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wnętrze, które codziennie inspiruje

Teraz każdy dzień możesz rozpocząć od doświadczenia piękna. 
Szlachetna i wyrazista kolekcja Temisto podkreśla styl,

budzi emocje i fascynuje.

Wybierz luksus z nutą ekstrawagancji.
I ciesz się nim każdego dnia.

An interior that inspires every day

Now you can begin each day by experiencing beauty.
The noble and bold Temisto collection emphasizes style,

evokes emotions and fascinates.

Choose luxury with a hint of extravagance.
And enjoy it every day.

Deante to polska marka wyposażenia łazienek i kuchni z 30-letnią tradycją.
Z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim oraz w 50 krajach na całym świecie. 
We współpracy z doskonałymi projektantami tworzy produkty, których jakość i design 
nagradzane są w licznych konkursach.

Deante is a Polish brand of bathroom and kitchen equipment with 30 years of tradition.
It successfully operates on the Polish market and in 50 countries around the world.
In cooperation with excellent designers, it creates products whose quality
and design have been awarded in numerous competitions.



jedna kolekcja - trzy oblicza

Wszechświat jest pełen inspiracji.
Teraz możesz realizować swoje pomysły bez ograniczeń.

one collection - three faces

The universe is full of inspiration.
Now you can pursue your ideas without restrictions.

Temisto Nero

Tajemnicza jak księżyc w nowiu.
Matowa czerń, która inspiruje.

Temisto Nero

Mysterious as a new moon.
Matte black that inspires.

Temisto Chrom

Energetyzująca jak księżyc w pełni.
Olśniewający indywidualizm i styl.

Temisto Chrome

Energizing like a full moon.
Dazzling individualism and style.

Temisto Mosiądz

Inspirująca jak płomienny księżyc.
Rozbudza wyobraźnię i emocje.

Temisto Brass

Inspiring like a flaming red moon.
Arouses imagination and emotions.

Odwiedź dedykowaną stronę Temisto

www.deante.pl/temisto

Visit the dedicated Temisto website

www.deante.eu/temisto



Inspiracja wyjątkowością

„W pierwszej chwili myślisz: styl loftowy. 

Ale im uważniej się przyglądasz, tym więcej 

szczegółów dostrzegasz. Pojawiają się elementy 

retro i stylizowane pokrętła. A jednocześnie 

technologia pokrycia jest bardzo nowoczesna, 

wręcz futurystyczna.”

Michał Łój, projektant

Inspiration by uniqueness

‘’At first, you think: loft style. But the closer you

look, the more details you see. Some retro 

elements and stylized knobs appear. At the 

same time, the coating technology is very 

modern, even futuristic.’’

Michał Łój, designer

Bateria umywalkowa
Washbasin tap

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem
Washbasin tap with raised body

Bateria bidetowa
Bidet tap

czarny mat / matte black 
BQT N21D

mosiądz / brass
BQT M21D

chrom / chrome
BQT 021D

czarny mat / matte black 
BQT N31D

mosiądz / brass
BQT M31D

chrom / chrome
BQT 031D

czarny mat / matte black 
BQT N25D

mosiądz / brass
BQT M25D

chrom / chrome
BQT 025D



Bateria umywalkowa podtynkowa
Flush-mounted washbasin tap

Bateria wannowa 4-otworowa
4-hole bath tap

Bateria wannowa ścienna
Wall-mounted bath tap

czarny mat / matte black 
BQT N54D

mosiądz / brass
BQT M54D

chrom / chrome
BQT 054D

czarny mat / matte black 
BQT N11D

mosiądz / brass
BQT M11D

chrom / chrome
BQT 011D

czarny mat / matte black 
BQT N14D

mosiądz / brass
BQT M14D

chrom / chrome
BQT 014D



Wyrazista forma
i niespotykany relaks

Piękne otoczenie zwiększa uczucie relaksu 

i przyjemności. Teraz zamknij oczy i poczuj 

krople wody na swojej skórze. Ciesz się 

ich intensywnością i wrażeniami, które 

pozostawiają. Czerp radość z każdej chwili. 

Twoja łazienka może stać się miejscem, 

w którym zapomnisz o codzienności.

Bold form and unparalleled 
relaxation.

Beautiful surroundings increase the feeling of 

relaxation and pleasure. Now close your eyes 

and feel the drops of water on your skin. Enjoy 

their intensity and the impressions they leave.

Draw joy from every moment. Your bathroom 

can become a place where you forget about 

everyday life.

Deszczownia z baterią
natryskową
Shower column 
with shower tap

czarny mat / matte black 
NAC N4QT

mosiądz / brass
NAC M4QT

chrom / chrome
NAC 04QT



Deszczownia z baterią
wannową
Shower column
with bath tap

czarny mat / matte black 
NAC N1QT

mosiądz / brass
NAC M1QT

chrom / chrome
NAC 01QT









Piękno detalu

Perfekcyjny wygląd w połączeniu z niezawod-

nym mechanizmem. Rozwiązania podtynkowe 

dają niezwykły efekt stylistyczny, a przy tym 

wolność i swobodę aranżacji. Oszczędna for-

ma idealnie podkreśla kompozycję i elegancję 

wnętrza.

The beauty of detail

A perfect look combined with a reliable mecha-

nism. Concealed solutions give an extraordinary 

stylistic effect, and at the same time freedom 

of arrangement. The economical form perfectly 

emphasizes the composition and elegance of the 

interior.



Indywidualność w pięknej formie

Dbałość o każdy szczegół to nasz znak roz-

poznawczy. W kolekcji Temisto poszczególne 

elementy są dopracowywane ręcznie, z troską 

i zaangażowaniem. To baterie z duszą, unika-

towe dzieła sztuki użytkowej. 

Individuality in a beautiful form

Attention to every detail is our hallmark. In the 

Temisto collection, individual elements are 

refined by hand, with care and commitment. 

These are taps with a soul, unique pieces of 

applied art.



DEANTE LTD.

Export Department 
+48 42 638 30 55
mob. +48 508 122 750
e-mail: export@deante.pl

www.deante.eu

DEANTE SP. J.

Biuro Obsługi Klienta
tel.: 42 714 30 31
fax.: 42 714 30 30
e-mail: sprzedaz@deante.pl

www.deante.pl
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