
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK  
IntuitionBathrooms to kolekcja brytyjskich 
produktów tworzonych według najnowszych 
standardów i trendów związanych z wyposa-
żeniem łazienek, zarówno w prywatnych do-
mach jak i obiektach o charakterze komer-
cyjnym. Trzy główne marki produktów: 
VADO, BAGNODESIGN oraz ROMAN 
Showers, które obecnie oferujemy na pol-
skim rynku zdobyły zaufanie klientów indywi-
dualnych, architektów i inwestorów na wielu 
rynkach z całego świata. Potwierdzeniem 
najwyższej jakości, innowacyjności oraz 
atrakcyjnego wzornictwa oferowanych pro-
duktów jest ich obecność w licznych projek-
tach zrealizowanych przez największe sieci 
hotelowe, m.in.: Marriott, Hilton, Sheraton, 
Kempinski, Four Seasons.

Od 2007 roku stale powiększamy ofertę 
produktów dołączając nowe marki, których 
rozwiązania wyróżniają się pod względem 
jakości, wzornictwa oraz właściwości użyt-
kowych.

VADO jest czołowym brytyjskim produ-
centem armatury łazienkowej oraz akceso-
riów. Od początku założenia firmy 
w 1988 roku, VADO nieustannie rozwija się 
projektując i tworząc wysokiej jakości roz-
wiązania na rynek Wielkiej Brytanii oraz na 
rynki zagraniczne. Firma stale umacnia 
swoją pozycję na rynku międzynarodo-
wym, oferując produkty w ponad 50 kra-
jach na sześciu kontynentach. 
W 2012 roku VADO zostało uhonorowane 
nagrodą „Queen’s award for Enterprise 
in International Trade”, przyznawaną 
w imieniu królowej Wielkiej Brytanii.

www.vado.com.pl

BAGNODESIGN należy do grupy 
Sanipex Group, która została założona 
w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich w 1994 roku. Kierując się wyni-
kającą z potrzeb klientów inżynierią warto-
ści BAGNODESIGN rozwinęło w ostatnich 

latach portfolio produktów, które obecnie 
zawiera najbardziej kompleksowe rozwią-
zania wyposażenia łazienek dostępne 
na rynku. Asortyment produktów obejmuje 
wszystkie kategorie, począwszy od akce-
soriów, armatury, ceramiki sanitarnej, 
rozwiązań prysznicowych po meble
łazienkowe.

www.bagnodesign.pl

ROMAN Showers jest największym bry-
tyjskim producentem kabin prysznicowych 
z ponad 30-letnim doświadczeniem, który 
dostarcza swoje produkty również na rynki 
zagraniczne. Firma ma w swojej ofercie 
trzy główne serie produktów stworzone 
z wykorzystaniem szkła o grubości 6 mm, 
8 mm a w najbardziej prestiżowej kolekcji 
aż 10 mm. Wszystkie produkty pokryte są 
powłoką Ultra Care, uznaną za najlepszy 
środek do pielęgnacji szkła w konkursie 
magazynu House Beautiful.

www.roman-showers.pl
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