PRODUKTY Z OFERTY PGC

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE GSI®
Rozwiązanie to pozwala uzyskać elegnackie matowe wykończenie na zewnątrz, jednocześnie
zachowując błyszczącą, łatwo zmywalną powłokę Extraglaze® Antibacterial od wewnątrz.
Zapobiega to niehigienicznemu osadzaniu się kamienia, co jest częstym zjawiskiem w przypadku
porowatych wyrobów ceramicznych o całkowitym matowym wykończeniu.

System „wolnego opadania” pozwala uniknąć przypadkowych oraz gwałtownych uderzeń deski
o ceramikę. Umożliwia zamykanie deski sedesowej niezwykle cicho i bezpiecznie, gwarantując
komfort użytkowania i unikanie uszkodzeń.

Swirlflush®
Z łatwością pozwala zdemontować deskę sedesową bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Wystarczy pociągnąć deskę sedesową do góry. W ten sposób możliwe będzie czyszczenie deski
sedesowej i toalety nawet w trudno dostępnych miejscach, zapewniając tym samym większą higienę.

Innowacyjny, opatentowany system spłukiwania kierujący wodę równomiernie
na powierzchnie ceramiczne zapewnia wysoką higienę przy minimalnym wysiłku
i gwarantuje ciszę podczas spłukiwania. Bezkołnierzowa konstrukcja bez ukrytych
lub trudno dostępnych miejsc ułatwia czyszczenie.

Extraglaze® Antibacterial
Minimalizuje powstawanie porów na powierzchni, sprawia, że powierzchnie

ceramiczne są gładsze, jaśniejsze i łatwo zmywalne. Dzięki powłoce Extraglaze®
Antibacterial produkty GSI są bardziej odporne na chemikalia, a specjalna formuła
wzbogacona jonami srebra i tytanu zapewnia działanie antybakteryjne.
tradycyjna powłoka

Extraglaze® Antibacterial

tradycyjna powłoka

Extraglaze® Antibacterial

PURA
Kolekcja PURA wyróżnia się gustownymi kształtami oraz niezwykle
nowoczesnym designem.
Balans między prostymi i miękkimi liniami nadaje współczesnej elegancji.
Minimalistyczna forma równoważy się z wyrafinowaniem i dbałością o szczegóły.

Umywalka nablatowa
Ø42x16 cm, bez przelewu,
bez korka, biały połysk

Umywalka nablatowa
60x37x16 cm, bez przelewu,
bez korka, biały połysk

GSI-885111

GSI-883411

Umywalka nablatowa
60x42x16 cm, bez przelewu,
bez korka, biały połysk

Umywalka nablatowa
60x42x16 cm, bez przelewu,
bez korka, czarny mat

GSI-884211

GSI-884226

Miska wisząca WC 55x36 cm,
bezrantowa, czarny mat

Deska WC slim wolnoopadająca,
Bidet wiszący 55x36 cm,
z przelewem i otworem na baterię, czarny mat
czarny mat

GSI-881526

GSI-8865126

GSI-MS86CSN26

Miska wisząca WC 50x36 cm,
bezrantowa, biały połysk

Miska wisząca WC 55x36 cm,
bezrantowa, biały połysk

Bidet wiszący 55x36 cm,
z przelewem i otworem na baterię,
biały połysk

GSI-881611

GSI-881511

GSI-8865111

Deska WC slim wolnoopadająca,
biały połysk
GSI-MS86CSN11
* Do każdej miski WC i bidetu należy zamówić zestaw montażowy GSI-FISR2

KUBE X
Kolekcja KUBE X charakteryzuje się prostą, geometryczną formą.
Bryła umywalek i misek WC, to minimalistyczny kształt o modnych, smukłych krawędziach.

Umywalka nablatowa
50x37x13 cm, bez przelewu,
bez korka, biały połysk

Umywalka nablatowa lub wisząca
60x37x16 cm, z przelewem
i otworem na baterię, bez korka,
biały połysk

Umywalka nablatowa lub wisząca
60x47x16 cm, z przelewem
i otworem na baterię, bez korka,
biały połysk

Miska wisząca WC 50x36 cm,
bezrantowa, biały połysk

Miska wisząca WC 55x36 cm,
bezrantowa, biały połysk

Bidet wiszący 55x36 cm,
z przelewem i otworem na baterię,
biały połysk

GSI-942911

GSI-9454111

GSI-9431111

GSI-941611

GSI-941511

GSI-9465111

Umywalka nablatowa
60x37x13 cm, bez przelewu,
bez korka, biały połysk

Umywalka nablatowa
Ø40x13 cm, bez przelewu,
bez korka, biały połysk

GSI-945811

GSI-942611

* Do każdej umywalki wiszącej należy zamówić zestaw montażowy GSI-FLAVABO

Deska WC slim wolnoopadająca,
biały połysk
GSI-MS86CSN11
* Do każdej miski WC i bidetu należy zamówić zestaw montażowy GSI-FISR2

NUBES

NUBES to wyrafinowana stylistyka dla wymagających odbiorców.
Obłe kształty oraz miękkie krawędzie nadają lekkości i równowagi całej formie.

KORKI DO UMYWALEK BEZ PRZELEWU
Miska WC wisząca 55x35 cm
bezrantowa, biały połysk

Bidet wiszący 55x35 cm,
z przelewem i otworem na baterię,
biały połysk

Deska WC slim wolnoopadająca,
biały połysk

GSI-961511

GSI-9665111

GSI-MS96C11

MODO

Neutralna forma oraz uniwersalne kształty
kolekcji MODO pozwalają na swobodne
łączenie z innymi produktami.

Korek ceramiczny do umywalki
bez przelewu, mosiężny korpus,
nakładka ceramiczna, biały połysk

Korek ceramiczny do umywalki
bez przelewu, mosiężny korpus,
nakładka ceramiczna, czarny mat

PVC11

PVC26

KOLORY DOSTĘPNE W GSI ®
CRETA

Miska WC wisząca 52x37 cm
bezrantowa, biały połysk

Deska WC wolnoopadająca,
biały połysk

GSI-981611

GSI-MS98C11

* Do każdej miski WC i bidetu należy zamówić zestaw montażowy GSI-FISR2

CENERE

GHIACCIO

TORTORA

BIANCO MATT

BISTRO

BIANCO GLOSSY

AGAVE

ARDESIA

KOLORY PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA W PROCESIE DRUKOWANIA.

