
TECHNIKA SANITARNA

 PŁY TKI CERAMICZNE

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych. Zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku produktów. 
Producent nie odpowiada za błędy wynikłe w druku. Podane ceny są sugerowanymi cenami brutto i wyrażone są w PLN. Oferta obowiązuje do 30.11.2021 r. lub do wyczerpania asortymentu. 

Gres
AZARIO

CHEVRON
antracyt, 

calacatta gold, 
carrara white, 

gris, marquina 
gold, marquina, 

negro, nordic, 
oak, walnut, 

white Mat 
(8x40)

13500
15000

zł/m2

antracyt

gris

negro

walnut

calacatta gold

marquina gold

nordic

white

carrara white

marquina

oak

kolekcja płytek CHEVRON

15200
16900

zł/m2

16000
17900

zł/m2

Gres 
AZARIO 

FRANCISCO
aqua, grey 

rekty�kowany 
(60x120)

natura

lappato

60x60 60x120

15200
16900

zł/m2 16000
17900

zł/m2
Gres 

AZARIO 
MARMO MA VECHIA

gold, silver lappato 
rekty�kowany 

kolekcja płytek FRANCISCO



5500zł/szt
6300

5900zł/m2
6800

14900zł/m2
17000

Dekor 
BURANO

green 
2-elementowy

(61.8x60.8)

Płytka 
ścienna

BURANO
green, white 

(30.8x60.8)

13400zł/m2
15200

Gres 
REMOS 

grey lappato 
rekty�kowany 

(59.8x119.8)

Płytka 
ścienna

BURANO
green, white, 

wood hexagon 
(11x12.5)

7700zł/m2
9000

Płytki 
klinkierowe 

LISTRIA
bianco, 

marrone, 
miele, sabbia 
(800x175x8)

4700zł/m2
5500

Płytki 
klinkierowe

MACRO
bianco, gra�t, 

grys (60x60)

9300zł/m2
10400

Gres
AZARIO MESS
sabbia, bianco
rekty�kowany

(19.3x120.2)

10500zł/m2
11700

(59,7x59,7)

Gres
AZARIO

TINWARE
wenge

rekty�kowany

(59,7x119,7)

13300zł/m2
14800

12100zł/m2
13500

(59,7x59,7x8,5)

Gres
AZARIO LIVID

gra�t, gris
lappato

(59,7x119,7x8,5)

9400zł/m2
10500



Przycisk PL1
Dual chrom
do stelaża
DUPLO ONE

Zestaw ogrzewania 
podłogowego

z elektronicznym programowalnym 
regulatorem, dotykowym 

wyświetlaczem LCD
(dostępny w wersji bez WiFi 

i o różnych mocach maty grzejnej)

61900
20 300W WiFi

66500

208900

251800

Grzejnik łazienkowy TIVO
o płaskich pro�lach poprzecznych ułatwiających

wieszanie i suszenie ręczników z możliwością montażu
z kolektorem po lewej lup prawej stronie,

współpracuje z grzałką elektryczną, moc 343 WAT:
wymiary: 875 wys. x 400 szer. X 93-103 gł.

(kolory: biały jedwab, porcelanowy, czarny półmat)
(dostepny w różnych rozmairach i o różnej mocy)

99900

111400

IÖ SET 
stelaż Q-TECH, 

miska ELBA 54,5x35,7 
z powłoką i wolnoopadającą 
deską slim z funkcją łatwego 

wypinania i przekładką 
do kompletowania z przyciskami 

LARS lub BJORN,
z funkcją bidetu

oraz baterią bidetową 
KLUDI BOZZ 
w komplecie

206900

247600

IÖ SET 
stelaż Q-TECH, 

miska SORENTO 53,5x34,0 
z powłoką i wolnoopadającą 
deską slim z funkcją łatwego 

wypinania i przekładką 
do kompletowania z przyciskami 

LARS lub BJORN,
z funkcją bidetu

oraz baterią bidetową 
KLUDI BOZZ 
w komplecie

82900

94900

Kompletny
zestaw podtynkowy: 
stelaż mechaniczny, 

bezkołnierzowa miska 
zawieszana MILLE, deska 

duroplastowa 
wolnoopadająca 

z funkcją łatwego 
wypinania, przycisk 

chrom połysk

128900

147900

Kompletny
zestaw podtynkowy: 

stelaż pneumatyczny, 
bezkołnierzowa miska 

zawieszana 
VIRGO z ukrytym 
montażem deska 

duroplastowa 
wolnoopadająca 

z funkcją łatwego 
wypinania, przycisk 

chrom połysk

62900

76300

Stelaż
podtynkowy

DUPLO ONE

21900

27100

Przycisk 
PL7 Dual 
czarny mat 
do stelaża 
DUPLO ONE

14900

17800

Miska wisząca
SENJA Rimles 
(47x36 cm) 
bezkołnierzowa
z deską 
wolnoopadającą 
SLIM 
z funkcją łatwego 
wypinania 

88900

93400

Miska wisząca
ARGUS
bezkołnierzowa
z deską SLIM
wolnoopadającą
w komplecie
dostępna 
w rozmiarach
48,5 cm i 54,5 cm

105900

113800

Miska wisząca
VICTORIA Rimless
bezkołnierzowa
z deską
wolnoopadającą
SLIM

44900

52900

Bidet wiszący
ARGUS
53,5 cm
(bez baterii)

104900

111500

Miska WC 
MERIDIAN PACK 
Rimless 
z wolnoopadającą 
deską Slim

88900

109500

63900

73900

Bidet wiszący
ARNOY 
51,5x36,5 cm
(bez baterii)

69900

79200

Miska wisząca
ARNOY Rimless 
51,5x36,5 cm 
bezkołnierzowa
w komplecie 
z wolnoopadającą
deską SLIM 
z funkcją łatwego 
wypinania 

Zestaw miska 
bezkołnierzowa 
z ukrytym 
montażem 
CITY NEW z deską 
Slim Duroplast 
wolnoopadającą 
z funkcją łatwego 
wypinania

75900

87400

Stelaż podtynkowy 
Q-TECH

z przyciskiem
spłukującym

LARS
chrom połysk

i wspornikami
w komplecie

 56900

61000



Komplet
TULIP WHITE,
szafka, 
(44x84,5x50)
+ umywalka 
ceramiczna 50,5
(bez baterii)

23900
33100

Komplet
SPRING WHITE
szafka
(44,4x61,8x24,3 cm)
+ umywalka 
ceramiczna
(bez baterii)

46900
60200

Komplet
VICTORIA FAMILY 60
szafka 3 szu�ady
(kolor biały połysk)
z umywalką
w komplecie
wymiary: szer. 60,5
wys. 74 gł. 46 cm
(bez baterii)

132900
164200

Zestaw
VICTORIA
BASIC UNIK 60
szafka 2 szu�ady
(kolor biały połysk)
(60x46x56,5 cm)
z umywalką
w komplecie
(bez baterii)

93900
116200

Słupek wiszący 
ARMADIO 
uniwersalny 
(L/P) 2 x drzwiczki,
kolor antracyt, 
wymiar 30x32x160 cm 
(dostępny w kolorze
białym)

43900
46400

Zestaw:
szafka wisząca

ARMADIO 80 cm,
dwie szu�ady cichy domyk,

kolor antracyt,
wymiary: 80x47x56 cm

(dostępne w kolorze białym
i w różnych rozmiarach)

z umywalką
LUGANO

z powłoką CLEAN PLUS w komplecie
wymiary: 81,5x47,5 cm

(bez baterii)

149900
157100

Zestaw:
Szafka wisząca
TIRINITY 65 cm

trzy szu�ady
(kolor biały połysk)

z umywalką
w komplecie

(bez baterii)

136900
143600

Umywalka blatowa
DIVERTA

55x42,5 cm
(bez baterii, bez syfonu)

58900
72600

Umywalka blatowa
IDDE
45,5x32,5x13,5 cm
(bez przelewu, bez korka)

28900
30800

119900
65 cm

126600

Szafka wisząca
NEO

dwie szu�ady
(dostępna w różnych

rozmiarach)
(kolor biały połysk,

gra�t połysk)
z umywalką

w komplecie
(bez baterii)

Umywalka nablatowa 
ALBANO

powłoka CLEAN PLUS
(bez korka i bez syfonu)

50900
Ø40 cm

53900
52900

Ø45 cm

55500

Umywalka 
nablatowa
GAP
owalna 55x40 cm
(z przelewem 
i otworem na baterię)

45900
56600

Umywalka 
nablatowa
GAP 
prostokątna 60x37 cm
(z przelewem, 
bez otworu na baterię)

47900
59000

Umywalka blatowa
GARDA
50x40 cm
powłoka CLEAN PLUS
(bez korka
i bez syfonu)

53900
56800

Umywalka blatowa
ORTA

z otworem na baterie i przelewem
powłoka CLEAN PLUS

(bez baterii)

57900
61600

41x41,5 cm

62900
66800

57x41,5 cm

Komplet
TINY 45 WHITE
szafka z umywalką 
ceramiczną 
wymiary: szer. 43.8
wys. 50 gł. 29.8 cm 
(bez baterii)

51900
66400



Drzwi przesuwne 
bezprogowe 
D2L(P)/FREEZONE, 
szkło transparentne, 
pro�l srebrny błyszczący, 
dostępne w wymiarach 
od 100 cm do 160 cm, 
w standardzie mody�kacja 
powierzchni szkła 
„GLASS PROTECT”
(bez brodzika)

PIATTO 
w zestawie z maskownicą 
do zabudowy 

Odwodnienie 
liniowe  
SOTTILE SLIM

65900
70x3,5x9,5

69800
69900

80x3,5x9,5

74400
76900

90x3,5x9,5

80500

ARGENTO 
w zestawie z maskownicą 
ze stali nierdzewnej 

82900
70x3,5x9,5

88200
89900

80x3,5x9,5

95100
97900

90x3,5x9,5

104300

Kabina 
prostokątna 
LARSO 
120x90x200
prawa lub lewa,
pro�l czarny, 
szkło przezroczyste, 
powłoka Aqua Perle 
(bez brodzika)

256800
271600

Kabina 
półokrągła 
LARSO 
90x200,
pro�l chrom połysk,
szkło przezroczyste,
powłoka Aqua Perle
(bez brodzika)

263900
278400

129900
110 cm

142400

Kabina 
prostokątna 

KNDJ2/FREE LINE,
szkło transparentne, 

pro�l chrom/srebrny błyszczący 
(dostępna w różnych rozmiarach, 

również kwadratowa), 
w standardzie mody�kacja 

powierzchni szkła 
„GLASS PROTECT” 

(bez brodzika)

254900
280200

Brodzik 
kompozytowy 

SINO 
kwadratowy 

90x90 gładki biały
(dostępny również prostokątny 

i półokrągły)
(bez syfonu)

80900
85400

Brodzik mineralny 
STEN 

czarny
z syfonem i kratką w komplecie

(dostepny również w kolorach 
biały i szary)

prostokątny

123900
120x90x3 cm

131300
kwadratowy

108900
90x90x3 cm

115200

Kabina 
kwadratowa 
FORSA 
90x90x200
drzwi z elementem 
stałym + ścianka 
boczna prawa/lewa,
pro�l chrom połysk, 
szkło przezroczyste  
powłoka Aqua Perle  
(bez brodzika)

252800
267300

41900
44500

Brodzik
półokrągły
FLORA
niski 90x90x4 cm
(dostępny również kompact 
i kwadratowy)
(bez syfonu)

Kabina 
CAPITAL BLACK 

drzwi skrzydłowe 
+ ścianka boczna 

90x90cm wys 195;
pro�l czarny mat,

szkło transparentne 6mm,
powłoka MAXICLEAN

242900
302600

Brodzik 
kwadratowy 

TERRAN 
90x90 

czarny, 
z syfonem 

w komplecie

129900
148800

Kolumna
natryskowa
VICTORIA-T

175900
220200



Wanna prostokątna
MISI SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

73900
140x70

77300

103700
170x70

117700

Wanna prostokątna 
NIKE

w komplecie z nogami i obudową
(bez syfonu)

10 LAT47900
150x70

56900

Wanna prostokątna
OCTAVIA 

 prostokątna z nogami 
w komplecie 

(dostępna w różnych rozmiarach)
(bez syfonu)

169900
179000

Wanna
prostokątna

TOLGA
160x70x56 cm

z nośnikiem pod
zabudowę w komplecie

(dostępna w różnych rozmiarach
również ze stelażem)

(bez syfonu)

469900
496500

Wanna
wolnostojąca
HOLE 165x73

(syfon z korkiem
klik-klak

w komplecie)

224900
237100

Bateria
wannowa

AURORA
wolnostojąca

Wanna prostokątna 
WP/AS

z nogami w komplecie 
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

477900
602100

Wanna
wolnostojąca

ARIANE 165x75
konglomeratowa

333900
418200

Bateria
wolnostojąca

ESCUADRA

Wanna prostokątna
LINEA SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

89900
111900

140x70

57900
65300

160x70

77900
150x70

82200

Wanna prostokątna
ETNE SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

10 LAT 89900
160x75

94600

Wanna prostokątna
ETNE DUO SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

10 LAT

Parawan
nawannowy

FORSA
L/P, pro�l chrom,

szkło przezroczyste,
powłoka

Aqua Perle

97900
104700

75x150

101900
109100

85x150

84900
160x70

89100

Wanna prostokątna
ALTARE SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)



8900zł/m2
9900

Gres 
AZARIO 

ALKAZAR
poler 

rekty�kowany

8900zł/m2
9900

Gres 
AZARIO 

INFINITY
grey mat 

rekty�kowany 
(60x120) 
i (80x80)

(60x60)

10900zł/m2
11900

(60x120)

8900zł/m2
10500

Gres 
GEOTEC

jasno szary, 
szary, ciemno 

szary natura 
(59.7x59.7)

8900zł/m2
10500

Gres 
NEUTRO

biały, beż, 
jasno szary, 

ciemno szary, 
czarny natura 

(59.7x59.7)

9900zł/m2
12000

Glazura
EFFECT

grys struktura 
rekty�kowany 

(29.8x59.8)

9900zł/m2
12000

Glazura
EFFECT

grys patchwork 
rekty�kowany 

(29.8x59.8)

3700zł/szt
4400

Mozaika 
EFFECT

grys mat 
prasowana 
(29.8x29.8)

9300zł/m2
11000

Glazura
EFFECT

gra�t, grys 
rekty�kowany 

(29.8x59.8)

10900zł/m2
13000

Glazura 
SILENCE

beige, silver 
połysk 

rekty�kowany 
(25x75)

11900zł/m2
14500

Glazura 
SILENCE

beige struktura 
połysk 

rekty�kowany 
(25x75)

11900zł/m2
14500

Glazura 
SILENCE

silver carpet 
decor połysk 

rekty�kowany 
(25x75)

3100zł/szt
3700

Mozaika 
SILENCE

beige romb 
pillow 

prasowana 
(20,6x23,7)

9900zł/m2
12000

Gres 
SILENCE

beige szkliwiony 
mat 

rekty�kowany 
(59,8x59,8)



Gres
AZARIO 

DAMARIO
rekty�kowany 

mat 
(80x80)

Glazura 
VIJO 

KERSTON 
bianco feel 

(25x75)

Glazura 
VIJO 

KERSTON
bianco 

(25x75)

kolekcja płytek KERSTON

8900zł/m2
9900

8900zł/m2
9900

8900zł/m2
9900

Gres 
AZARIO STATU 

poler 
rekty�kowany

(80x80)

9900zł/m2
10900

(60x120)

10900zł/m2
11900

(120x120)*

* transport
indywidualny

17500zł/m2
17900

kolekcja płytek STATU


