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ROCA to największy na świecie producent ceramiki łazienkowej, a także
armatury oraz innych elementów wyposażenia łazienek. W kolekcji znaleźć można najszerszy wybór ceramiki, baterii łazienkowych i kuchennych, wanien, mebli oraz dodatków
łazienkowych. Tak bogata i zróżnicowana oferta, stwarza nieograniczone
możliwości aranżowania łazienek –
„Łazienek z Wyobraźnią”, gwarantując jednocześnie całkowitą spójność
wzorniczą i kolorystyczną wszystkich
elementów. Dzięki temu ROCA to
swoboda i łatwość projektowania
oryginalnych i modnych łazienek.
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Diverta
Umywalki Diverta to propozycja dla
miłośników solidnej, purystycznej formy. Ich modny, geometryczny kształt
i minimalizm wzorniczy tworzą uniwersalny wygląd, który współgra z nowoczesnym wystrojem łazienki, a jednocześnie ciekawie kontrastuje z klasycznymi dekoracjami. Umywalki
Diverta idealnie komponują się z seriami baterii o nowoczesnym designie
m.in. Touch, Moai, czy Loft.

Victoria
Hall
Najnowszą w kolekcji ROCA jest seria
Hall. Wyróżnia ją geometryczny porządek oraz szykowna prostota kształtów.
Jej osobliwe wzornictwo podkreśla
nowoczesny i uniwersalny charakter
współczesnych wnętrz. Kompaktowe
rozmiary sprawiają, iż z łatwością
komponuje się w małych i średnich łazienkach czyniąc je niezwykle funkcjonalnymi. Ceramika Hall tworzy doskonały duet stylistyczny z bateriami serii
Targa.

To ceramika o klasycznej, a jednocześnie niezwykle uniwersalnej formie,
która sprawdza się w różnych wnętrzach. Jej subtelne i ponadczasowe
wzornictwo znajduje wielu klientów

zarówno wśród zwolenników tradycyjnych dekoracji, jak i tych nowocześniejszych. Atrakcyjna cena w połączeniu z najwyższą jakością sygnowaną marką Roca czyni ją jedną z najpopularniejszych serii dostępnych na
rynku. Jednolitą spójność stylistyczną
tworzy z bateriami serii Victoria Plus.

Targa
Baterie Targa charakteryzuje nowoczesne wzornictwo o delikatnym, stonowanym kształcie. Zaokrąglony kor-

pus zaprojektowany na bazie walca
ciekawie kontrastuje z płaskim uchwytem otwierającym wodę. Lekka i uniwersalna pod względem stylistyki forma baterii będzie wyróżniającym się
elementem ceramiki w łazience.
Niewątpliwą zaletą serii jest jej niezwykle atrakcyjna cena.

Kendo
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Wzornictwo baterii Kendo zaskakuje
ciekawą i niebanalną formą, którą
charakteryzuje dążenie do maksymalnego uproszczenia kształtów i ekstremalna geometryzacja. Proste, ograniczone do niezbędnego minimum
kształty stanowią bardzo efektowne
wykończenie wystroju nowoczesnej
łazienki dodając jej delikatnej ekstrawagancji.
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