C E R A M I K A I M E B L E Ł A Z I E N KOW E KOŁ O

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

/ CERAMIKA ŁAZIENKOWA, MEBLE, NATRYSKI

Meble Twins

Meble Twins

KOŁO jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości ceramiki sanitarnej i wyposażenia łazienek. Innowacyjna marka z ponad 50-letnią historią cieszy się doskonałą reputacją w świecie projektowania łazienek. KOŁO
jest częścią globalnej spółki Geberit, europejskiego lidera w segmencie produktów sanitarnych. Geberit prowadzi działania jako zintegrowana grupa,
a jej oferta stanowi niepowtarzalną wartość dodaną w zakresie technologii
sanitarnej i ceramiki łazienkowej. Jakość i design z najwyższej półki to znak
charakterystyczny wszystkich produktów z oferty KOŁO.
Wiele docenianych przez Klientów kolekcji ceramiki i mebli łazienkowych
powstaje przy współpracy z projektantami światowej sławy takimi jak np.
Antonio Citterio czy Robin Platt.
Dobre projekty i innowacyjne rozwiązania techniczne to coś, co wyróżnia
produkty KOŁO. Kabina Ultra to ultra higieniczne i nowoczesne rozwiązanie
w strefie prysznica. Najnowsze kolekcje ceramiki i mebli: Twins, Traffic, Life!
i Nova PRO łączą nowoczesne wzornictwo z innowacjami technicznymi. Lekka,
miejska, niezwykle funkcjonalna seria Traffic, nowoczesna, geometryczna seria
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Life! i bogata, pełna innowacyjnych rozwiązań kolekcja Nova PRO oferują m.in.
możliwość spłukiwania 4/2 l wody, zapewniające idealną higienę powłoki Reflex
KOŁO® i pozbawione wewnętrznego kołnierza miski ustępowe typu Rimfree®.
Meble Twins to modułowy koncept meblowy, który ułatwia utrzymanie porządku
w łazience. Meble dostępne są w trzech modnych wariantach kolorystycznych:
biały połysk, srebrny grafit i czarny mat. Meble TWINS są finalistą konkursu Dobry
Wzór 2015 i Wybór Roku 2015.
Innowacyjne rozwiązania i dopracowane wzornictwo sprawiają, że wyroby marki
KOŁO znajdują uznanie nie tylko w oczach klientów, ale i ekspertów branży.
Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane w prestiżowych kon-

Kabina Ultra

kursach.
n KOŁO
ul. Toruńska 154, 62-600 Koło
tel. 63 26 18 400, faks 63 26 18 600, www.kolo.com.pl, e-mail: info@kolo.com.pl
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Umywalka LIFE! + szafka podumywalkowa LIFE! Umywalka:
130/48 cm, z dwoma, jednym otworem lub bez otworów na baterię. Szafka:
120/21,9/43,4 cm. Kolory: biały połysk lub ciepły szary. Wyposażenie: 1 szuflada
z mechanizmem cichego domykania, chromowany uchwyt. Gwarancja: 7 lat na ceramikę, 2 lata na meble. Laureatka nagrody Design dla Konesera.

Meble KOŁO TWINS to min. szafki podumywalkowe i słupki o głębokości 46 cm
i szerokości 50 lub 60 cm, szafki cargo, o szerokości 20 i głębokości 46 cm. Płytsze modele
szafek z lustrem, o głębokości 15 cm idealnie wpisują się w przestrzeń nad umywalką lub
stelażem. Meble dostępne są w trzech modnych wariantach kolorystycznych: biały, połysk, srebrny, grafit i czarny.

Umywalka MODO + szafka podumywalkowa MODO. Umywalka: 60/48,5 cm, z otworem. Szafka: 59/55/47,9 cm. Kolor: biały połysk. Wyposażenie: 2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 3 wersje kolorystyczne wnętrza
uchwytu: wenge, dąb arava, chrom. Gwarancja: 7 lat na ceramikę, 2 lata na meble.

Miska wisząca Ego, bidet wiszący Ego. Do kompletowania z deską sedesową Ego z tworzywa Duroplast. Gwarancja: 7 lat na ceramikę, 2 lata na deskę sedesową.

Zestaw łazienkowy Nova Pro + szafka wisząca Nova Pro z lustrem. Umywalka: 60/46 cm, z otworem. Szafka podumywalkowa:
49,3/55,7/40,1 cm. Kolory: biały połysk lub szary jesion. Szafka wisząca:
70,8/85/17,6 cm. Kolory: biały połysk lub szary jesion. Wyposażenie: drzwi z mechanizmem cichego domykania, metalowy organizer na butelki na wewnętrznych drzwiach
szafki podumywalkowej. Gwarancja: 7 lat na ceramikę, 2 lata na meble.

Wanna owalna Alio. Wymiary: 180/85 cm. Wyposażenie: wanna w komplecie z nogami, do kompletowania z armaturą odpływowo-przelewową. Gwarancja:
7 lat na akryl.

Kabina KOŁO ULTRA – higieniczna i bezpieczna. Ścianki pokryto łatwą w utrzymaniu czystości powłoką Reflex. Dolną część drzwi wystarczy lekko popchnąć, aby mieć dostęp
do mycia kabiny. Specjalne szkło ScreenGuard utrzymuje tafle w jednym kawałku w przypadku uszkodzenia szyby kabiny. Cena [zł]: 2386-3296. Nagroda Wybór ROKU 2015.
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GALERIA PRODUKTÓW

Miski WC Rimfree – pierwsze na rynku, przełomowe rozwiązanie w miskach WC –
całkowicie pozbawione kołnierza, dzięki temu wyjątkowo łatwe w utrzymaniu optymalnej
higieny. KOŁO, KERAMAG i KERAMAG DESIGN mają w swojej ofercie już 14 modeli.
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Umywalka Traffic + szafka podumywalkowa Traffic. Umywalka:
120/48 cm, z dwoma otworami lub bez otworów na baterię. Szafka: 116,8/62,5/46,1 cm.
Kolor: biały połysk lub platynowy połysk, dąb szary, jesion bielony. Wyposażenie:
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, chromowane uchwyty. Gwarancja:
7 lat na ceramikę, 2 lata na meble.
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