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ARCHIPLAN
Z myślą o przestrzeniach mniejszych i większych
Kompaktowa seria ARCHIPLAN to elastyczne dopasowanie do Twoich potrzeb, szczególnie tam,
gdzie do dyspozycji jest niewiele miejsca.

Umywalka nablatowa lub wisząca
60,5x28x12 cm, bez przelewu,
z otworem na baterię, biały

Umywalka nablatowa lub wisząca
60x38x12 cm, bez przelewu,
z otworem na baterię, biały

7406B003-0294

7401B003-0041

Umywalka nablatowa
60,5x38x12 cm, bez przelewu, biały
7404B003-0016

GEO
Nablatowe umywalki idealne dla każdej łazienki
Nowoczesne formy umywalek o zaoblonych krawędziach, to nie tylko wyjątkowy design,
ale także wygoda i bezpieczeństwo użytkowania.

Umywalka nablatowa
54,5x40x17 cm, bez przelewu, biały

Umywalka nablatowa
54,5x40x17 cm, bez przelewu,
czarny mat

Umywalka nablatowa
54,5x43x17 cm, bez przelewu,
z otworem na baterię, biały

7427B083-0016

7428B003-0041

7427B003-0016

Umywalka nablatowa
60x38x14 cm, bez przelewu, biały

Umywalka nablatowa
59,5x39,5x17 cm, bez przelewu, biały

4423B003-0016

7425B003-0016
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SHIFT
Wysoka jakość w Twoim wnętrzu

S20
Seria S20 to prosty sposób na dobry projekt łazienki

Prosta forma umywalki łatwo adaptuje się we wnętrzach o różnorodnym stylu.
Odpowiednie wymiary zapewniają komfortowe użytkowanie.

Gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni a uniwersalny styl serii S20 sprawdzi się
we wnętrzach publicznych, jak i prywatnych.

Umywalka nablatowa 55x38x13,5 cm,
bez przelewu, biały

Umwalka wpuszczana w blat 52,5x47,5 cm,
z przelewem, z otworem na baterię, biały

Umywalka wpuszczana w blat 55x45 cm,
z przelewem, z otworem na baterię, biały

7075B003-0016

5468B003-0001

5465B003-0001

Miska wisząca WC 48x36 cm, biały

Deska WC wolnoopadająca, biały

5505B003-0101

77-003-009

Miska wisząca WC 52x36 cm, biały
5507B003-0101
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VALARTE
Klasycyzujące formy w nowoczesnym wydaniu
Ozdobne detale nadają serii VALARTE wyjątkowego charakteru. Dzięki nim wnętrze nabierze
oryginalnego stylu a samo wyposażenie stanie się ciekawym akcentem przestrzeni.

Umywalka wisząca 79,5x53 cm,
z przelewem, z otworem na baterię, biały
7802B003-0001

Miska wisząca WC 54x35,5 cm,
bezrantowa, biały

Deska WC slim wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypięcia, biały

7805B003-0075

124-003R009

10

SENTO
Stworzone z myślą o Twojej wygodzie
Seria SENTO oferuje rozwiązania, które zadbają o Twój komfort. Odpowiednio szerokie kształty
zapewnią pełną satysfakcję z użytkowania produktów tej kolekcji. Ich forma gwarantuje oszczędność
miejsca oraz idealne dopasowanie do pomieszczenia.

Miska wisząca WC 49,5x36 cm,
bezrantowa, biały

Miska wisząca WC 54x36,5 cm,
bezrantowa, czarny mat

7747B003-0075

7748B083-0101

Miska wisząca WC 54x36,5 cm,
bezrantowa, biały

Miska wisząca WC 54x36,5 cm,
z funkcją bidetu, z zaworem
termostatycznym, bezrantowa,
biały
7748B003-7211

7748B003-0075

Bidet wiszący 54x36,5 cm,
z przelewem, z otworem na baterię,
biały

Deska WC slim wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypięcia,
czarny mat

Deska WC slim wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypięcia,
biały

4338B003-1046

120-083R009

120-003R009
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INTEGRA
Nowoczesny design w prostej formie
Dzięki dodatkowym funkcjom misek serii INTEGRA ułatwiającym dbanie o higienę, utrzymanie czystości
staje się łatwiejsze. Obłe kształty, to elegancja w czystej postaci, którą łatwo zestawisz z pozostałym
wyposażeniem łazienki.

Miska wisząca WC 50x35,5 cm,
bezrantowa, biały

Miska wisząca WC 54,5x35,5 cm,
z funkcją bidetu, z zaworem
termostatycznym, bezrantowa, biały

Bidet wiszący 54x35,5 cm,
z przelewem, z otworem na baterię,
biały

7041B003-7211

7042B003-0288

7040B003-0075
Miska wisząca WC 54,5x35,5 cm,
bezrantowa, biały
7041B003-0075

Deska WC slim wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypięcia, biały
110-003R019
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INTEGRA square
Design dla nowoczesnych przestrzeni
Bardziej prostokątne formy misek, to idealne rozwiązanie dla modernistycznych wnętrz
i użytkowników o wyjątkowym guście, podążających za bieżącymi trendami.

Miska wisząca WC 54,5x36,5 cm,
bezrantowa, biały

Miska wisząca WC 54,5x36,5 cm,
z funkcją bidetu, z zaworem
termostatycznym, bezrantowa, biały

Bidet wiszący 54x36,5 cm,
z przelewem, z otworem na baterię,
biały

7082B003-7211

7083B003-0288

7082B003-0075

Deska WC slim wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypięcia, biały
191-003R009
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METROPOLE
Najnowsze technologie blisko Ciebie
Miska myjąca METROPOLE to innowacyjne rozwiązanie dla wymagających użytkowników.
Proste, delikatne formy nadadzą pomieszczeniu współczesny klimat, zachowując jego elegancki
charakter a nowoczesne systemy ułatwią dbanie o czystość i hiegnę w Twojej łazience.

Miska wisząca WC V-CARE INTELLIGENT 60x38 cm,
w zestawie z deską, bezrantowa, biały
5674B003-6194
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V -CA R E
SYST EM

Design i technologia, które dbają o Ciebie

Poziom higieny wyższy
niż kiedykolwiek wcześniej...
» Bezdotykowa czystość
» Oszczędność miejsca dzięki jednoczesnemu
użyciu dwóch produktów
» Regulowana temperatura wody oraz siedziska
» Najnowszy system czyszczenia, suszenia i 		
odświeżenia
» Wszystkie udogodnienia dostępne z panelu zdalnego 		
sterowania
» Łatwe i higieniczne czyszczenie dzięki rozwiązaniu Rim-ex
» Innowacyjne rozwiązanie otwierania i zamykania deski
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Osuszanie

Detale dopasowane
do Twoich potrzeb...
Ruchoma dysza myjąca została zaprojektowana tak, aby użytkownik
mógł zadbać o swoją higiegnę z najwyższym komfortem. Posiada pięć
poziomów temperatury wody oraz regulowany strumień wypływu. Dzięki
zmianie wysięgu, dopasujesz jej położenie tak, by było Ci wygodnie.

Wbudowana suszarka
z pięcioma poziomami
temperatury pozwala
szybko i delikatnie osuszyć ciało po myciu.

Filtry
MYCIE OD TYŁU

MYCIE OD PRZODU

Funkcja oczyszczania
powietrza wspierana
przez filtry dezodoryzujące usuwa niechciane
zapachy z otoczenia.

5 POZIOMÓW
CIŚNIENIA WODY

STRUMIEŃ PULSACYJNY
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RUCH OSCYLACYJNY
DYSZY

25

INNOWACJE
VITRA
RIM-EX
Bezrantowe miski WC RIM-EX zapobiegają
rozprzestrzenianiu się bakterii i nieczystości.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji miski RIM–EX
są łatwe w czyszczeniu, co zapewnia
maksymalny poziom higieny.

VS

1. POWIERZCHNIA BEZ RANTU ŁATWA
DO CZYSZCZENIA
- brak rantu, w którym zbierają się brud i zarazki
- kształt miski zaprojektowany w sposób
ułatwiający efektywne spłukiwanie
2. WYLOT WODY
- brak otworu, w którym rozwijają się bakterie
- precyzyjny przepływ wody

PODGRZEWANA DESKA

3. PODZIELNIK WODY
- zdejmowana część ułatwiająca czyszczenie
27

PRODUKTY DLA

ARKITEKT

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wygoda użytkowania
Pisuary Vitra zapewniające łatwe zachowanie higieny.

Ergonomicze i komfortowe wyposażenie
Produkty dla niepełnosprawnych to seria skupiająca się na zapewnieniu wygody korzystania z łazienki
i dostosowaniu się do specjalnych potrzeb użykownika z ograniczonymi możliwościami ruchowymi.

Pisuar 31,5x31 cm, dopływ wody z tyłu, biały

Pisuar 31,5x31 cm, dopływ wody z góry, biały

6201B003-0199

6202B003-0198

Umywalka wisząca 60x54,5 cm,
z przelewem, z otworem na baterię, biały
5289B003-0001

28

Miska wisząca WC 70x35,5 cm, biały

Deska WC wolnoopadająca, biały

5813B003-0075

84-003-019
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BATER I E
V IT R A
nowoczesny design,
wyjątkowy charakter

ORIGIN
Klasyczny chrom

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
wysoka, chrom
A42557

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
niska, chrom
A42556

Zestaw prysznicowy chrom
* bateria podtynkowa
* deszczownica Ø25cm
* ramię natrysku 35cm
* słuchawka 1-strumieniowa + uchwyt
* przyłącze węża z uchwytem na rączkę
* element podtynkowy A41949
Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
podtynkowa, chrom

ZESTAW3-ORIGIN

* wymagany element podtynkowy A42230

A42581
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ORIGIN

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
chrom

A42619

* wymagany element podtynkowy A41949

A42620

Bateria wannowa wolnostojąca,
jednouchwytowa, z zestawem
prysznicowym, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
z termostatem, chrom

Bateria bidetowa jednouchwytowa,
chrom

* element podłogowy w komplecie

* wymagany element podtynkowy A42263

A42559

A42681

A42671
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ORIGIN
Mała czarna

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
wysoka, czarny mat
A4255736

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
niska, czarny mat
A4255636

Zestaw prysznicowy czarny mat
* bateria podtynkowa
* deszczownica Ø25cm
* ramię natrysku 35cm
* słuchawka 1-strumieniowa + uchwyt
* przyłącze węża z uchwytem na rączkę
* element podtynkowy A41949
Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
podtynkowa, czarny mat

ZESTAW1-ORIGIN

* wymagany element podtynkowy A42230

A4258136
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ORIGIN

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, czarny mat

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
czarny mat

A4261936

* wymagany element podtynkowy A41949

A4262036

Bateria wannowa wolnostojąca,
jednouchwytowa, z zestawem
prysznicowym, czarny mat

Bateria bidetowa jednouchwytowa,
czarny mat

* element podłogowy w komplecie

A4255936

A4268136
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ORIGIN
Nowoczesny błysk miedzi

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
wysoka, miedź
A4255726

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
niska, miedź
A4255626

Zestaw prysznicowy miedź
* bateria podtynkowa
* deszczownica Ø30cm
* ramię natrysku 35cm
* słuchawka 1-strumieniowa + uchwyt
* przyłącze węża
* element podtynkowy A41949
Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
podtynkowa, miedź

ZESTAW4-ORIGIN

* wymagany element podtynkowy A42230

A4258126
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ORIGIN

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, miedź

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
miedź

A4261926

* wymagany element podtynkowy A41949

A4262026

Bateria wannowa wolnostojąca,
jednouchwytowa, z zestawem
prysznicowym, miedź

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
z termostatem, miedź

Bateria bidetowa jednouchwytowa,
miedź

* element podłogowy w komplecie

* wymagany element podtynkowy A42263

A4255926

A4268126

A4267126
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AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Uchwyt dozownika, miedź

Pojemnik dozownika, miedź

Wieszak ścienny 45cm na ręczniki, miedź

A4489226

A4489126

A4488626

Haczyk, miedź

Uchwyt z klapką na papier, miedź

Uchwyt na papier, miedź

A4488426

A4488826

A4488726

Szczotka WC stojąca, miedź
A4489326
Szczotka WC ścienna, miedź
A4489426
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ROOT R
Twoja współczesna łazienka

Bateria umywalkowa, wysoka,
jednouchwytowa, chrom
A42707EXP

Bateria umywalkowa, niska,
jednouchwytowa, chrom
A42705EXP

Zestaw prysznicowy chrom
* bateria podtynkowa
* deszczownica Ø25cm
* ramię natrysku 35cm
* słuchawka 1-strumieniowa + uchwyt
* przyłącze węża
* element podtynkowy A41949
Bateria umywalkowa, jednouchwytowa,
podtynkowa, chrom

ZESTAW5-ROOT R

* wymagany element podtynkowy A42230

A42721EXP
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Bateria prysznicowa jednouchwytowa,
chrom

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
chrom

A42726EXP

* wymagany element podtynkowy A41949

A42727EXP

Bateria wannowa wolnostojąca,
jednouchwytowa, z zestawem
prysznicowym, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, chrom

Bateria bidetowa jednouchwytowa,
chrom

* element podłogowy w komplecie

A42725EXP

A42724EXP

A42741EXP
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ROOT R
Minimalistyczny design, stylowe detale

Bateria umywalkowa, wysoka,
jednouchwytowa, złoty
A4270723EXP

Bateria umywalkowa, niska,
jednouchwytowa, złoty
A4270523EXP

Zestaw prysznicowy złoty
* bateria podtynkowa
* deszczownica Ø30cm
* ramię natrysku 35cm
* słuchawka 1-strumieniowa + uchwyt
* przyłącze węża
* element podtynkowy A41949
Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
podtynkowa, złoty

ZESTAW6-ROOT R

* wymagany element podtynkowy A42230

A4272123EXP
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Bateria prysznicowa jednouchwytowa,
złoty

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
złoty

A4272623EXP

* wymagany element podtynkowy A41949

A4272723EXP

Bateria wannowa wolnostojąca,
jednouchwytowa, z zestawem
prysznicowym, złoty

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, złoty

Bateria bidetowa jednouchwytowa,
złoty

* element podłogowy w komplecie

A4272523EXP

A4272423EXP

A4274123EXP
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MINIMAX S
Maksimum dobrego designu

Bateria prysznicowa jednouchwytowa,
chrom

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, podtynkowa,
chrom

A41996EXP

* wymagany element podtynkowy A41949

A42210EXP

Bateria umywalkowa wysoka,
jednouchwytowa, chrom
A41990EXP

Bateria umywalkowa niska,
jednouchwytowa, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa,
jednouchwytowa, chrom

Bateria bidetowa, jednouchwytowa,
chrom

A41984EXP

A41994EXP

A41988EXP

Zestaw prysznicowy chrom
* bateria podtynkowa
* deszczownica Ø25cm
* ramię natrysku 35cm
* słuchawka 1-strumieniowa + uchwyt
* przyłącze węża z uchwytem na rączkę
* element podtynkowy A41949
ZESTAW7-MINIMAX
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SOLID S

Bateria umywalkowa
jednouchwytowa, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa
jednouchwytowa, chrom

Bateria prysznicowa jednouchwytowa,
chrom

A42440EXP

A42444EXP

A42445EXP

KOLUMNY prysznicowe

ZESTAWY prysznicowe

Kolumna prysznicowa Aquaheat
Joy 220 z termostatem, chrom

Kolumna prysznicowa Aquaheat
Bliss 240 2F z termostatem, czarny mat

Kolumna prysznicowa Aquaheat
Bliss 240 2F z termostatem, miedź

A47200EXP

A4720536EXP

A4720526EXP

Zestaw prysznicowy na drążku
ze słuchawką 3-strumieniową
i wężem 150 cm, chrom

Zestaw prysznicowy na drążku
ze słuchawką 1-strumieniową
i wężem 150 cm, chrom

A45691EXP

A45693EXP

Zestaw prysznicowy na drążku
ze słuchawką 3-strumieniową
i wężem 150 cm, miedź

Zestaw prysznicowy na drążku
ze słuchawką 3-strumieniową
i wężem 150 cm, złoty

A4574326EXP

A4570223EXP
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SŁUCHAWKI prysznicowe

Słuchawka prysznicowa
3-strumieniowa, z wężem
i uchwytem, wąż 150 cm chrom

Słuchawka prysznicowa
1-strumieniowa, z wężem
i uchwytem, wąż 150 cm chrom

Słuchawka prysznicowa Shine
Round, 3-strumieniowa, z wężem
i uchwytem, wąż 150 cm, złoty

A45690EXP

A45692EXP

A4562723WSA

Słuchawka prysznicowa z wężem
i uchwytem, wąż 150 cm, czarny mat

Słuchawka prysznicowa z wężem
i uchwytem, wąż 150 cm, miedź

Słuchawka prysznicowa z wężem
i uchwytem, wąż 150 cm, złoty

A4554336

A4554326

A4562323EXP

PRZYŁĄCZA węża

Przyłącze węża z uchwytem,
chrom

Przyłącze węża z uchwytem,
czarny mat

Przyłącze węża z uchwytem,
miedź

Przyłącze węża,
złoty

A42625

A4262536

A4262526

A4522323
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DESZCZOWNICE

RAMIONA deszczownic

LITE Deszczownica kwadratowa
30x30 cm, chrom

LITE Deszczownica okrągła
30 cm, chrom

VICHY Deszczownica okrągła
25 cm, chrom

Ramię deszczownicy 10 cm,
sufitowe, chrom

Ramię deszczownicy 30 cm,
sufitowe, chrom

Ramię deszczownicy 35 cm,
ścienne, chrom

A45673EXP

A45674EXP

A45638EXP

A45649

A45650

A45652

LITE Deszczownica kwadratowa
40x40 cm, chrom

LITE Deszczownica okrągła
40 cm, chrom

Deszczownica okrągła
25 cm, czarny mat

Ramię deszczownicy 33,5 cm,
ścienne, czarny mat

Ramię deszczownicy 33,5 cm,
ścienne, złoty

Ramię deszczownicy 35 cm,
ścienne, złoty

A45645EXP

A45646EXP

A4563836

A4263136

A4263123

A4565223

Deszczownica okrągła
30 cm, złoty

Deszczownicza okrągła
30 cm, miedź

Ramię deszczownicy 33,5 cm,
ścienne, miedź

A4567423EXP

A4563826

A4263126

ELEMENTY podtynkowe

STELAŻE podtynkowe

Element podtynkowy do baterii
umywalkowej

Element podtynkowy do baterii
wannowo-prysznicowej podtynkowej

Uniwersalny element podtynkowy
V-Box do baterii termostatycznej

A42230

A41949EXP

A42263

CLICK - CLACK

Korek automatyczny do umywalki,
czarny mat

Korek automatyczny do umywalki,
złoty

Korek automatyczny do umywalki,
miedź

A4514936

A4514923

A4514926EXP
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Stelaż podtynkowy do miski WC
w.112 x s.50 x g.12 cm

Stelaż podtynkowy do bidetu
w.112 x s.50 x g.10,8 cm

Stelaż podtynkowy do pisuaru
w.112 x s.50 x g.11 cm

762-5800-01

780-5800

780-3800

PRZYCISKI spłukujące

SIRIUS chrom

SIRIUS złoty

LOOP O chrom

SELECT mosiężny złoty

740-0480

740-0424

740-0580

740-1120

ORIGIN szklany, biały

LOOP R biały

LOOP O biały

SELECT szklany biały,
przycisk chrom

740-1600

740-0600

740-0500

ORIGIN szklany czarny

LOOP R czarny mat

LOOP O czarny mat

740-1601

740-0611

740-0511

740-1100

SELECT szklany czarny,
przycisk chrom
740-1101

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