
Nowa w ofercie koncernu ceramika

VERANDA to elegancka seria, której wzornic-

two zaskakuje kszta³tami, a nowoczesny styl

sprawia, i¿ szczególnie doceniana jest przez

osoby lubi¹ce szyk i niepowtarzalnoœæ. W ko-

lekcji dostêpnych jest a¿ piêæ ró¿nych umy-

walek montowanych na blacie, w blacie lub

z ozdobnym syfonem, które zestawiane z do-

wolnymi materia³ami wykoñczeniowymi, za

ka¿dym razem tworz¹ wnêtrze o odmiennym

charakterze. Doskona³ym uzupe³nieniem ce-

ramiki VERANDA s¹ baterie z kolekcji ROCA

o nowoczesnym i oryginalnym wzornictwie

np. serie Thesis, Silver, czy Amura. 

Sporo ró¿nych rozwi¹zañ aran¿acyjnych

zapewnia seria ceramiki HALL, której no-

woczesne wzornictwo, czyni seriê ele-

ganck¹, subteln¹, a jednoczeœnie niezwy-

kle praktyczn¹. Do wyboru mamy siedem

umywalek, miski WC oraz bidety w wersji

stoj¹cej i podwieszanej, które konse-

kwentnie podkreœlaj¹ geometryczny de-

sign serii. Na szczególn¹ uwagê zas³ugu-

j¹ umywalki naro¿ne, pozwalaj¹ce na wy-

korzystanie ³azienki do ostatniego centy-

metra i tworz¹ce ciekawy efekt dekoracyj-

ny. Z ceramik¹ HALL doskonale kompo-

nuje siê nowa armatura TARGA z kolekcji

ROCA.

Intryguj¹ca jest tak¿e nowa w ofercie

ROCA seria umywalek STRATUM do

komponowania z meblami lub ozdobnym

syfonem. Ich prosta, geometryczna forma

oraz blat ceramiczny tworz¹ dekoracyjne roz-

ROCA to jeden z najwiêkszych na

œwiecie producentów wyposa¿enia

³azienek, którego bogata oferta

inspiruje do tworzenia niebanal-

nych i eleganckich aran¿acji, gwa-

rantuj¹c sprawdzon¹ jakoœæ oraz

spójnoœæ stylistyczn¹ i kolorystycz-

n¹: ceramiki ³azienkowej, baterii,

wanien, mebli oraz dodatków 

³azienkowych. ROCA to ³atwoœæ 

i przyjemnoœæ urz¹dzania funkcjo-

nalnych i oryginalnych ³azienek 

zarówno prywatnych, jak i obiekto-

wych, tych najmniejszych, jak 

i du¿ych, ekskluzywnych salonów

k¹pielowych.

Podwójna umywalka serii VERANDA z bateriami

z kolekcji THESIS

Ceramika serii HALL oraz baterie z kolekcji

TARGA

Podwójna umywalka 130x50 serii STRATUM z bateriami umywalkowymi z kolekcji TARGA
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Bateria umywalkowa serii THESIS
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MADALENA to niezwykle atrakcyjna, zarówno

wzorniczo, jak i cenowo marka ³azienkowa. To

pe³na wdziêku, subtelnego uroku i europej-

skiego stylu ceramika, której uniwersalne, har-

monijne kszta³ty i filigranowe rozmiary pozwa-

laj¹ na pomys³owe urz¹dzenie ka¿dej ³azienki,

niezale¿nie od jej wielkoœci i stylu.

Ceramika i meble MADALENA zosta³y bar-

dzo pozytywnie przyjête przez klientów

i ciesz¹ siê ich nies³abn¹cym zaintereso-

waniem, dlatego poszerzono ofertê marki

o kolejn¹ seriê VIVA MADALENA. To funk-

cjonalna i atrakcyjna kolekcja o uniwersal-

nych rozmiarach pozwalaj¹cych na dopa-

sowanie jej do gabarytów ka¿dego po-

mieszczenia. Jej sprawdzona, markowa ja-

koœæ, nowoczesne kszta³ty, ciekawy de-

sign, a tak¿e przystêpna cena czyni¹ j¹ jed-

n¹ z najatrakcyjnieszych kolekcji dostêp-

nych na rynku. W sk³ad serii wchodz¹ umy-

walki w czterech rozmiarach dostêpne

z otworem na bateriê lub bez, pó³postu-

ment, kompakt oraz podwieszana miska

WC.

VIVA MADALENA to tak¿e system oryginal-

nych mebli ³azienkowych produkowanych

z wodoodpornej p³yty meblowej, które do-

pe³ni¹ wystrój ka¿dej ³azienki, a jednocze-

œnie uczyni¹ j¹ bardzo praktyczn¹. Po³¹cze-

nie jasnej kolorystyki naturalnego drewna

Klon Arce Galante oraz oryginalnie zamonto-

wanego metalowego uchwytu otwieraj¹cego

sprawia, i¿ nowe meble pasuj¹ do wnêtrz

w ka¿dym stylu. Szeroki wybór elementów

w systemie umo¿liwia tworzenie nieograni-

czonych kombinacji meblowych do po-

mieszczeñ o ró¿nej wielkoœci. Do dyspozycji

mamy: szafki boczne wisz¹ce, niskie i wyso-

kie, dwa rozmiary szafek niskich pod umy-

walkê, oraz trzy wersje tradycyjnych szafek

umywalkowych. Doskona³ym uzupe³nieniem

serii s¹ oryginalne lustra, które z powodze-

niem mog¹ byæ tak¿e niezale¿nym elemen-

tem dekoracyjnym ka¿dej wspó³czesnej ³a-

zienki.

ROCA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wyczó³kowskiego 20

44-109 Gliwice 

www.madalena.pl

ADRES  F IRMY:

wi¹zanie oraz funkcjonaln¹ przestrzeñ na

podrêczne kosmetyki i przybory toaletowe.

Umywalki STRATUM komponuj¹ siê z wiêk-

szoœci¹ serii baterii z kolekcji ROCA, w po³¹-

czeniu z którymi dodaj¹ wdziêku i nowocze-

snoœci ka¿dej ³azience.

Najwy¿sza, markowa jakoœæ, najmodniejsze

wzornictwo, oryginalne formy oraz innowa-

cyjne rozwi¹zania pozwalaj¹ce na oszczê-

dzanie wody to g³ówne wartoœci, które przy-

œwiecaj¹ koncernowi ROCA przy tworzeniu

kolekcji baterii. Cechy te wyró¿niaj¹ tak¿e

najnowsze w ofercie baterie ESMAI

i THESIS. Wyraziste sylwetki modeli obu se-

rii przykuwaj¹ uwagê, a ciekawy design ide-

alnie wspó³gra z wystrojem nowoczesnych

wnêtrz. W pomieszczeniach urz¹dzonych mi-

nimalistycznie baterie ESMAI i THESIS uzu-

pe³niaj¹ i podkreœlaj¹ styl. W innych wnê-

trzach poprzez kontrast stanowi¹ efektowny

element dekoracyjny, który dodaje wspó³-

czesnego i modnego charakteru. 

Bateria umywalkowa serii ESMAI

ROCA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wyczó³kowskiego 20

44-109 Gliwice 

www.roca.pl

e-mail: biuro@roca.pl

ADRES  F IRMY:

Ceramika i meble z serii VIVA MADALENA
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