

Space Mineral

BR-SAN-SLPR-002250

brodzik mineralny 90 x 100 cm, o wys. 3 cm i gł. 1,5 cm, 
biały, bez stelaża, z syfonem

 1 378 zł

1 070 zł

Terran

BR-ROC-TERP-000100

brodzik kompozytowy 90 x 90 x 2,8 cm, półokrągły, biały

*dostępny we wszystkich kolorach  
z oferty producenta

578 zł

453 zł

Ronda Basic

BR-RAV-BASI-000100

brodzik prysznicowy 90 x 90 cm, półokrągły, biały

1 924 zł

1 285 zł

Ena 2.0

KA-HUP-ENA2-000200

kabina narożna, kwadratowa 90 x 90 cm, srebrny 
połysk, szkło hartowane Anti-Plaque

* dostępna również w wersji 80 x 80 cm
   KA-HUP-ENA2-000100

970 zł

729 zł

Modo

WA-KOL-AP00-600200

wanna akrylowa prostokątna 170 x 75 cm,  
z odpływem z boku, biała z nogami w komplecie
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652 zł

510 zł
2 146 zł

1 685 zł

Ovo-BPivot

AK-RAV-0000-000110
KA-RAV-PSKK-K00350

siedzisko prysznicowe Opal 36 x 36 cm, przezroczystekabina prysznicowa 90 x 90 cm, półokrągła, polerowane 
aluminium, szkło hartowane transparentne

2 752 zł

2 100 zł

2 539 zł

1 920 zł

Altus

Free

KA-SAN-ALSN-D00150

KQ-SAN-FRSD-421800

drzwi wnękowe przesuwne, kolor srebrny błyszczący, 
szkło transparentne, hartowane z powłoką Glass protect, 
do wnęk o szerokości 110 - 120 cm

kabina narożna, prostokątna 90 x 120 cm, kolor 
chrom / srebrny błyszczący, szkło transparentne, 
hartowane z powłoką Glass protect

 1 845 zł

1 399 zł

Town Rondo

KA-ROC-TOWR-000200

kabina prysznicowa półokrągła 90 x 90 cm, chrom, 
szkło hartowane transparentne z powłoką MaxiClean

781 zł

440 zł

Skalar Monza

GL-SKA-AREG-550700

grzejnik łazienkowy 70 x 55 cm, ciemny grafit mat

* dostępny również w wysokościach: 
95 cm, 120 cm, 140 cm

1 924 zł

1 285 zł

Ena 2.0

KA-HUP-ENA2-100200

kabina półokrągła 90 x 90 cm, srebrny połysk, szkło 
hartowane Anti-Plaque, R = 550

* dostępna również w wersji 80 x 80 cm
   KA-HUP-ENA2-100100

3 060 zł

1 990 zł

Osia zestaw

KA-KEM-OSIA-D02500
KA-KEM-OSIA-D02600

KA-KEM-OSIA-S00300

drzwi z polem stałym 90 x 200 cm, prawe lub lewe 
do kompletowania ze ścianką boczną 90 cm, kolor 
srebrny wysoki połysk, szkło hartowane z powłoką 
OsiaClean
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