
Nieustanny rozwój 

Jesteśmy w ponad 500 salonach 

Zapraszamy na 
spotkanie z marką  



Co robimy?  



Kim jesteśmy 

100 %  
POLSKIEGO 
KAPITAŁU 

PONAD 32 MLN 
SPRZEDANYCH  
PRODUKTÓW 

60 KIERUNKÓW 
EKSPORTU 

130 
PRACOWNIKÓW 

30 LAT 
DOŚWIADCZENIA 



Nieustanny rozwój 
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powołanie 
spółki 

początek rozbudowy 
bazy magazynowej 

pierwsze baterie 
marki Deante 

pierwsze zlewozmywaki  
marki Deante 

pierwsza bateria  
projektowana  
marki Deante 

otwarcie fabryki 
zlewozmywaków 

otwarcie fabryki 
baterii 

otwarcie Centrum 
Badań i Rozwoju 
Deante 

nowy biurowiec 
w centrum Polski/ 
polska produkcja  
elementów  
stalowych   

30-lecie 
firmy 



Nieustanny rozwój 

Produkty Deante są dostępne 
od Islandii po Nową Zelandię  

Deante w całej Polsce 

Jesteśmy w ponad 500 salonach 

Deante na świecie 



Serce Deante bije 
w centrum Polski 

6 500 M2  
POWIERZCHNI  

MAGAZYNOWEJ 

600 MIEJSC  

PALETOWYCH 

15 000 PACZEK 
WYSYŁANYCH ROCZNIE   

• biura i magazyny 
• centrum badań i rozwoju,  linia produkcyjna 
• showroom 



Specjalistyczne 
laboratorium Deante 



Nowoczesna fabryka  
zlewozmywaków 
w Tomaszowie Mazowieckim 

PONAD 160  
FORM GOTOWYCH 

DO PRODUKCJI 

PONAD 100 
PRACOWNIKÓW  

PRODUKCJI 

11 LAT 
DOŚWIADCZENIA 

W PRODUKCJI 
ZLEWOZMYWKÓW 

SPRAWDZONA  
RECEPTURA 

80% 

20% 



Nowoczesna linia produkcyjna  
głowic natryskowych i odpływów  
liniowych w Tomaszowie Mazowieckim 

NAJLEPSZEJ KLASY 
MASZYNY 

2500 M2 POWIERZCHNI 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 

ZAAWANSOWANA 
ROBOTYKA 



1 ETAP 
PRODUKCJA 

2 ETAP 
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI 

3 ETAP 
LABORATORIUM 

 BADAWCZO-
ROZWOJOWE 

 

Potrójna kontrola  
jakości produktów 



Najlepsze rozwiązania  
kuchenne i łazienkowe tworzą  
product managerowie i projektanci 
 



Polski design  
na światowym poziomie  

badanie rynku koncepcje wzornicze projekt konstrukcyjny protytyp 3D 



Nagrody i wyróżnienia 

Kolekcja Temisto 

Czy wiesz, że … 
… łącznie zgromadziliśmy 
 już ponad 50 nagród 
 wzorniczych? 



Współtworzymy  
największe wydarzenia 



Widać nas  
w całej Polsce 



Nowości produktowe Deante 
 



Inspirujący design  
do kuchni 

                        zlewozmywaki 

                    baterie kuchenne 



możliwość 
dostosowania 
długości 
ramienia 

AŻ DO 

50%  
WIĘCEJ MIEJSCA! 

Syfon oszczędzający miejsce 
SPACE SAVER  
 

do umywalek i zlewozmywaków 

dodatkowe miejsce  
do przechowywania rzeczy 

łatwiejsza segregacja śmieci  



Innowacyjne  
połączenia 

stal 
nierdzewna granit 

szkło 
hartowane 



szkło hartowane  
o grubości 8 mm 

syfon o specjalnej konstrukcji 
tzw. space saver w komplecie 

wzory drukowane  
w  jakości  High Definition 

Kolekcja szklanych  
zlewozmywaków 

Capella 

wytrzymały klej łączy  szklaną taflę  
z granitową komorą , której  
maksymalny udźwig wynosi 40 kg 

pojemna granitowa  
lub stalowa komora 



PERSONALIZACJA 
własnego zlewozmywaka Capella 

#1  
WYBÓR SZKŁA 

#2  
DOBÓR KOMORY 

#3 
GOTOWY  
ZLEWOZMYWAK 





Granitowo-stalowe  
zlewozmywaki 

Prime 



Zlewozmywaki  
granitowe 

Innowacyjność  
w każdym szczególe 



GRAFIT 

GRAFIT  
METALIK 

ANTRACYT 
METALIK 

SZARY 
METALIK 

PIASEK 

ALABASTER 

BEŻ 

NERO 



prawdziwa kuchenna rewolucja  
HYDROFOBOWOŚĆ  



duża  
komora  
-więcej 

możl iwości 



ZLEWOZMYWAKI 
DEANTE 

Kolekcja granitowych 
zlewozmywaków  

Andante 

elegancki kolor beżowy 

ponadczasowy  kolor  
antracyt metalik 

Nowość ! 

Nowość ! 



Kolekcja granitowych 
zlewozmywaków  

Eridan 

nowe modele i kolory  
w kolekcji 

Nowość ! 



Zlewozmywaki  
stalowe 

dwa rodzaje wykończeń: 
dekor i satyna 

odporne na wysoką 
temperaturę 250 stopni 

odporne na przebarwienia 

właściwości antyseptyczne 



Kolekcja stalowych 
zlewozmywaków  

Bolero 

dobierz dozownik na 
płyn do mycia naczyń 



Zlewozmywaki  
ceramiczne 

naturalnie wytrzymały  
materiał 



Kolekcja ceramicznych  
zlewozmywaków  

Sabor 

odporny na 
przebarwienia 

odporny  
na wysoką 
temperaturę 

łatwy do 
utrzymania w 

czystości 

montaż  
modułowy 



Baterie kuchenne  

najwyższa jakość i technologia 



Woda gotowa do picia!  
B a t e r i e  z  p o d ł ą c z e n i e m  
d o  f i l t ra  w o d y  



Bateria kuchenna 

Silia 

7 5°  



Nowość ! 

Bateria kuchenna 

Gerbera  



Nowość ! 

Bateria kuchenna 

Tamizo 



Armatura w kolorach  
do kuchni  
 



Baterie kuchenne 

Milin i Lima 

 
stal nierdzewna  
= antyseptyczność 

 



Sprytne rozwiązania  
do kuchni  
 

baterie z wyciąganą wylewką 

baterie z podłączeniem  
do filtra wody 

baterie podokienne  
ze składaną wylewką 



2-funkcyjne baterie  
z wyciąganą wylewką baterie z obrotową wylewką 



Inspirujący design  
do łazienki 

                  armatura łazienkowa 

          kabiny prysznicowe 

                     ceramika 

                    dodatki łazienkowe 

                    akcesoria Vital 



Trendy w łazience  
2020 

kolorowa armatura, 
ceramika i kabiny 

subtelne 
dodatki  

minimalizm 
i funkcjonalność 



BIANCO 

NERO 

MOSIĄDZ 

TITANIUM 

Rodzaje wykończeń  
w armaturze 



ELECTROPLATING 
INNOWACYJNY SPOSÓB NANOSZENIA POWŁOKI 

powłokę można 
znaleźć  w kolekcjach: 
 

Hiacynt  nero 
Arnika   nero 
Arnika   titanium 
Temisto 

 

nero i titanium 



Trzy odsłony kolekcji 
armatury Temisto 

nero 
tajemnicza jak księżyc w nowiu 

mosiądz 
inspirująca jak płomienny księżyc 

chrom 
energetyzująca jak księżyc w pełni 



Kolekcja armatury 
Temisto 

nero i mosiądz 



Kolekcja armatury 
Temisto 
chrom 







Kolekcja armatury 
Arnika 
chrom 



Kolekcja armatury 
Arnika 

nero 

Nowość 



titanium 

Kolekcja armatury 
Arnika 

Nowość ! 

                   Korek click-clack w zestawie 



deszczownie z  
baterią mieszaczową baterie podtynkowe 

komplety podtynkowe 
z zestawem natryskowym 

natryski  
Arnika 



Bateria wannowa 
Alpinia 

90°  



ECO CLICK 

Kolekcja armatury 
Hiacynt 

chrom 



Kolekcja armatury 
Hiacynt 

bianco 
ECO CLICK 

Nowość ! 



ECO CLICK 

Kolekcja armatury 
Hiacynt 

nero 



Komplety z BOXem  
podtynkowym 
Hiacynt Nowość ! 

bianco, nero, chrom 



Kolekcja armatury 
Jasmin 

chrom i nero 

Nowość ! 



Korki click-clack 

chrom i nero 



Syfony 

chrom, nero, 
bianco, titanium 
Nowość ! 



Kolekcja ceramiki 
Correo 

produkt projektowany 

polska produkcja 

    naturalny materiał 

ponadczasowy design 



Dodatki łazienkowe 
Round 

nero i chrom 

wysoka jakość materiału: 
mosiądz i stal nierdzewna 

ponadczasowy design 

    wielofunkcyjne rozwiązania 



Dodatki łazienkowe 
Mokko 
nero i bianco 



produkt projektowany 

wielofunkcyjne  
rozwiązania 

                 unikatowy design 

            polska produkcja 



Opakowania  
PROECO 



Akcesoria 
Vital 
chrom i nero dodatkowa funkcja uchwytu 

                 stabilne i wygodne 

        oszczędność miejsca 







Minimalizm i funkcjonalność 

systemy podtynkowe 

kabiny prysznicowe 

miski bezkołnierzowe WC 

parawany nawannowe 



Uniwersalny system  
podtynkowy BOX 

wygodny 
montaż 

możliwość 
wyboru 

funkcjonalność 

ponadczasowość 

najlepsze 
materiały 

ochrona przed 
zabrudzeniami 

komplementarność 



Elementy natynkowe 
do BOXa  

BOX termostatyczny 

                                              BOX mieszaczowy 



Nieograniczone 
możliwości tworzenia 

Nowość ! 



Gotowe rozwiązania 
podtynkowe  
 

komplet z baterią podtynkową 

       komplet z BOXem podtynkowym 

Nowość 
Komplet z BOXem 
termostatycznym 

bianco 



Materiały XXI wieku 
Karbon 
 

włókno węglowe  
najwyższej klasy 
 
 
 
 
 

niezwykle 
wytrzymałe 

bardzo lekkie 

jachty, bolidy,  
statki kosmiczne,  
samoloty wojskowe,  
a także armatura Deante! 



wylewka  
podtynkowa  
składana 

Wygoda przede wszystkim 
ruchome wylewki 
 

deszczownia 
termostatyczna 
Jasmin 
ze składaną wylewką 

wylewka 
wannowo- 
umywalkowa 
Cascada 

Bateria wannowa  
Maruna 

Nowość ! 



szkło  
transparentne 

relingi nadają 
konstrukcji 
sztywności  

system profili 
umożliwia 

zniwelowanie 
krzywizny 

ścian 

ergonomiczne 
uchwyty 

system  
odprowadzania 

wody do wewnątrz  
kabiny  

  

maskowanie 
profili  

przyściennych 
  

nero 

Kabiny prysznicowe 
Abelia i Arnika 



Parawany  nawannowe 
Levita 
 

innowacyjna 
technologia 

teleskopowa 
unosi parawan 

 aż o 30 cm 

Nowość ! 

chrom i nero 
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Kabina prysznicowa  
Cito 
 

MONTAŻ 
KABINY  

Nowość ! dwa modele  
kabin do wyboru 

chrom 





Kabiny prysznicowe 
Kerria Plus 
 chrom 

zabudowa pomiędzy  
dwiema ścianami  

kabina narożna 

szkło  
transparentne 
 TOTALWHITE 

uchwyty umożliwiające 
zamknięcie drzwi  
do wewnątrz kabiny 

maskowanie 
elementów 
montażowych 

zawiasy 
zlicowane  
z taflą szkła 

system profili 
umożliwia zniwelowanie 
krzywizny ścian 

Nowość ! 



Kabiny prysznicowe 
Kerria Plus 
 nero 

Nowość ! 

zabudowa pomiędzy  
dwiema ścianami  

kabina narożna 

szkło  
transparentne 
 TOTALWHITE 

uchwyty umożliwiające 
zamknięcie drzwi  
do wewnątrz kabiny 

maskowanie 
elementów 
montażowych 

zawiasy 
zlicowane  
z taflą szkła 

system profili 
umożliwia zniwelowanie 
krzywizny ścian 



Brodziki akrylowe 

    dwa rodzaje brodzików:  
z wypełnieniem i bez wypełnienia   

szeroki wybór kształtów i rozmiarów 

płyta akrylowa 
 
 
 
 
 

warstwa 
stabilizująca 

wzmocnienie 
stalowe 

Uszczelnienie 
żywiczne 
 
 
 
 
 

Płyta akrylowa 

Płyta drewniana 



Odpływy liniowe 

ruszt pod płytki 

ruszt pełny 

                    ruszt ze wzorem 



stal szczotkowana  
najwyższej jakości 

produkowane w Polsce 

65 mm 

nóżki o regulowanej 
szerokości rozstawu  

w zestawie syfon 
o wysokości 65 mm 
i przepustowości 40 l/min 

syfon 360° 

Technologie  
w odpływach liniowych 



Ceramika 
100% 
naturalnych 
materiałów 

wypalana w wysokiej temperaturze 

                 łatwa do utrzymania w czystości 

  pasuje do każdej łazienki 

                 wyjątkowo odporna 



 
 

Miski bezkołnierzowe WC 

ZERO wysiłku 
MAKSIMUM komfortu przeznaczona do montażu ze stelażem  

podtynkowym z ustawieniem zaworu  
spustowego na  3 i 6 litrów  

agresywnych 
detergentów 

rantów 
 i zagłębień 

czasochłonnego 
szorowania 



Konsole 
łazienkowe 



oryginalny design 

                 łatwa pielęgnacja 

        odporność na uszkodzenia 

Konsola łazienkowa 
w stylu Terrazzo 

Nowość ! 



Konsola z blatem 
 

naturalne drewno 

wytrzymała konstrukcja 

idealna dla miłośników klasyki  
i nowoczesnych rozwiązań 

Alpinia  
wysoka  
bateria 



Konsola tradycyjna 
 

potrzebne na co dzień 
kosmetyki można ukryć  
w szufladzie 

wygodny wieszak  
na ręcznik podłoga pod spodem jest 

dostępna i łatwa do 
utrzymania w czystości 



Kosmetyki do  pielęgnacji 
łazienki i kuchni 



Sprytne rozwiązania 
łazienkowe 
EASY CLEAN 

wystarczy opłukać i gotowe! 

bez wzywania hydraulika 

czyszczony od góry 
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Sprytne rozwiązania 
łazienkowe 
syfony SPACE-SAVER 



Syfon napełniający 
odpływowo-przelewowy 
click-clack  

czyszczony od góry 



Produkty 
idealne na inwestycje 



Produkty PROECO 
do łazienki 



Głowice natryskowe 

główka 
antywandalowa 

Nowość 



Nowość ! 

HIACYNT specjalistyczne  
baterie sensorowe 

Technologia sensorowa 

DBAJ O 
HIGIENĘ 
OSZCZĘDZAJ 
WODĘ! 





Baterie specjalistyczne 
typu PRESS – EUR1 



Produkty  
Vital Clinic 



Kolekcja baterii 
Alpinia 

baterie 
specjalistyczne 
CLINIC 



Kolekcja  
armatury łazienkowej  
Lemon 



Zestawy łazienkowe 
Lemon 3in1 



Kolekcja  
armatury łazienkowej  
Boro 



Kolekcja  
baterii kuchennych 
Boro 



Kolekcja  
armatury łazienkowej  
Symetrio 



Ceramika łazienkowa  

szeroki wybór modeli 

ergonomiczne kształty 

odporna  
na przebarwienia 



Nasze realizacje 

Dom wczasowy w Murzasichle 

Apartamenty  
na wynajem 
 w Łodzi 

Przedszkole Samorządowe i 
Żłobek Gminny w 
Kobierzycach 

La Mare HOUSEBOATS/ 
Holandia 

Apart HotelnDiamond  
w Białce Tatrzańskiej Hotel Węgierki 

Silesia Apartaments  
w Katowicach 

Platforma 
Rehabilitacji 
Nurkowej  
w Pile 



Dziękujemy za uwagę 


