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Zlewozmywak granitowy Rapido

Nawiązujące do art déco zlewozmywaki Rapido są dostępne w trzech konfigu-

racjach. Opcja 1-komorowa z krótkim ociekaczem to propozycja dla właścicieli 

niewielkich kuchni. Ta sama opcja z długim ociekaczem pozwoli umieścić na 

nim suszarkę do naczyń. Wariant 1,5-komorowy przypadnie do gustu osobom 

dysponującym większą przestrzenią, które lubią gotować. Zlewozmywaki zostały 

wyprodukowane ze szlachetnej mieszanki, zawierającej idealne proporcje gre-

sogranitu i żywicy poliestrowej. Dostępne w kolorach: piaskowy, grafitowy, ala-

bastrowy, a także szary i grafitowy w wykończeniu metalik. Produkt został objęty 

10-letnią gwarancją. 

Kolekcja armatury Alpinia

Niewielkie gabaryty i prosta forma istotnie wpływają na codzienny komfort 

użytkowania armatury Alpinia. Opływowe kształty charakteryzujące baterie bez 

trudu pozwolą utrzymać je w czystości. Alpinia to szeroka gama modeli, obej-

mująca baterie: umywalkową z niskim i wysokim korpusem, wannową i natry-

skową, a także deszczownię w komplecie w baterią z ruchomą wylewką. Dzięki 

wyborowi produktów z jednej kolekcji możemy zachować spójność w wystroju 

łazienki. Korpus i głowica baterii zostały objęte 7-letnią, a deszczownia 5-letnią 

gwarancją. 

Szklano-granitowy zlewozmywak Capella

Capella składa się z dwóch elementów – szklanej tafli oraz granitowej komory. 

Górna część zlewozmywaka została wykonana ze szkła hartowanego o grubości 

8 mm, posiadającego aż 5-krotnie wyższą odporność od szkła standardowego. 

Komora, której udźwig wynosi aż 40 kg, powstaje z mieszanki granitu i żywicy 

z metalicznymi drobinkami. Użytkownicy mają do wyboru cztery wzory: nadruk 

przypominający plastry miodu, motyw betonowych bloków, graficzny wzór 

z nazwami stolic, oraz minimalistyczny kod kreskowy. Kolekcję uzupełniają dwa 

monokolory – czerń oraz biel. Zlewozmywak obejmuje 2-letnia gwarancja. 

Kolekcja armatury łazienkowej Arnika

Arnika to autorska kolekcja, wyróżniająca się harmonijną formą i funkcjonalno-

ścią. Twórczyni serii, Małgorzacie Płoskońskiej udało się połączyć nowatorski 

design z odrobiną sielkości.  Obłe kształty baterii Arnika zostały zainspirowane 

motywem fali. Łagodne wykorzystanie płaskich powierzchni, widocznych na 

wylewkach, dźwigniach i pokrętłach stwarza bardzo interesujący efekt wizualny. 

Kolekcja obejmuje modele: umywalkowy, bidetowy, wannowy, natryskowy, 

a także deszczownię w komplecie z baterią. Produkty pozwolą stworzyć prywat-

ną przestrzeń, dającą poczucie szczęścia i zadowolenia. 
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Kabina WALK-IN ABELIA i brodzik MINIMAL. Kabina Abelia łączy użyteczność 
produktu z estetyką wykończenia. Wszelkie mocowania zostały zamaskowane li-
stwami aluminiowymi. Powłoka Active Cover odpycha wodę od powierzchni szyby, 
ułatwiając zachowanie czystości. Możliwość montażu drążka do ściany prostopa-
dłej. Kabina. Płaski brodzik Minimal można montować na poziomie podłogi. Cena: 
kabina Abelia − 1599 zł brutto, brodzik Minimal − 1099 zł brutto.

Odpływ ścienny. Montuje się zamiast brodzika. Dzięki temu przestrzeń kąpielowa 
jest łatwa do utrzymania w czystości, a ponadto bardzo wygodna. Odpływ ścienny 
daje możliwość stworzenia kabiny w nietypowym rozmiarze i kształcie. W zestawie 
nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu. Produkt został 
objęty 10-letnią gwarancją. Cena: od 399 zł brutto.

Miska ustępowa wisząca bez kołnierza PEONIA 0. Miska ustępowa o niewiel-
kich gabarytach jest idealnym produktem do małych łazienek. Kołnierz zamknięty 
otworami rozmieszczonymi dookoła muszli zapewnia idealne spłukiwanie, bez 
uciążliwego szorowania. Peonia Zero jest przeznaczona do montażu ze stelażem 
podtynkowym z ustawieniem zaworu spustowego 2,5/4 litry. Produkt został objęty 
10-letnią gwarancją. Cena: 589 zł brutto.

Bateria podtynkowa termostatyczna MULTIBOX. To model z trzykrotnym prze-
łącznikiem funkcji pozwalającym na użycie górnej głowicy, dysz i słuchawki. Termo-
stat chroni przed poparzeniem, będąc idealnym rozwiązaniem dla dzieci i osób 
starszych. Wykonana z chromowanego mosiądzu bateria została zamknięta w formie 
prostokątnego panelu. System anti-calc ułatwia czyszczenie słuchawki z osadów, co 
sprzyja zachowaniu estetyki i porządku. Montaż horyzontalny. Cena: 1429 zł brutto.

Panel podtynkowy MULTIBOX. Panel MULTIBOX stanowi synonim minimalizmu – 
zarówno, dzięki podtynkowemu montażowi, jak i niezwykle nowoczesnemu wzornic-
twu. Panel został wyposażony w baterię termostatyczną z regulacją ciśnienia wody. Jest 
to idealne rozwiązanie dla osób starszych i rodzin z dziećmi, ponieważ zapobiega po-
parzeniom. Produkt przyciąga uwagę błyszczącym chromowanym wykończeniem, 
a zamontowane dysze zapewniają rozluźniający masaż. Cena: 2599 zł brutto. 

Deszczownia ARNIKA. ARNIKA to kolekcja zaprojektowana z dbałością o szczegóły. 
Obłe kształty baterii idealnie współgrają z delikatną, płaską głowicą, która szybko 
napełnia się wodą i zapobiega skapywaniu kropli po kąpieli. Produkt jest zgodny 
z najnowszymi trendami, a przy tym spełnia potrzeby najbardziej wymagających 
użytkowników. System anti-calc ułatwi czyszczenie słuchawki z osadów. Deszczow-
nia sprawdzi się w każdej łazience. Cena: 999 zł brutto.

Zlewozmywak FIESTA SOLIS. Kolekcja 1-komorowych zlewozmywaków granito-
wych, wyróżniających się dopracowanymi detalami. Okrągła komora została wykoń-
czona modnymi trapezowymi krawędziami. Zlewozmywaki świetnie sprawdzą się 
w małej kuchni – pasują bowiem do szafek o wymiarach wewnętrznych 45 cm. 
Produkt dostępny w trzech opcjach kolorystycznych: grafitowy, piaskowy, szary 
metalik. Zlewozmywaki zostały objęte 10-letnią gwarancją. Cena: od 599 zł brutto.

Bateria GERBERA. Barwny akcent na ruchomych silikonowych wylewkach nadaje 
produktowi wyrazistego charakteru. Do wyboru trzy wykończenia kolorystyczne: 
soczysta czerwień, minimalistyczna biel oraz głęboka czerń. Bateria posiada dwa 
rodzaje strumienia – napowietrzony i mocniejszy deszczowy. Przycisk do zmiany 
strumienia znajduje się na słuchawce, co pozwala na zmianę wypływu wody w trak-
cie użytkowania produktu. Cena: od 499 zł brutto. 

Bateria MILIN i zlewomywak granitowy COUNTRY. Kolekcja Milin, dzięki pro-
stemu designowi i modnym odcieniom, idealnie komponuje się z wyposażeniem 
i wykończeniem nowoczesnych wnętrz. Model w żółtym kolorze kontrastuje z grafi-
towym zlewozmywakiem Country, wyposażonym w dodatkową komorę. Baterię 
obejmuje 7-letnia, a zlewozmywak 10-letnia gwarancja. Cena: bateria Milin − 259 
zł brutto, zlewozmywak granitowy Country − od 649 zł brutto.


