


BathrOOm ceramics
фаяНсоВые изДелия

ceramIKa
ŁazIenKOwa



Umywalka SYMFONIA S 50
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem. 
Rozmiar: 50x47 cm

Washbasin SYMFONIA S 50
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal. 
dimension: 50x47 cm

 SYMFONIA S 50
 �  ,   
   . 
P: 50x47 c

Umywalka nablatowa SYMFONIA S 55
Montaż na blacie lub szafce. 
Rozmiar: 55x41 cm

Countertop washbasin SYMFONIA S 55
Assembly on bathroom cabinet or counter. 
dimension: 55x41 cm
 

    
  SYMFONIA S 55
M     . 
P: 55x41 c 

Umywalka SYMFONIA S 60
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem. 
Rozmiar: 60x47 cm

Washbasin SYMFONIA S 60
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal. 
dimension: 60x47 cm

 SYMFONIA S 60
 �  ,   
   . 
P: 60x47 c
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SYmfOnIa

Ceramika urzekająca nieskazitelną bielą  
i kształtami, która jest przykładem niezwykłej 
funkcjonalności i mody na prostotę. Jeśli  
marzysz o eleganckiej, ciekawej stylistycznie 
łazience - wybierz Symfonię.

A ceramic that will touch you with its impeccable 
white colour and shapes that are a remarkable 
combination of functionality and simplicity. if you 
are dreaming of an elegant and interesting stylish 
bathroom, choose Symfonia. 

коллекция SYMFONIA очаровывает безупречной 
белизной и формами, является примером 
необычайной функциональности и задает моду на 
простоту. если Вы мечтаете об элегантной и стильной 
ванной – выберите SYMFONIA.

Umywalka SYMFONIA S 70
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem. 
Rozmiar: 70x47 cm

Washbasin SYMFONIA S 70
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal. 
dimension: 70x47 cm

 SYMFONIA S 70
 �  ,   
   . 
P: 70x47 c

Umywalka SYMFONIA S 80
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem. 
Rozmiar: 80x47 cm

Washbasin SYMFONIA S 80
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal. 
dimension: 80x47 cm

 SYMFONIA S 80
 �  ,   
   . 
P: 80x47 c
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Bidet zawieszany SYMFONIA
Z otworem na armaturę.
Rozmiar: 36x55 cm

Wall hung bidet SYMFONIA
With hole for mixer. 
dimension: 36x55 cm

  SYMFONIA
 �  . 
P: 36x55 c

Miska ustępowa zawieszana SYMFONIA
Odpływ poziomy. 
Rozmiar: 36x55 cm 

Wall hung lavatory bowl SYMFONIA 
Horizontal outflow. 
dimension: 36x55 cm
 

  SYMFONIA
 . 
P: 36x55 c
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Bidet stojący SYMFONIA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x60 cm 

Bidet SYMFONIA
With hole for mixer. 
dimension: 36x60 cm

 SYMFONIA
 �  . 
P: 36x60 c

WC Kompakt uniwersalny SYMFONIA 
Odpływ uniwersalny, doprowadzenie wody od dołu.
Rozmiar: 36x65 cm

WC-suite universal SYMFONIA
Universal outflow, bottom water inlet. 
dimension: 36x65 cm
 

-  SYMFONIA
 ,    . 
P: 36x65 c
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Umywalka okrągła dECO d 60, d 70
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem.
Rozmiar: d 60: 60x47 cm; d 70: 70x52 cm 

Round washbasin DECO D 60, D 70 
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal.  
Dimension: D 60: 60x47 cm; D 70: 70x52 cm 

  DECO D 60, D 70
 �  ,   
   . 
P: D 60: 60x47 c; D 70: 70x52 c 

Umywalka prostokątna dECO d 60, d 70
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem. 
Rozmiar: d 60: 60x45 cm; d 70: 70x45 cm

Square washbasin dECO d 60, d 70
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal.  
dimension: d 60: 60x45 cm; d 70: 70x45 cm

  DECO D 60, D 70
 �  ,   
   .  
P: D 60: 60x45 c; D 70: 70x45 c

Umywalka meblowa dECO d 90
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 90x45 cm

Furniture washbasin dECO d 90 
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 90x45 cm

     DECO D 90
 �  ,   
 . P: 90x45 cC
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DecO

Umywalka meblowa dECO d 130
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 130x45 cm

Furniture washbasin dECO d 130 
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 130x45 cm

     DECO D 130
 �  ,   
 . P: 130x45 c

Bidet zawieszany dECO
Z otworem na armaturę.  
Rozmiar: 35x54 cm

Wall hung bidet dECO 
With hole for mixer.  
dimension: 35x54 cm

  DECO
 �  . 
P: 35x54 c 

Miska ustępowa zawieszana dECO
Odpływ poziomy. Rozmiar: 35x54 cm 

Wall hung lavatory bowl dECO 
Horizontal outflow. dimension: 35x54 cm
 

  DECO
 . P: 35x54 c

nowa generacja ceramiki. Dzięki nowatorskiej, 
spójnej formie i wysokim walorom użytkowym, 
zdecydowanie odpowiada potrzebom 
współczesnego odbiorcy. 

new generation ceramics. owing to innovative 
solid form and high functionality it definitely suits 
the needs of contemporary customer.

керамика нового поколения. Благодаря современным 
линиям силуэта и высоким эксплуатационным 
качествам, коллекция DECO идеально подойдет всем, 
кто стремится жить в ритме времени.
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Umywalka nablatowa VENEZIA V 52
Z otworem na armaturę, montaż  
na blacie lub szafce. Rozmiar: 52x57 cm

Countertop washbasin VENEZIA V 52
With hole for mixer, assembly on bathroom 
cabinet or counter. dimension: 52x57 cm
 

    
  VENEZIA V 52
 �  ,   
   . 
P: 52x57 c 

Umywalka VENEZIA V 55
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem.  
Rozmiar: 55x47 cm

Washbasin VENEZIA V 55
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal.  
dimension: 55x47 cm

 VENEZIA V 55
 �  ,   
   .
P: 55x47 c

Umywalka meblowa narożna VENEZIA V 80
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce, dostępna jako lewa lub prawa.  
Rozmiar: 73x54 cm

Furniture corner washbasin VENEZIA V 80
With hole for mixer, assembly on bathroom cabinet, 
available as left or right. dimension: 73x54 cm
 

     
  VENEZIA V 80
 �  ,   
 ,    . 
P: 73x54 c
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Bidet zawieszany VENEZIA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 35x58 cm
 

Wall hung bidet VENEZIA
With hole for mixer.  
dimension: 35x58 cm

  VENEZIA
 �  . 
P: 35x58 c

Bidet stojący VENEZIA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 35x62 cm 

Bidet VENEZIA
With hole for mixer. 
dimension: 35x62 cm

 VENEZIA
 �  . 
P: 35x62 c

Miska ustępowa zawieszana VENEZIA
Odpływ poziomy. Rozmiar: 35x58 cm

Wall hung lavatory bowl VENEZIA 
Horizontal outflow. dimension: 35x58 cm

  VENEZIA
 .
P: 35x58 c

WC Kompakt uniwersalny VENEZIA V 011/V 021
Odpływ uniwersalny, doprowadzenie wody od dołu.
Rozmiar: 35x68 cm

WC-suite universal VENEZIA V 011/V 021
Universal outflow, bottom water inlet. 
dimension: 35x68 cm
 

-   
VENEZIA V 011/V 021
 ,    . 
P: 35x68 c

kolekcja wyjątkowa i niepowtarzalna. każda 
łazienka wyposażona w elementy tej serii nabierze 
indywidualnego, oryginalnego charakteru.

Unique and exceptional collection. each bathroom 
equipped with elements of this series will achieve 
individual, original style.

Уникальная концептуальная коллекция. каждая 
ванная комната, оборудованная сантехникой серии 
VENEZIA, будет выглядеть свежо и оригинально.

venezIa
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Umywalka OlIMPIA O 50, O 55
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem. 
Rozmiar: O 50: 50x42 cm; O 55: 55x45 cm

Washbasin OlIMPIA O 50, O 55
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal. 
dimension: O 50: 50x42 cm; O 55: 55x45 cm

 OLIMPIA O 50, O 55
 �  ,   
   . 
P: O 50: 50x42 c; O 55: 55x45 c

Umywalka OlIMPIA O 60, O 70
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem. 
Rozmiar: O 60: 60x47 cm; O 70: 70x48 cm

Washbasin OlIMPIA O 60, O 70
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal. 
dimension: O 60: 60x47 cm; O 70: 70x48 cm

 OLIMPIA O 60, O 70
 �  ,   
   . 
P: O 60: 60x47 c; O 70: 70x48 c

Umywalka meblowa OlIMPIA O 80
Z otworem na armaturę,  
montaż na szafce. Rozmiar: 80x48 cm

Furniture washbasin OlIMPIA O 80 
With hole for mixer, assembly  
on bathroom cabinet. dimension: 80x48 cm

     
 OLIMPIA O 80
 �  ,  
  . P: 80x48 cC
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OLImPIa

Bidet zawieszany OlIMPIA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x54 cm

Wall hung bidet OlIMPIA
With hole for mixer. 
dimension: 36x54 cm

  OLIMPIA
 �  . 
P: 36x54 c

Bidet stojący OlIMPIA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x58 cm

Bidet OlIMPIA
With hole for mixer. 
dimension: 36x58 cm

 OLIMPIA
 �  . 
P: 36x58 c

Miska ustępowa zawieszana OlIMPIA
Odpływ poziomy. Rozmiar: 36x54 cm

Wall hung lavatory bowl OlIMPIA
Horizontal outflow. dimension: 36x54 cm
 

  OLIMPIA
 . P: 36x54 c

WC Kompakt uniwersalny OlIMPIA O 010/O 011
Odpływ uniwersalny, doprowadzenie  
wody z boku (O 010) lub od dołu (O 011).
Rozmiar: 36x65 cm

WC-suite universal OlIMPIA O 010/O 011 
Universal outflow, side water inlet  
(O 010) or bottom water inlet (O 011). 
dimension: 36x65 cm

-  OLIMPIA O 010/O 011
 ,    
  (O 010)    (O 011). 
P: 36x65 c

odzwierciedla najnowsze trendy w projektowaniu 
ceramiki łazienkowej. Proste, geometryczne kształty 
doskonale sprawdzają się w nowoczesnych 
wnętrzach.

Reflects latest trends in designing bathroom 
ceramics. Simple, geometric shapes perfectly suit 
modern interiors.

Новейшие достижения дизайнеров в области 
керамики нашли свое отражение в коллекции 
OLIMPIA. Простая геометрическая форма изделий 
идеально подходит к современному интерьеру.
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Umywalka ARENA A 50, A 55
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem. 
Rozmiar: A 50: 50x41 cm; A 55: 55x45 cm

Washbasin ARENA A 50, A 55
With hole for mixer, assembly  
with a pedestal or a semi-pedestal.  
Dimension: A 50: 50x41 cm; A 55: 55x45 cm

 ARENA A 50, A 55
 �  ,   
   . 
P: A 50: 50x41 c; A 55: 55x45 c

Umywalka ARENA A 60
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem lub półpostumentem. 
Rozmiar: 60x49 cm

Washbasin ARENA A 60
With or without hole for mixer, assembly with a 
pedestal, a semi-pedestal or on bathroom cabinet.
dimension: 60x49 cm

 ARENA A 60
      , 
  ,   
  . P: 60x49 c

Umywalka meblowa ARENA A 80
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 80x46 cm

Furniture washbasin ARENA A 80 
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 80x46 cm

     ARENA A 80
 �  ,   
 . P: 80x46 c
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Dzięki idealnemu połączeniu łagodnych owali 
z ostrzejszymi krawędziami nasi projektanci 
stworzyli serię produktów doskonale łączącą 
nowoczesność z tradycyjnymi formami ceramiki.

Reling on an ideal combination of subtle ovals  
and sharpened edges, our designers created  
the line of products reconciling modernity with  
the traditional ceramic forms.

совершенное сочетание мягких линий с 
остроугольными формами. Наши дизайнеры создали 
специальную линию продукции, стилистика которой 
объединяет в себе традиции и современность.

Bidet stojący ARENA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x57cm

Bidet ARENA
With hole for mixer. 
dimension: 36x57 cm

 ARENA
 �  . 
P: 36x57 c

Bidet zawieszany ARENA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x52 cm

Wall hung bidet ARENA
With hole for mixer. 
dimension: 36x52 cm

  ARENA
 �  . 
P: 36x52 c

Miska ustępowa zawieszana ARENA
Odpływ poziomy. Rozmiar: 36x53 cm

Wall hung lavatory bowl ARENA 
Horizontal outflow. dimension: 36x53 cm

  ARENA
 . P: 36x53 c

WC Kompakt uniwersalny ARENA A 010/A 011
Odpływ uniwersalny, doprowadzenie  
wody z boku (A 010) lub od dołu (A 011). 
Rozmiar: 36x65 cm

WC-suite universal ARENA A 010/A 011
Universal outflow, side water inlet (A 010)  
or bottom water inlet (A 011). 
dimension: 36x65 cm

-  ARENA A 010/A 011
 ,    
  (A 010)    (A 011). 
P: 36x65 c

arena
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Umywalka IRYdA I 50
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem lub szafką. 
Rozmiar: 50x48 cm 

Washbasin IRYdA I 50
With hole for mixer, assembly with a pedestal, 
a semi-pedestal or on bathroom cabinet.
dimension: 50x48 cm

 IRYDA I 50
 �  ,   
 ,   
  . P: 50x48 c

Umywalka IRYdA I 55
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem lub szafką. 
Rozmiar: 55x48 cm 

Washbasin IRYdA I 55
With hole for mixer, assembly with a pedestal, 
a semi-pedestal or on bathroom cabinet.
dimension: 55x48 cm

 IRYDA I 55
 �  ,  
 ,   
  . P: 55x48 c

Bidet zawieszany IRYdA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x54 cm 

Wall hung bidet IRYdA
With hole for mixer. 
dimension: 36x54 cm

  IRYDA
 �  . 
P: 36x54 c

Umywalka IRYdA I 60
Z otworem na armaturę, montaż  
z postumentem, półpostumentem lub szafką. 
Rozmiar: 60x48 cm 

Washbasin IRYdA I 60
With hole for mixer, assembly with a pedestal, 
a semi-pedestal or on bathroom cabinet.
dimension: 60x48 cm

 IRYDA I 60
 �  ,  
 ,   
  . P: 60x48 c

C
e
R

A
M

ik
A

 Ł
A

Z
ie

n
k

o
W

A
 /

 B
A

tH
R

o
o

M
 C

e
R

A
M

iC
S

22�



IrYDa

Bidet stojący IRYdA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x58 cm 

Bidet IRYdA
With hole for mixer. 
dimension: 36x58 cm

 IRYDA
 �  . 
P: 36x58 c

Miska ustępowa zawieszana IRYdA
Odpływ poziomy. Rozmiar: 36x54 cm 

Wall hung lavatory bowl IRYdA 
Horizontal outflow. dimension: 36x54 cm

  IRYDA
 . P: 36x54 c

WC Kompakt IRYdA I 010/I 011
Odpływ poziomy, doprowadzenie  
wody z boku lub od dołu.
Rozmiar: 36x65 cm

WC-suite IRYdA I 010/I 011
Horizontal outflow, side water inlet (I 010)  
or bottom water inlet (I 011). 
dimension: 36x65 cm

- IRYDA I 010/I 011
 ,    
  (I 010)    (I 011). 
P: 36x65 c

WC Kompakt IRYdA I 020/I 021
Odpływ pionowy, doprowadzenie  
wody z boku lub od dołu. 
Rozmiar: 36x65 cm

WC-suite IRYdA I 020/I 021
Vertical outflow, side water inlet (I 020)  
or bottom water inlet (I 021). 
dimension: 36x65 cm

- IRYDA I 020/I 021
 ,    
  (I 020)    (I 021). 
P: 36x65 c

Ciekawy, geometryczny kształt o miękkich, 
delikatnie zaokrąglonych krawędziach nadaje serii 
iryda niepowtarzalny charakter.

interesting, geometric shape with even, slightly 
rounded edges gives the iryda series remarkable 
style.

интересная геометрическая форма с мягкими, 
закругленными краями придает этой серии 
особенный, неповторимый стиль.

22�














 











Umywalka lIBRA lB 50SZ
Z otworem na armaturę lub bez, 
montaż z szafką.
Rozmiar: 50x39 cm

Washbasin lIBRA lB 50SZ
With or without hole for mixer, assembly 
on bathroom cabinet.
dimension: 50x39 cm

 LIBRA LB 50SZ
      , 
  .
P: 50x39 c

Umywalka lIBRA lB 60SZ
Z otworem na armaturę lub bez, 
montaż z szafką.
Rozmiar: 60x45 cm

Washbasin lIBRA lB 60SZ
With or without hole for mixer, assembly 
on bathroom cabinet.
dimension: 60x45 cm

 LIBRA LB 60SZ
      , 
  .
P: 60x45 c

Umywalka meblowa lIBRA lB 80SZ
Z otworem na armaturę, montaż na szafce. 
Rozmiar: 80x47 cm

Furniture washbasin lIBRA lB 80SZ
With hole for mixer, assembly on bathroom cabinet. 
dimension: 80x47 cm 

     LIBRA LB 80SZ
 �  ,   . 
P: 80x47 c
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LIbra

Bidet zawieszany lIBRA
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 35x53 cm

Wall hung bidet lIBRA
With hole for mixer. 
dimension: 35x53 cm

  LIBRA
 �  . 
P: 35x53 c

Miska ustępowa zawieszana lIBRA
Odpływ poziomy. Rozmiar: 35x53 cm

Wall hung lavatory bowl lIBRA 
Horizontal outflow. dimension: 35x53 cm

  LIBRA
 . P: 35x53 c

WC Kompakt lIBRA lB 010/lB 011
Odpływ poziomy, doprowadzenie  
wody z boku (lB 010) lub od dołu (lB 011). 
Rozmiar: 35x65 cm

WC-suite lIBRA lB 010/lB 011
Horizontal outflow, side water inlet (lB 010)  
or bottom water inlet (lB 011). 
dimension: 35x65 cm

- LIBRA LB 010/LB 011
 ,    
  (LB 010)    (LB 011). 
P: 35x65 c

WC Kompakt lIBRA lB 020/lB 021
Odpływ pionowy, doprowadzenie  
wody z boku (lB 020) lub od dołu (lB 021). 
Rozmiar: 35x65 cm

WC-suite lIBRA lB 020/lB 021
Vertical outflow, side water inlet (lB 020)  
or bottom water inlet (lB 021). 
dimension: 35x65 cm

- LIBRA LB 020/LB 021
 ,    
  (LB 020)    (LB 021). 
P: 35x65 c

efekt wizualny osiągnięty został dzięki precyzji 
wykonania oraz prostocie formy, a komfort 
użytkowania dzięki ergonomicznym kształtom 
poszczególnych elementów.

Visual effect is achieved by precision of 
workmanship and simplicity of form, while comfort 
of usage is achieved by ergonomic shape of 
separate elements.

Благодаря точности исполнения и лаконичности 
линий мы достигли визуальной привлекательности 
изделий, а сделать их особенно комфортными для 
потребителя мы смогли за счет эргономичной формы 
отдельных элементов.

229














 











230

C
e
R

A
M

ik
A

 Ł
A

Z
ie

n
k

o
W

A
 /

 B
A

tH
R

o
o

M
 C

e
R

A
M

iC
S



merIDa

Umywalka MERIdA M 50
Z otworem na armaturę  
lub bez, montaż z postumentem  
lub półpostumentem.
Rozmiar: 50x42 cm

Washbasin MERIdA M 50
With or without hole for  
mixer, assembly with a pedestal  
or a semi-pedestal.
dimension: 50x42 cm

 MERIDA M 50
      
,    
 .
P: 50x42 c

Umywalka MERIdA M 60
Z otworem na armaturę  
lub bez, montaż z postumentem  
lub półpostumentem.
Rozmiar: 60x45 cm

Washbasin MERIdA M 60
With or without hole for  
mixer, assembly with a pedestal  
or a semi-pedestal.
dimension: 60x45 cm

 MERIDA M 60
      
,    
 .
P: 60x45 c

WC Kompakt MERIdA M 010, M 011
Odpływ poziomy, doprowadzenie  
wody z boku (M 010) lub od dołu (M 011). 
Rozmiar: 35x67 cm

WC-suite MERIdA M 010, M 011
Horizontal outflow, side water inlet (M 010)  
or bottom water inlet (M 011). 
dimension: 35x67 cm

- MERIDA M 010, M 011
 ,    
  (M 010)    (M 011). 
P: 35x67 c

elementy z kolekcji Merida są uniwersalne, nie 
dominują w przestrzeni łazienki. Sprawdzą się 
doskonale w niewielkich pomieszczeniach.

elements of Merida collection are universal and 
they do not dominate the bathroom interior. they 
are perfect for tiny interiors.

компактные элементы этой коллекции великолепно 
вписываются в любой, даже совсем небольшой, 
интерьер ванной комнаты.
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Umywalka EKO E 35
Z otworem na armaturę lub bez.
Rozmiar: 35x30 cm

Washbasin EKO E 35
With or without hole for mixer.
dimension: 35x30 cm

 EKO E 35
      .
P: 35x30 c

Umywalka EKO NEW E 40, E 45 
Z otworem na armaturę lub bez, możliwość montażu z szafką.  
Rozmiar: E 40: 40x35 cm; E 45: 45x39 cm

Washbasin EKO NEW E 40, E 45 
With or without hole for mixer, possible assembly on bathroom  
cabinet. dimension: E 40: 40x35 cm; E 45: 45x39 cm

 EKO NEW E 40, E 45 
      ,  
  . P: E 40: 40x35 c;  
E 45: 45x39 cC
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eKO new

Umywalka EKO NEW E 50 
Z otworem na armaturę lub bez, montaż  
z postumentem lub szafką.
Rozmiar: 50x44 cm

Washbasin EKO NEW E 50 
With or without hole for mixer, assembly  
with a semi-pedestal or on bathroom  
cabinet. dimension: 50x44 cm

 EKO NEW E 50
      , 
     .  
P: 50x44 c

Umywalka EKO NEW E 55
Z otworem na armaturę lub bez,  
montaż z postumentem, półpostumentem  
lub szafką. Rozmiar: 55x45 cm

Washbasin EKO NEW E 55
With or without hole for mixer, assembly  
with a pedestal, a semi-pedestal or on bathroom 
cabinet. dimension: 55x45 cm

 EKO NEW E 55 
      ,  
  ,   
  . P: 55x45 c

Umywalka EKO NEW E 60 
Z otworem na armaturę lub bez,  
montaż z postumentem, półpostumentem  
lub szafką. Rozmiar: 60x46 cm

Washbasin EKO NEW E 60 
With or without hole for mixer, assembly  
with a pedestal, a semi-pedestal or on bathroom 
cabinet. dimension: 60x46 cm

 EKO NEW E 60 
      ,  
  ,   
  . P: 60x46 c

Bogata i uniwersalna linia eko neW wspaniale 
podkreśla walory wnętrz, które aranżowane są 
zarówno w prosty klasyczny sposób, jak i ten 
bardziej nowoczesny.

Diversified and universal eko neW line perfectly 
highlights interiors, which are arranged both 
in simple classical way and those arranged in 
modern way.

разнообразная и универсальная линия EKO NEW, 
сочетающая в себе классическую и современную 
эстетику, подчеркнет индивидуальные особенности 
каждого интерьера.
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Bidet stojący EKO
Z otworem na armaturę.  
Rozmiar: 37x57 cm

Bidet EKO
With hole for mixer. 
dimension: 37x57 cm

 EKO
 �  . 
P: 37x57 c

Bidet zawieszany EKO 
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 35x55 cm

Wall hung bidet EKO 
With hole for mixer. 
dimension: 35x55 cm

  EKO
 �  . 
P: 35x55 c

Miska ustępowa zawieszana EKO
Odpływ poziomy. Rozmiar: 35x54 cm

Wall hung lavatory bowl EKO 
Horizontal outflow. dimension: 35x54 cm

  EKO
 . P: 35x54 c
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Miska ustępowa EKO E 10
Odpływ poziomy
Rozmiar: 37x47 cm

lavatory bowl EKO E 10 
Horizontal outflow
dimension: 37x47 cm

 EKO E 10
 
P: 37x47 c

WC Kompakt EKO E 010, E 011
Odpływ poziomy, doprowadzenie  
wody z boku (E 010) lub od dołu (E 011). 
Rozmiar: 35x65 cm

WC-suite EKO E 010, E 011
Horizontal outflow, side water inlet (E 010)  
or bottom water inlet (E 011). 
dimension: 35x65 cm

- EKO E 010, E 011
 ,    
  (E 010)    (E 011). 
P: 35x65 c

WC Kompakt EKO E 020, E 021
Odpływ pionowy, doprowadzenie  
wody z boku (E 020) lub od dołu (E 021). 
Rozmiar: 35x65 cm

WC-suite EKO E 020, E 021
Vertical outflow, side water inlet (E 020)  
or bottom water inlet (E 021). 
dimension: 35x65 cm

- EKO E 020, E 021
 ,    
  (E 020)    (E 021). 
P: 35x65 c

Miska ustępowa EKO E 20
Odpływ pionowy
Rozmiar: 35x45 cm

lavatory bowl EKO E 20 
Vertical outflow
dimension: 35x45 cm

 EKO E 20
 
P: 35x45 c
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Umywalka PRESIdENT P 45
Z otworem na armaturę lub bez,  
montaż z szafką. Rozmiar: 45x35 cm

Washbasin PRESIdENT P 45
With or without hole for mixer,  
assembly on bathroom cabinet.
dimension: 45x35 cm

 PRESIDENT P 45
       
,   .
P: 45x35 c

Umywalka PRESIdENT P 50
Z otworem na armaturę lub bez,  
montaż z postumentem, półpostumentem  
lub szafką. Rozmiar: 50x43 cm

Washbasin PRESIdENT P 50
With or without hole for mixer, assembly  
with a pedestal, a semi-pedestal  
or on bathroom cabinet. dimension: 50x43 cm

 PRESIDENT P 50
      ,  
  ,   
  . P: 50x43 cC
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PreSIDenT

Umywalka PRESIdENT P 55, P 55NW
Z otworem na armaturę lub bez,  
montaż z postumentem, półpostumentem,  
z szafką lub na wspornikach (P 55NW).
Rozmiar: 55x45 cm

Washbasin PRESIdENT P 55, P 55NW
With or without hole for mixer, assembly  
with a pedestal, a semi-pedestal, on bathroom 
cabinet or mounted on bearers (P 55NW).
dimension: 55x45 cm

 PRESIDENT P 55, P 55NW
      ,  
  , ,  
    �   
(P 55NW). P: 55x45 c

Umywalka PRESIdENT P 60
Z otworem na armaturę lub bez,  
montaż z postumentem, półpostumentem  
lub szafką. Rozmiar: 60x49 cm

Washbasin PRESIdENT P 60
With or without hole for mixer, assembly  
with a pedestal, a semi-pedestal  
or on bathroom cabinet. dimension: 60x49 cm

 PRESIDENT P 60
      ,  
  ,   
  . P: 60x49 c

Miękkie linie, klasyczna stylistyka. Doskonała oferta 
do wnętrz spokojnych i harmonijnych.

Soft lines, classical style. A perfect offer for calm, 
harmonious interiors.

Мягкие линии, классическая стилистика. идеальное 
предложение для спокойной и гармоничной ванной 
комнаты.
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Miska ustępowa PRESIdENT P 10
Odpływ poziomy. Rozmiar: 36x44 cm

lavatory bowl PRESIdENT P 10 
Horizontal outflow. dimension: 36x44 cm

 PRESIDENT P 10
 .
P: 36x44 c

Bidet zawieszany PRESIdENT
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 36x52 cm

Wall hung bidet PRESIdENT
With hole for mixer. 
dimension: 36x52 cm

  PRESIdENT
 �  . 
P: 36x52 c

Miska ustępowa zawieszana PRESIdENT
Odpływ poziomy. Rozmiar: 35x52 cm

Wall hung lavatory bowl PRESIdENT 
Horizontal outflow. dimension: 35x52 cm

  PRESIdENT
 .
P: 35x52 c
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WC Kompakt PRESIdENT P 010, P 011
Odpływ poziomy, doprowadzenie  
wody z boku (P 010) lub od dołu (P 011). 
Rozmiar: 35x67 cm

WC-suite PRESIdENT P 010, P 011
Horizontal outflow, side water inlet (P 010)  
or bottom water inlet (P 011). 
dimension: 35x67 cm

- PRESIDENT P 010, P 011
 ,    
  (P 010)    (P 011). 
P: 35x67 c

WC Kompakt PRESIdENT l 020, l 021
Odpływ pionowy, doprowadzenie  
wody z boku (P 020) lub od dołu (P 021). 
Rozmiar: 35x67 cm

WC-suite PRESIdENT l 020, l 021
Vertical outflow, side water inlet (P 020)  
or bottom water inlet (P 021). 
dimension: 35x67 cm

- PRESIDENT L 020, L 021
 ,    
  (P 020)    (P 021). 
P: 35x67 c

Miska ustępowa PRESIdENT P 20
Odpływ pionowy. Rozmiar: 36x43 cm

lavatory bowl PRESIdENT P 20 
Vertical outflow. dimension: 36x43 cm

 PRESIDENT P 20
 .
P: 36x43 c
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Umywalka CANARIA 55
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 55x40 cm

Washbasin CANARIA 55
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 55x40 cm

 CANARIA 55 
 �  ,   
 . P: 55x40 c

Umywalka AGA 60
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 60x44 cm

Washbasin AGA 60
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet.  
dimension: 60x44 cm

 AGA 60
 �  ,   
 . P: 60x44 c

Umywalka CERSANIA 50, 55, 60
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 50: 50x36 cm;  
55: 55x39 cm; 60: 60x42 cm

Washbasin CERSANIA 50, 55, 60
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 50: 50x36 cm;  
55: 55x39 cm; 60: 60x42 cm

 CERSANIA 50, 55, 60 
 �  ,   
 . P: 50: 50x36 c;  
55: 55x39 c; 60: 60x42 c
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UmYwaLKI mebLOwe

Umywalka CREMONA 60
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 60x45 cm

Washbasin CREMONA 60
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet.  
dimension: 60x45 cm

 CREMONA 60
 �  ,   
 . P: 60x45 c

Umywalka TOSCANA 65
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 65x44 cm

Washbasin TOSCANA 65
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet.  
dimension: 65x44 cm

 TOSCANA 65
 �  ,   
 . P: 65x44 c

Umywalka OMEGA 65
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 65x44 cm

Washbasin OMEGA 65
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet.  
dimension: 65x44 cm

 OMEGA 65
 �  ,   
 . P: 65x44 c

Umywalka SICIlIA 75
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 75x44 cm

Washbasin SICIlIA 75
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet.  
dimension: 75x44 cm

 SICILIA 75
 �  ,   
 . P: 75x44 c

nowoczesne linie, wyjątkowa biel i szeroki 
wachlarz rozmiarów pozwolą na wybór umywalki 
najodpowiedniejszej dla twojej łazienki.

Modern lines, unusual whiteness and a wide range 
of sizes helps you to choose the washstand that 
most suits your bathroom. 

современные линии, исключительная белизна и 
широкий размерный диапазон позволяют выбрать 
раковину, наиболее подходящую для Вашей ванной 
комнаты. 

Furniture washbasins
Встраиваемые умывальники

241














 











Umywalka lIBRA 80 SZ
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 80x47 cm

Washbasin lIBRA 80 SZ
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 80x47 cm

 LIBRA 80 SZ 
 �  ,   
 . P: 80x47 c

Umywalka ETNA 80
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 80x48 cm

Washbasin ETNA 80
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 80x48 cm

 ETNA 80 
 �  ,   
 . P: 80x48 c

Umywalka ROMA 80
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 81x47 cm

Washbasin ROMA 80
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 81x47 cm

 ROMA 80 
 �  ,   
 . P: 81x47 c
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Umywalka OMEGA 80
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 80x47 cm

Washbasin OMEGA 80
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 80x47 cm

 OMEGA 80 
 �  ,   
 . P: 80x47 c

Umywalka OlIMPIA 80
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 80x48 cm

Washbasin OlIMPIA 80
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 80x48 cm

 OLIMPIA 80 
 �  ,   
 . P: 80x48 c

Umywalka dECO d 90
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 90x45 cm

Washbasin dECO d 90
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 90x45 cm

 DECO D 90 
 �  ,   
 . P: 90x45 c
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Umywalka dECO d 130
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 130x45 cm

Washbasin dECO d 130
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 130x45 cm

 DECO D 130 
 �  ,   
 . P: 130x45 c

Umywalka NIKE N 105
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 105x53 cm

Washbasin NIKE N 105
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 105x53 cm

 NIKE N 105 
 �  ,   
 . P: 105x53 c

Umywalka narożna VIRGO 70
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce, lewa / prawa.
Rozmiar: 71x56 cm

Corner washbasin VIRGO 70
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet, left / right.
dimension: 71x56 cm

  VIRGO 70
 �  ,   
 ,  / . 
P: 71x56 c

Umywalka narożna VENUS 70
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce, lewa / prawa.
Rozmiar: 70x47 cm

Corner washbasin VENUS 70
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet, left / right.
dimension: 70x47 cm

  VENUS 70
 �  ,   
 ,  / . 
P: 70x47 c

Umywalka narożna VENEZIA 
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce, lewa / prawa.
Rozmiar: 73x54 cm

Corner washbasin VENEZIA 
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet, left / right.
dimension: 73x54 cm

  VENEZIA 
 �  ,   
 ,  / . 
P: 73x54 c

Umywalka CARlA 90
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 90x48 cm

Washbasin CARlA 90
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 90x48 cm

 CARLA 90 
 �  ,   
 . P: 90x48 c

Umywalka AURORA 85
Z otworem na armaturę, montaż  
na szafce. Rozmiar: 85x48 cm

Washbasin AURORA 85
With hole for mixer, assembly on  
bathroom cabinet. dimension: 85x48 cm

 AURORA 85 
 �  ,   
 . P: 85x48 c
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OFERTA UZUPEŁNIAJÑCA

Umywalka narożna SIGMA
Z otworem na armaturę.
Rozmiar: 32x32 cm

Corner washbasin SIGMA
With hole for mixer.
dimension: 32x32 cm

  SIGMA
 �  .
P: 32x32 c

Umywalka narożna TETA
Z otworem na armaturę.
Rozmiar: 46x43 cm

Corner washbasin TETA
With hole for mixer.
dimension: 46x43 cm

  TETA
 �  .
P: 46x43 c

Gama produktów w ofercie uzupełniającej jest bardzo szeroka. oprócz 
praktycznych modeli umywalek narożnych i nablatowych o różnych 
kształtach, są tu również propozycje ceramiki przeznaczone do toalet 
publicznych.

Range of supplementary offer is very wide. Apart from practical corner 
and countertop washbasins of different shapes, you can also find here 
some ceramic items for public toilets.

Представляем вниманию покупателей самую широкую гамму дополнительных 
товаров. Помимо угловых моделей и встраиваемых умывальников, которые 
устанавливаются на столешницу, есть также ряд интересных предложений 
для общественных ванных и туалетных комнат.

Supplementary offer
Дополнительное предложение
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Umywalka podblatowa ETA
Bez otworu na armaturę,  
montaż z szafką lub pod blatem.
Rozmiar: 58x42 cm

Undercounter washbasin ETA
Without hole for mixer, assembly  
on bathroom cabinet or under counter. 
dimension: 58x42 cm

    
 ETA
   ,   
    .
P: 58x42 c

Umywalka nablatowa AlFA
Z otworem na armaturę,  
montaż z szafką lub na blacie.
Rozmiar: 57x50 cm

Countertop washbasin AlFA
With hole for mixer, assembly on bathroom 
cabinet or counter. dimension: 57x50 cm

    
  ALFA
 �  ,   
    .
P: 57x50 c

Umywalka nablatowa GAMMA
Z otworem na armaturę,  
montaż z szafką lub na blacie.
Rozmiar: 63x47 cm

Countertop washbasin GAMMA
With hole for mixer, assembly on bathroom 
cabinet or counter. dimension: 63x47 cm

    
  GAMMA
 �  ,   
    .
P: 63x47 c

Bidet zawieszany dElFI
Z otworem na armaturę. 
Rozmiar: 37x53 cm

Wall hung bidet dElFI
With hole for mixer. 
dimension: 37x53 cm

  DELFI
 �  
P: 37x53 c

Miska ustępowa zawieszana dElFI
Odpływ poziomy.
Rozmiar: 35x52 cm

Wall hung lavatory bowl dElFI 
Horizontal outflow.
dimension: 35x52 cm

  DELFI
 .
P: 35x52 c

PRZEGROdA PISUAROWA
Rozmiar: 40x68 cm

Urinal partition
dimension: 40x68 cm

  
P: 40x68 c

Pisuar TAURUS T 100
doprowadzenie wody z boku.
Rozmiar: 38x66 cm

Urinal TAURUS T 100
Side water inlet.
dimension: 38x66 cm

 TAURUS T 100
   .
P: 38x66 c

Pisuar APOllO A 100, A 101
doprowadzenie wody z boku (A 100) 
doprowadzenie wody z góry (A 101)
Rozmiar: 30x56 cm

Urinal APOllO A 100, A 101
Side water inlet (A 100) 
Top water inlet (A 101)
dimension: 30x56 cm

 APOLLO A 100, A 101
    (A 100) 
    (A 101)
P: 30x56 c

Pisuar P 101
doprowadzenie wody z góry.
Rozmiar: 31x44 cm

Urinal P 101
Top water inlet.
dimension: 31x44 cm

 P 101
   .
P: 31x44 c

Umywalka nablatowa STEllA
Z otworem na armaturę,  
montaż na blacie. Rozmiar: 50x50 cm

Countertop washbasin STEllA
With hole for mixer, assembly on counter. 
dimension: 50x50 cm

    
  STELLA
 �  ,   
 . P: 50x50 c

Umywalka nablatowa SIERRA
Z otworem na armaturę,  
montaż na blacie. Rozmiar: 60x44 cm

Countertop washbasin SIERRA
With hole for mixer, assembly on counter. 
dimension: 60x44 cm

    
  SIERRA
 �  ,   
 . P: 60x44 c

Umywalka nablatowa ONTARIO
Z otworem na armaturę,  
montaż na blacie. Rozmiar: 60x44 cm

Countertop washbasin ONTARIO
With hole for mixer, assembly on counter. 
dimension: 60x44 cm

    
  ONTARIO
 �  ,   
 . P: 60x44 c
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Miska ustępowa zawieszana ETIUdA B 
dla niepełnosprawnych
Odpływ poziomy. 
Rozmiar: 38x72 cm

Wall hung lavatory bowl ETIUdA B 
for handicaped persons. 
Horizontal outflow.
dimension: 38x72 cm 

  ETIUDA B  
 .
P: 38x72 c

Umywalka ETIUdA 65 B 
dla niepełnosprawnych
Z otworem na armaturę, montaż na stelażu.
Rozmiar: 65x55 cm

Washbasin ETIUdA 65 B for handicaped persons. 
With hole for mixer, installation on a frame.
dimension: 65x55 cm 

 ETIUDA 65 B  
 �  ,   .
P: 65x55 cC
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eTIUDa 
ceramIKa DLa 
nIePeŁnOSPrawnYcH

deska ETIUdA duroplastowa 
dla niepełnosprawnych

Hardened toilet seat ETIUdA for the handicapped

 ETIUDA  �  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, 
firma Cersanit wprowadziła nową serię ceramiki. etiUDA 
to przede wszystkim funkcjonalność. Seria jest idealnym 
rozwiązaniem zarówno do łazienek i sanitariatów publicznych 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 
wyposażenia łazienek klientów indywidualnych.

to meet the needs of the disabled, Cersanit has introduced 
a new series of ceramics: etiUDA is mainly about functionality. 
this series is an ideal solution to use in bathrooms and toilets 
for the disabled, either for public use or in private houses. 

заботясь о людях с ограниченными способностями, компания 
Cersanit ввела новую серию санитарной керамики. ETUDIA это 
в первую очередь функциональность. идеальная серия для 
оборудования санитарных комнат для людей с ограниченными 
способностями, как в общественных местах, так и дома.

Ceramics for the disabled
керамика для людей с ограниченными 
способностями 

Stelaż pod umywalkę 
ETIUdA 65 

Frame under the washbasin ETIUdA 65 

   ETIUDA 65

ETIUdA syfon umywalkowy podtynkowy 
z głowiczką 

Washbasin air trap, flush-mounted with head

  ,  ,  
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UCHWYT śCIENNY UCHYlNY
długość: 60 cm, 75 cm 

lifted wall handle 
lenght: 60 cm, 75 cm

 , 
: 60 c, 75 c

UCHWYT śCIENNY STAłY
długość: 60 cm

Stable wall handle
lenght: 60 cm

 , 
: 60 c

UCHWYT UMYWAlKOWY  
STAłY lEWY/PRAWY 
długość: 55 cm 
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Washabsin handle - stable - left/right 
lenght: 55 cm
Maximum load: 120 kg

  ,  
, /
: 55 c 
 : 120 k

UCHWYT PROSTY
długość: 40 cm, 60 cm, 80 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Straight handle
lenght: 40 cm, 60 cm, 80 cm 
Maximum load: 120 kg

 p
: 40 c, 60 c, 80 c
 : 120 k

UCHWYT śCIENNY  
POZIOMO-PIONOWY l 
Wymiary: 50x70 cm 
Maksymalne obciążenie: 120 kg 

Wall handle - vertical / horizontal l 
Size: 50x70 cm 
Maximum load: 120 kg

   
- L
: 50x70 c 
 : 120 k
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AkCEsORIA dlA  
NIEPEŁNOsPRAwNyCh

UCHWYT UCHYlNY MOCOWANY  
dO POdłOGI 
długość: 60 cm; Wysokość: 80 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

lifted handle assembled to the floor
lenght: 60 cm; Hight: 80 cm
Maximum load: 120 kg

 ,  
: 60 c; : 80 c
 : 120 k

UCHWYT śCIENNO-POdłOGOWY  
lEWY/PRAWY 
długość: 75 cm; Wysokość: 80 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Wall-flooring handle - left/right 
lenght: 75 cm; Hight: 80 cm
Maximum load: 120 kg

 -,  
/
: 75 c; : 80 c
 : 120 k

lUSTRO UCHYlNE 
Wymiary: 60x60 cm

lifted mirror 
dimension: 60x60 cm

 
: 60x60 c

KRZESEłKO PRYSZNICOWE 
Wymiary: 45x40 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Shower sit 
dimension: 45x40 cm
Maximum load: 120 kg

C  
: 45x40 c
 : 120 k

te zmniejszające bariery zestawy są idealnym 
rozwiązaniem dla poruszających się na wózku 
inwalidzkim lub osób starszych mających  trudności 
w poruszaniu się.

these barrier limitting sets are a perfect solution 
for the disabled and elderly people who have 
difficulty moving.

Эти дополнительные приспособления помогут 
создать комфортные условия для тех, кто 
передвигается в инвалидном кресле, а также для 
пожилых людей.

Accessories for disabled persons
аксессуары для инвалидов
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STElAŻ POd UMYWAlKĘ
Metal rack for washbasin
  

STElAŻ POd BIdET
Metal rack for wall hung bidet
   

STElAŻ POd PISUAR
Metal rack for urinal
  

Możliwość montażu mechanizmu do 
spłukiwania manualnego lub  
do spłukiwania automatycznego 
(z fotokomórką).

Possible installation of the mechanism 
for manual or automatic flushing  
(with photocell).
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ZEsTAwy POdTyNkOwE

nowość w ofercie Cersanit: funkcjonalne i ekonomiczne zestawy 
podtynkowe, które doskonale sprawdzają się w instalacjach 
sanitarnych z miskami zawieszanymi, pisuarami, umywalkami 
czy bidetami. Jakość i niezawodność potwierdzona wieloletnią 
gwarancją.

innovation within Cersanit offer: functional and economic built-in 
flushing systems which are perfect in sanitary fittings with wall hung 
lavatory bowls, urinals, washbasins or bidets. Quality and relaibility 
proved by years’ guarantee.

Новое предложение от Cersanit: функциональные и экономичные 
встроенные установочные каркасы, которые монтируются к 
писсуарам, умывальникам и биде. качество и надежность механизмов 
подтверждена гарантией производителя.

PRZYCISKI AQUA
Button Aqua /  Aqua

CHROM BłYSK
Chrome gloss /  

CHROM MAT
Chrome matt /  

BIAłY
White / 

AQUA
Zestaw podtynkowy do zabudowy lekkiej.
Built-in flushing system.
    .

PRZYCISK ASTRA
Button Aqua / 

BIAłY
White / 

ASTRA
Zestaw podtynkowy do zabudowy lekkiej.
Built-in flushing system.
    .

Built-in flushing systems
инсталяционные механизмы
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