panele
stalowe

S-002
SNAKE

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

stal szczotkowana
ścienny lub narożny
termostat

500

Deszczownica wyposażona w 65 dysz;
hydromasaże z opcją łatwego usuwania
kamienia; mosiężny prysznic ręczny; możliwość
włączenia wszystkich punktów wypływu wody
niezależnie (3 pokrętła); panel wyposażony
w system Anti-Calc; sugerowane pionowe
przyłącze wody; opcjonalny montaż wylewki.

1650

60 110

S-003
SAMSARA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

500

1650

70 190

stal szczotkowana
ścienny lub narożny
termostat lub mieszacz

Deszczownica wyposażona w 65 dysz; 2 osobne
hydromasaże z 50 dyszami; mosiężny prysznic
ręczny; możliwość włączenia wszystkich punktów
wypływu wody niezależnie (4 pokrętła); panel
wyposażony w system Anti-Calc; opcjonalny
montaż wylewki.
Kolory dostępne w standardzie:
stal szczotkowana INOX oraz stal szczotkowana
czarna

S-011
ARAGA

cechy produktu
Materiał: stal szczotkowana z elementem
bezpiecznego szkła
Montaż:
ścienny lub narożny
Rodzaj baterii:
mieszacz

440

1450

60

1222

230

Deszczownica okrągła o średnicy 20 cm,
wyposażona w 95 dysz; 6 ruchomych hydromasaży;
mosiężny prysznic ręczny; Wylewka w standardzie;
posiada pokrętło funkcyjne, które umożliwia
ustawienie dowolnego punktu wypływu wody
(3 opcje); panel wyposażony w system Anti-Calc.

S-060
NEO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

380

200

1560

1480

70 190

stal szczotkowana
ścienny lub narożny
termostat lub mieszacz

Do wyboru: deszczownica z oświetleniem LED
(20x20 cm) wyposażona w 100 dysz lub
deszczownica bez oświetlenia (14x20 cm) z 96
dyszami; 3 hydromasaże z 24 dyszami; mosiężny
prysznic ręczny; możliwość włączenia wszystkich
punktów wypływu wody niezależnie (3 pokrętła);
panel wyposażony w system Anti-Calc; opcjonalny
montaż wylewki.

S-121
AMIGO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

500

1250

70 200

stal szczotkowana
ścienny lub narożny
termostat lub mieszacz

Deszczownica wyposażona w 65 dysz;
3 hydromasaże z 24 dyszami; chromowany,
stalowy prysznic ręczny z wnętrzem ABS; wylewka
w standardzie; możliwość włączenia wszystkich
punktów wypływu wody niezależnie (3 pokrętła
plus przełącznik ciśnieniowy wylewki); panel
wyposażony w system Anti-Calc; proponowany
montaż nad wanną lub wysokim brodzikiem.

S-039
RODA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

480

1400

70 200

stal szczotkowana
ścienny lub narożny
mieszacz

Deszczownica wyposażona w 65 dysz;
3 hydromasaże z 9 dyszami; kaskada; mosiężny
prysznic ręczny; wylewka w standardzie; posiada
pokrętło funkcyjne, które umożliwia ustawienie
dowolnego punktu wypływu wody (4 opcje plus
przełącznik ciśnieniowy wylewki); panel
wyposażony w system Anti-Calc; proponowany
montaż nad wanną lub wysokim brodzikiem.

S-029
TUGELA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

505

1500

45 200

stal szczotkowana
ścienny
mieszacz

Deszczownica wyposażona w 50 dysz;
2 hydromasaże; chromowany prysznic ręczny;
posiada pokrętło funkcyjne, które umożliwia
ustawienie dowolnego punktu wypływu wody (3
opcje); panel wyposażony w system Anti-Calc;

S-046
FESTO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

460

1500

45 200

stal
ścienny
mieszacz

Deszczownica wyposażona w 50 dysz;
2 hydromasaże; chromowany prysznic ręczny;
posiada pokrętło funkcyjne, które umożliwia
ustawienie dowolnego punktu wypływu wody (3
opcje); panel wyposażony w system Anti-Calc;

panele
aluminiowe

A-013A
LED
KASKADA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

530

1650

68 190

aluminium
ścienny lub narożny
termostat lub mieszacz

Deszczownica wyposażona w 65 dysz; kaskada;
podświetlenie strumienia wody diodami LED
w kolorach sygnalizujących temperaturę
(bez podłączania do prądu); hydromasaże z 24
dyszami; mosiężny prysznic ręczny; możliwość
włączenia wszystkich punktów wypływu wody
niezależnie (4 pokrętła); panel wyposażony
w system Anti-Calc; opcjonalny montaż wylewki.
Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL3001 - czerwony
RAL9006 - srebrny metallic
Wybierz swój niepowtarzalny kolor z palety RAL Classic
i stwórz łazienkę w barwach, które kochasz. Czas realizacji
przy zamówieniu indywidualnego koloru wydłuża się o 14 dni.

RAL
Classic

A-013S
ROYAL

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

520

aluminium
ścienny lub narożny
mieszacz

Deszczownica wyposażona
w 65 dysz; kaskada; podświetlenie strumienia wody
diodami LED w kolorach sygnalizujących
temperaturę (bez podłączania do prądu);
hydromasaże z 24 dyszami; mosiężny prysznic
ręczny; posiada pokrętło funkcyjne, które
umożliwia ustawienie dowolnego punktu wypływu
wody (4 opcje); panel wyposażony w system
Anti-Calc; opcjonalny montaż wylewki.

1430

Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic
60 190

Wybierz swój niepowtarzalny kolor z palety RAL Classic
i stwórz łazienkę w barwach, które kochasz. Czas realizacji
przy zamówieniu indywidualnego koloru wydłuża się o 14 dni.

RAL
Classic

A-052
TOSCA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

500

1360

aluminium
ścienny lub narożny
termostat lub mieszacz

Deszczownica wyposażona
w 65 dysz; hydromasaże wyposażone w trzy opcje
ustawienia - m.in. mgiełka; chromowany, stalowy
prysznic ręczny z wnętrzem ABS; posiada pokrętło
funkcyjne, które umożliwia ustawienie dowolnego
punktu wypływu wody (3 opcje); panel
wyposażony w system Anti-Calc; opcjonalny
montaż wylewki; sugerowane przyłącze wody
pionowe.
Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic

65 110

Wybierz swój niepowtarzalny kolor z palety RAL Classic
i stwórz łazienkę w barwach, które kochasz. Czas realizacji
przy zamówieniu indywidualnego koloru wydłuża się o 14 dni.

RAL
Classic

A-025
AKOJA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

530

1650

aluminium
ścienny lub narożny
termostat lub mieszacz

Deszczownica wyposażona w 65 dysz; kaskada;
hydromasaże z 24 dyszami; mosiężny prysznic
ręczny; możliwość włączenia wszystkich punktów
wypływu wody niezależnie (4 pokrętła); panel
wposażony w system Anti-Calc; opcjonalny
montaż wylewki.
Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic

60 250

Wybierz swój niepowtarzalny kolor z palety RAL Classic
i stwórz łazienkę w barwach, które kochasz. Czas realizacji
przy zamówieniu indywidualnego koloru wydłuża się o 14 dni.

RAL
Classic

A-1513
ALVO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

475

1360

aluminium
ścienny lub narożny
mieszacz

Deszczownica wyposażona
w 24 dysze; hydromasaże z 18 dyszami; mosiężny
prysznic ręczny; posiada pokrętło funkcyjne, które
umożliwia ustawienie dowolnego punktu wypływu
wody (3 opcje); panel wyposażony w system
Anti-Calc; opcjonalny montaż wylewki.
Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010 - biały

70

220

A-8777
DUO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

475

190

aluminium
ścienny
termostat

Deszczownica wyposażona
w 60 dysz; 2 hydromasaże z 50 dyszami; mosiężny
prysznic ręczny; możliwość włączenia wszystkich
punktów wypływu wody niezależnie (3 pokrętła);
panel wyposażony w system Anti-Calc.

1505

Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010/9017 - biało-czarny
80

230

Wybierz swój niepowtarzalny kolor z palety RAL Classic
i stwórz łazienkę w barwach, które kochasz. Czas realizacji
przy zamówieniu indywidualnego koloru wydłuża się o 14 dni.

RAL
Classic

A-017
ALTO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

500

Deszczownica wyposażona
w 50 dysz; 2 hydromasaże z 50 dyszami; prysznic
ręczny ABS; posiada pokrętło funkcyjne, które
umożliwia ustawienie dowolnego punktu wypływu
wody (3 opcje); panel wyposażony w system
Anti-Calc.
Kolory dostępne w standardzie:
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny

1500

70

aluminium
ścienny lub narożny
mieszacz

190

Wybierz swój niepowtarzalny kolor z palety RAL Classic
i stwórz łazienkę w barwach, które kochasz. Czas realizacji
przy zamówieniu indywidualnego koloru wydłuża się o 14 dni.

RAL
Classic

panele
drewniane

B-231
BALI

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

510

drewno bambusowe
ścienny
mieszacz

Deszczownica wyposażona w 42 dysze;
2 hydromasaże; chromowany prysznic ręczny ABS;
posiada pokrętło funkcyjne, które umożliwia
ustawienie dowolnego punktu wypływu wody
(3 opcje); panel wyposażony w system Anti-Calc.

1400

Kolor wykończenia dostępny w standardzie:
RAL9017 - czarny

80

200

Naturalny układ słoi drewna sprawia, że nie ma dwóch
identycznie wyglądających egzemplarzy. Drewno
impregnowane ciśnieniowo i pokrywane lakierem.

B-022
BAO

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

495

1400

85 210

drewno bambusowe
ścienny
mieszacz

Deszczownica wyposażona w 50 dysz
z możliwością zmiany kierunku strumienia;
2 ruchome hydromasaże; chromowany, stalowy
prysznic ręczny z wnętrzem ABS; posiada pokrętło
funkcyjne, które umożliwia ustawienie dowolnego
punktu wypływu wody (3 opcje); panel
wyposażony w system Anti-Calc.
Naturalny układ słoi drewna sprawia, że nie ma dwóch
identycznie wyglądających egzemplarzy. Drewno
impregnowane ciśnieniowo i pokrywane lakierem.

W-025
TECA

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

drewno teak
ścienny
termostat

580

1400

80 220

Deszczownica wyposażona
w 50 dysz, 2 hydromasaże; chromowany, stalowy
prysznic ręczny z wnętrzem ABS; możliwość
włączenia wszystkich punktów wypływu wody
niezależnie (3 opcje); wylewka w standardzie,
panel wyposażony w system Anti-Calc.
Naturalny układ słoi drewna sprawia, że nie ma dwóch
identycznie wyglądających egzemplarzy. Drewno
impregnowane ciśnieniowo i pokrywane lakierem.

kolumny
prysznicowe

CMN001
KONEKTO
FIBER

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

Kolumna prysznicowa z elementem podtynkowym
łączącym baterię z deszczownicą. Bateria
wykonana z chromowanej stali oraz włókna
szklanego, posiada dwa pokrętła: jedno
odpowiedzialne za temperaturę i ciśnienie wody,
drugie za wybór funkcji (deszczownica/prysznic
ręczny). Deszczownica oraz prysznic ręczny
wyposażone zostały w dysze Anti-Calc.
Bateria montowana jest na standardowy,
15 cm rozstaw przyłączy.

400
130
225
275
70

400

mosiądz, stal, włókno szklane,
ABS
ścienny/podtynkowy
mieszacz

170

Dostępne kolory
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic

CMN006
KONEKTO
FIBER
SLIM

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

mosiądz, stal, włókno szklane,
ABS
ścienny/podtynkowy
mieszacz

Kolumna prysznicowa z elementem podtynkowym
łączącym baterię z deszczownicą.
Bateria wykonana z chromowanej stali oraz
włókna szklanego, posiada dwa pokrętła: jedno
odpowiedzialne za temperaturę i ciśnienie wody,
drugie za wybór funkcji (deszczownica/prysznic
ręczny). Dysze zostały wykonane w technologii
Anti-Calc. Zestaw wyróżnia się stalową
deszczownicą ultraslim oraz mosiężnym prysznicem
ręcznym. Bateria montowana jest
na standardowy, 15 cm rozstaw przyłączy.

400
130
250

275
70

400

170

Dostępne kolory
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic

CMN002
KLAR
FIBER

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

Kolumna prysznicowa z szerokim zakresem
regulacji wysięgnika deszczownicy: od 111 cm do
176 cm. Bateria wykonana z chromowanej stali
oraz włókna szklanego, posiada dwa pokrętła:
jedno odpowiedzialne za temperaturę i ciśnienie
wody, drugie za wybór funkcji
(deszczownica/prysznic ręczny). Deszczownica
oraz prysznic ręczny wyposażone zostały w dysze
Anti-Calc. Do kolumny dołączony jest uchwyt
prysznica ręcznego montowany na wysięgniku.
Bateria montowana jest na standardowy, 15 cm
rozstaw przyłączy.

400
130
225
zakres regulacji
1110 - 1760

275
70
400

mosiądz, stal, włókno szklane,
ABS
ścienny
mieszacz

170

Dostępne kolory
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic

CMN005
KLAR
FIBER
SLIM

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

Kolumna prysznicowa z szerokim zakresem
regulacji wysięgnika deszczownicy: od 111 cm do
176 cm. Bateria wykonana z chromowanej stali
oraz włókna szklanego, posiada dwa pokrętła:
jedno odpowiedzialne za temperaturę i ciśnienie
wody, drugie za wybór funkcji
(deszczownica/prysznic ręczny). Deszczownica
oraz prysznic ręczny wyposażone zostały w dysze
Anti-Calc. Zestaw wyróżnia się stalową
deszczownicą ultraslim oraz mosiężnym prysznicem
ręcznym. Do kolumny dołączony jest uchwyt
prysznica ręcznego montowany na wysięgniku.
Bateria montowana jest na standardowy, 15 cm
rozstaw przyłączy.

400
130
250
zakres regulacji
1110 - 1760

275
70
400

mosiądz, stal, włókno szklane,
ABS
ścienny
mieszacz

170

Dostępne kolory
RAL9010 - biały
RAL9017 - czarny
RAL9006 - srebrny metallic

CMN003
ADOUR

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

mosiądz, stal, ABS
ścienny
termostat

Kolumna prysznicowa z szerokim zakresem
regulacji wysięgnika deszczownicy: od 105 cm do
173 cm. Bateria jak i drążek wykonane
340
z chromowanego mosiądzu. Bateria posiada dwa
pokrętła: jedno odpowiedzialne za temperaturę
200
wody, wyposażone w przycisk
przeciwoparzeniowy, drugie za ciśnienie i wybór
funkcji (deszczownica/prysznic ręczny).
zakres regulacji
1050 - 1730
Deszczownica oraz prysznic ręczny wyposażone
zostały w dysze Anti-Calc. Bateria montowana jest
na standardowy, 15 cm rozstaw przyłączy.
40
267

CMN003
ADOUR
SLIM

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

mosiądz, stal, ABS
ścienny
termostat

Kolumna prysznicowa z szerokim zakresem
regulacji wysięgnika deszczownicy: od 105 cm do
173 cm. Bateria jak i drążek wykonane
z chromowanego mosiądzu. Bateria posiada dwa
340
pokrętła: jedno odpowiedzialne za temperaturę
wody, wyposażone w przycisk
250
przeciwoparzeniowy, drugie za ciśnienie i wybór
funkcji (deszczownica/prysznic ręczny).
zakres regulacji
Deszczownica charakteryzuje się unikalną
1050 - 1730
grubością 2 mm przy rancie, nadając lekkości
całej kolumnie. Dysze wykonane zostały
w technologii Anti-Calc. Bateria montowana jest
na standardowy, 15 cm rozstaw przyłączy.
40
267

CMN004
BASIC

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

400

225

zakres regulacji
1100-1760

40
273

mosiądz, stal, ABS
ścienny
termostat

Kolumna prysznicowa z szerokim zakresem
regulacji wysięgnika deszczownicy: od 110 cm do
176 cm. Bateria jak i drążek wykonane
z chromowanego mosiądzu. Bateria posiada dwa
pokrętła: jedno odpowiedzialne za temperaturę
wody, wyposażone w przycisk
przeciwoparzeniowy, drugie za ciśnienie i wybór
funkcji (deszczownica/prysznic ręczny).
Deszczownica oraz prysznic ręczny wyposażone
zostały w dysze Anti-Calc. Bateria montowana jest
na standardowy, 15 cm rozstaw przyłączy.

CMN004
BASIC
SLIM

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

400

250

zakres regulacji
1100-1760

40
273

mosiądz, stal, ABS
ścienny
termostat

Kolumna prysznicowa z szerokim zakresem
regulacji wysięgnika deszczownicy: od 110 cm do
176 cm. Bateria jak i drążek wykonane
z chromowanego mosiądzu. Bateria posiada dwa
pokrętła: jedno odpowiedzialne za temperaturę
wody, wyposażone w przycisk
przeciwoparzeniowy, drugie za ciśnienie i wybór
funkcji (deszczownica/prysznic ręczny).
Deszczownica charakteryzuje się unikalną
grubością 2 mm przy rancie, nadając lekkości
całej kolumnie. Dysze wykonane zostały
w technologii Anti-Calc. Bateria montowana jest
na standardowy, 15 cm rozstaw przyłączy.

QUADRA
ULTRA
SLIM

cechy produktu
Materiał:
Montaż:
Rodzaj baterii:

340

200

zakres regulacji
800-1200

190

190

mosiądz, stal
ścienny
mieszacz

Deszczownica Ultra Slim kwadratowa, lekko
zaokrąglona 20x20cm, stalowa, wyposażona
w 64 dysze; prostokątny prol wysięgnika
z regulacją wysokości i zaworkiem ciśnieniowym
do deszczowni; wylewka z zaworkiem
ciśnieniowym: wylewka lub prysznic ręczny;
chromowany, stalowy prysznic ręczny z wnętrzem
ABS; możliwość regulacji wysokości i kąta
nachylenia uchwytu prysznica; standardowe
przyłącze wody 15 cm wraz z redukcją
mimośrodową 1/2" x 3/4";
kolumna wykonana
z chromowanego mosiądzu, wyposażona
w system Anti-Calc.

kolekcja ADOUR

CMB16

Bateria umywalkowa
Adour
Chromowany mosiądz
Przyłącze w baterii 3/8"
w zestawie węże przyłączeniowe
3/8" x 1/2"

CMB29

Bateria umywalkowa
wysoka Adour
Chromowany mosiądz
Przyłącze w baterii 3/8"
w zestawie węże przyłączeniowe
3/8" x 1/2"

CMM00

Bateria ścienna,
podtynkowa
mieszaczowa
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica i mosiężne nakrętki
w zestawie

CMW15

Wylewka 15cm
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica, gumowa podkładka
i mosiężna nakrętka w zestawie

CMM01

Bateria mieszaczowa
Chromowany mosiądz
Możliwość przyłączenia do dwóch
modułów
Przyłącze 1/2"
mosiężny rozdzielacz wody
stalowa maskownica i uszczelki
w zestawie

CMM02

Bateria mieszaczowa
dwudrożna
Chromowany mosiądz
Możliwość przyłączenia do dwóch
modułów
Przyłącze 1/2"
stalowa maskownica w zestawie

OFF

Bateria mieszaczowa
trójdrożna

ON

OFF

CMM03

ON

Chromowany mosiądz
Możliwość przyłączenia do trzech
modułów
Przyłącze 1/2"
stalowa maskownica w zestawie

420
340
OFF

ON

80

50

110

CMT01

Bateria termostatyczna
Chromowany mosiądz
Możliwość przyłączenia do dwóch
modułów
Przyłącze 1/2"
mosiężny rozdzielacz wody
zawór zwrotny - zapobiega
niepożądanemu przepływowi wody
stalowa maskownica i uszczelki
w zestawie

CMT02

Bateria termostatyczna
dwudrożna
Chromowany mosiądz
Możliwość przyłączenia do dwóch
modułów
Przyłącze 1/2"
zawór zwrotny - zapobiega
niepożądanemu przepływowi wody
stalowa maskownica i uszczelki
w zestawie

CMT03

Bateria termostatyczna
trójdrożna
Chromowany mosiądz
Możliwość przyłączenia do trzech
modułów
Przyłącze 1/2"
zawór zwrotny - zapobiega
niepożądanemu przepływowi wody
stalowa maskownica i uszczelki
w zestawie

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

38

45

50
O

C

35
20

proponowane zestawy
podtynkowe serii ADOUR

CMD59

CMZ038
CMZ039
CMZ038
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ039
Zestaw z baterią termostatyczną

CMP094

CMU041

CMM03
CMW250
CMT03

CMR40

CMZ026
CMZ027
CMDO30 SLIM

CMZ026
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ027
Zestaw z baterią termostatyczną

CMP007

CMU041

CMT01

CMM01

CMW250

CMR38

CMZ028
CMZ029
CMZ028

CMD30 Slim

Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ029
Zestaw z baterią termostatyczną

CMP094

CMU041

CMW250
CMT01

CMM01

CMR40

CMZ007
CMZ008

CMDO25 SLIM

CMZ007
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ008
Zestaw z baterią termostatyczną

CMP007

CMU166

CMT02

CMM02
CMW250

CMR37

CMZ031
CMZ030

CMD25 SLIM

CMZ031
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ030
Zestaw z baterią termostatyczną

CMP094

CMU041

CMT02

CMM02
CMW250

kolekcja ANZIO

CMB102_02
CMB102_01
CMB102_04
CMB102_05
CMB102_03

Bateria umywalkowa
stojąca, niska
Wykonana z mosiądzu.
Przyłącza 1/2".
Węże przyłączeniowe
w zestawie.
Dostępna w dwóch kolorach:
chromowanym i białym.

Bateria umywalkowa
stojąca, wysoka
Wykonana z mosiądzu.
Przyłącza 1/2".
Węże przyłączeniowe
w zestawie.
Dostępna w dwóch kolorach:
chromowanym i białym

Bateria umywalkowa
ścienna
Wykonana z mosiądzu.
Przyłącza 1/2".
Dostępna w dwóch kolorach:
chromowanym i białym.

Bateria bidetowa
Chromowany mosiądz.
Przyłącze 1/2".
Węże przyłączeniowe
w zestawie.

Bateria wannowa
ścienna
Wykonana z mosiądzu.
Montaż przez redukcję mimośrodową
z 3/4" na 1/2".
Dostępna w dwóch kolorach:
chromowanym i białym.

BM02
ADOUR

Mieszaczowa bateria
podtynkowa z boxem
montażowym
Mosiężna magistrala
Box z tworzywa ABS
Chromowane przyciski
Przyłącza 1/2"
Mosiężne pokrętło mieszacza
Maskownice dostępne w trzech
kolorach standardowych:
chromowanym, białym i czarnym

BM02
BEZIER

Mieszaczowa bateria
podtynkowa z boxem
montażowym
Mosiężna magistrala
Box z tworzywa ABS
Chromowane przyciski
Przyłącza 1/2"
Mosiężne pokrętło mieszacza
Maskownice dostępne w trzech
kolorach standardowych:
chromowanym, białym i czarnym

BM02
BASIC

Mieszaczowa bateria
podtynkowa z boxem
montażowym
Mosiężna magistrala
Box z tworzywa ABS
Chromowane przyciski
Przyłącza 1/2"
Mosiężne pokrętło mieszacza
Maskownice dostępne w trzech
kolorach standardowych:
chromowanym, białym i czarnym

BT02
ADOUR

Termostatyczna bateria
podtynkowa z boxem
montażowym
Mosiężna magistrala
Box z tworzywa ABS
Chromowane przyciski
Przyłącza 1/2"
Mosiężne pokrętło termostatu
Maskownice dostępne w trzech
kolorach standardowych:
chromowanym, białym i czarnym

BT02
BEZIER

Termostatyczna bateria
podtynkowa z boxem
montażowym

160

Mosiężna magistrala
Box z tworzywa ABS
Chromowane przyciski
Przyłącza 1/2"
Mosiężne pokrętło termostatu
Maskownice dostępne w trzech
kolorach standardowych:
chromowanym, białym i czarnym

155

G 1/2"

80
G 1/2"

95
82

100
Ø8

Mosiężna magistrala
Box z tworzywa ABS
Chromowane przyciski
Przyłącza 1/2"
Mosiężne pokrętło termostatu
Maskownice dostępne w trzech
kolorach standardowych:
chromowanym, białym i czarnym

Termostatyczna bateria
podtynkowa z boxem
montażowym

BT02
BASIC

100
Ø8

160

155

G 1/2"

80
G 1/2"

95
82

100
Ø8

160

155

G 1/2"

80
G 1/2"

95
82

proponowane zestawy
podtynkowe serii ANZIO

CMR40

CMZ050
CMZ051
CMDO25 SLIM

CMZ050
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ051
Zestaw z baterią termostatyczną

CMP002CH

CMU165

BT02CH BASIC

CMW250
BM02CH BASIC

CMR38

CMZ046
CMZ047
CMD25 SLIM

CMZ046
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ047

CMP003WH

Zestaw z baterią termostatyczną

CMU041
BT02WH BEZIER

BM02WH BEZIER

CMW250

CMR38

CMZ048
CMZ049
CMZ048
Zestaw z baterią mieszaczową

CMZ049

CMD25 SLIM

Zestaw z baterią termostatyczną
CMP003BL

CMU041

CMU041

BT02BL ADOUR

BM02BL ADOUR

CMW250

relingi
przyłącza kątowe
uchwyty

CMR60

Reling płaski trapez
Chromowany mosiężny prol
70 cm o prolu trapezu
Uchwyt prysznica ręcznego z ABS
z możliwością regulacji wysokości
i kąta nachylenia

CMR65

Reling okrągły
Chromowany stalowy drążek 65 cm
Uchwyt prysznica ręcznego z ABS
z możliwością regulacji wysokości
i kąta nachylenia

MINO

Reling kwadratowy
Chromowany stalowy prol
70 cm o kwadratowym przekroju
Uchwyt prysznica ręcznego z ABS
z możliwością regulacji wysokości
i kąta nachylenia
Prysznic ręczny, stalowy wąż
i półka na mydło w zestawie

Przyłącze kątowe

CMK100

55

Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica w zestawie

35

55

10
1/2"

CMU166

Uchwyt okrągły
z przyłączem
Chromowany mosiądz
Regulacja kąta nachylenia
Przyłącze 1/2"
maskownica w zestawie
0,5 kg.

100

46

80

69

CMU165

Uchwyt okrągły
z przyłączem
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica, gumowa podkładka
i mosiężna nakrętka w zestawie
0,18 kg.

CMU041

Uchwyt prosty
z przyłączem
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica, gumowa podkładka
i mosiężna nakrętka w zestawie
0,20 kg.

CMU188

Uchwyt prosty
bez przyłącza
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica, gumowa podkładka
i mosiężna nakrętka w zestawie
0,20 kg.

CMU006

Uchwyt narożny
z przyłączem
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica, gumowa podkładka
i mosiężna nakrętka w zestawie
0,18 kg.

CMU187

Uchwyt narożny
bez przyłącza
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica, gumowa podkładka
i mosiężna nakrętka w zestawie
0,18 kg.

deszczownice

CMDO20
CMDO20x15
CMDO30x20

Deszczownica okrągła
Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
20 cm
0,8 kg.

Deszczownica owalna
Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
23x16 cm
0,64 kg.

Deszczownica owalna
Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
30x20 cm
1,16 kg.

CMD25

Deszczownica
kwadratowa
Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
25x25 cm
1,4 kg.

CMN007

Deszczownica okrągła
Chromowany ABS +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
22,5 x 22,5 cm
Dostępna w trzech kolorach:
białym, szarym i czarnym
Do zestawu polecamy prysznic ręczny
CMN008 dostępny w tych samych
kolorach.

225

225

CMD59 SLIM
CMDO25 SLIM

Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Dwufunkcyjny natrysk:
deszczowy i kaskadowy
Przyłącze 1/2"
3,6 kg

Deszczownica okrągła
Slim

1/2"
40
8

2

Chromowana stal +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
25 cm
0,8 kg.
250

Deszczownica okrągła
Slim

1/2"
40
8

2

CMD25 SLIM

Chromowana stal +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
30 cm
1,2 kg.

Deszczownica
kwadratowa Slim

CMD30 SLIM

CMDO30 SLIM

Deszczownica ścienna
z kaskadą Slim

Deszczownica
kwadratowa Slim

1/2"
40
8

2

Chromowana stal +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
25 x 25 cm
0,87 kg.

250

250

1/2"
40
8

2

Chromowana stal +
masa Anti-Calc
Przyłącze kulowe 1/2"
30 x 30 cm
1,3 kg.

300

300

ramiona

CMR25

Ramię sutowe
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
dł. 25 cm / 2,5x2,5cm
maskownica i mosiężny uchwyt
w zestawie

CMR33

Ramię ścienne okrągłe
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
dł. 33 cm / 2,5 cm
maskownica i mosiężny uchwyt
w zestawie

CMR40

Ramię ścienne okrągłe
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
dł. 40 cm / 2,5 cm
maskownica w zestawie
25

CMR37

Ramię ścienne kwadratowe
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
dł. 37 cm / 2,5x2,5cm
maskownica i mosiężny uchwyt
w zestawie

CMR38

Ramię ścienne prostokątne

Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
dł. 37 cm / 3x1,5cm
maskownica i mosiężny uchwyt
w zestawie

prysznice ręczne
węże
hydromasaże
wylewki

CMN008

Prysznic ręczny ABS

105

Chromowany ABS
Dysze z Anti-Calc
Dostępny w trzech kolorach:
białym, szarym i czarnym.

235

Do zestawu polecamy deszczownicę
CMN007 dostępną w tych samych
kolorach.

116

CMP002
HALO

Prysznic ręczny
trójfunkcyjny
Chromowany ABS + kolorowy dekor
Dysze z Anti-Calc
Przycisk trójfunkcyjny: dysze
wewnętrzne, zewnętrzne lub wszystkie
Dostępny w trzech kolorach:
białym, chromowanym i czarnym.

255

86

CMP003
VILO

Prysznic ręczny
trójfunkcyjny z kaskad
Chromowany ABS + kolorowy dekor
Dysze z Anti-Calc
Przycisk trójfunkcyjny: dysze
wewnętrzne, zewnętrzne lub kaskada
Dostępny w trzech kolorach:
białym, chromowanym i czarnym.

248

CMP095

Prysznic ręczny
wielofunkcyjny
Chromowany ABS
Mechaniczny przełącznik zmieniający
rodzaj wytworzonego strumienia wody
Dysze z Anti-Calc
0,24 kg

230

35

Prysznic ręczny wielofunkcyjny z kaskadą

CMP096

100

120

Chromowany ABS
Mechaniczny przycisk zmieniający
rodzaj strumienia wody
Dysze z Anti-Calc
0,24 kg

250

36

CMP007

25

Prysznic ręczny okrągły
Anti-Calc
Chromowany mosiądz
Dysze z Anti-Calc
0,24 kg

200

CMP094

Prysznic ręczny
prostokątny

35

Chromowana stal
Wypełnienie z ABS
Dysze z Anti-Calc
0,18 kg

200

Prysznic ręczny
prolowany

CMP098

15

35

Chromowana stal
Wypełnienie z ABS
Dysze z Anti-Calc
0,24 kg

15

220

CMW150

Wąż prysznicowy
Chromowana stal
Mosiężne zakończenia
Przyłącze 1/2"
150 cm
Uszczelki w zestawie

1/2"

1/2"
1500

CMW250

Wąż prysznicowy
satynowy
Chromowana stal + PCV
Mosiężne zakończenia
Przyłącze 1/2"
150 cm
Uszczelki w zestawie

1/2"

1/2"
1500

CMH4

Hydromasaż ruchomy
kwadratowy
Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Przyłącze 1/2"
4x4 cm
maskownica i mosiężna nakrętka
w zestawie
0,20 kg.

CMH5

Hydromasaż ruchomy
kwadratowy
Chromowany mosiądz +
masa Anti-Calc
Przyłącze 1/2"
5x5 cm
maskownica i mosiężna nakrętka
w zestawie
0,28 kg.

CMW6

Wylewka 6cm
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica i nakrętka w zestawie
0,4 kg.

CMW7

Wylewka 7cm
Chromowany mosiądz
Przyłącze 1/2"
maskownica i nakrętka w zestawie
0,4 kg.

25

35

1/2"

24

8

70

baterie
wannowe

CMM30
ADOUR

Bateria wolnostojąca
wannowa
Chromowany mosiądz
Mechaniczny przełącznik
(prysznic ręczny / wylewka)
Przyłącze w baterii 3/8"
w zestawie węże przyłączeniowe
3/8" x 1/2"

1080

CMM35
BASIC

Bateria wolnostojąca
wannowa
Chromowany mosiądz
Mechaniczny przełącznik
(prysznic ręczny / wylewka)
Przyłącze w baterii 3/8"
w zestawie węże przyłączeniowe
3/8" x 1/2"

1155

wanny

E-019
ISEO

cechy produktu

Akrylowa wanna montowana
przyściennie. Wyposażona w system
przelewowy i odpływ z korkiem typu
klik-klak. Wykonana z włókna
szklanego wzmocnionego żywicą
i pokryta akrylem. W procesie
produkcji zastosowano powłokę
zapewniającą długotrwałą
i niezmienną barwę. Wanna
zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.
A
G
J
B H

dostępne rozmiary i parametry techniczne
B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

XL

1700

800

590

420

1100

440

1634

667

33

100

266

58

L

1600

750

580

450

1050

420

1530

620

35

95

238

46

M

1500

750

580

420

1000

400

1430

610

40

100

215

34

F

E

formowane z jednego
arkusza

A

zainstalowany przelew
I

korek typu klik-klak

D

stelaż z regulowanymi
nóżkami

C
syfon w zestawie

E-030
MONO

A

cechy produktu

Akrylowa wanna montowana
przyściennie. Wyposażona w system
przelewowy i odpływ z korkiem typu
klik-klak. Wykonana z włókna
szklanego wzmocnionego żywicą
i pokryta akrylem. W procesie
produkcji zastosowano powłokę
zapewniającą długotrwałą
i niezmienną barwę. Wanna
zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.

G
dostępne rozmiary i parametry techniczne

BH

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

XL

1700

800

590

440

1120

470

1634

667

33

100

268

45

L

1600

750

580

450

1020

430

1530

610

35

95

220

39

M

1500

750

580

440

950

400

1410

630

30

90

200

34

zainstalowany przelew
korek typu klik-klak
stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

E-021
OKAMA

cechy produktu

Akrylowa wanna wolnostojąca
wyposażona w system przelewowy
i odpływ z korkiem typu klik-klak.
Wykonana z włókna szklanego
wzmocnionego żywicą i pokryta
akrylem. W procesie produkcji
zastosowano powłokę zapewniającą
długotrwałą i niezmienną barwę.
Wanna zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.
A
G
dostępne rozmiary i parametry techniczne

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

XL

1700

780

590

440

1090

500

1630

710

35

-

248

62

M

1500

730

590

440

1000

480

1440

670

30

-

222

40

BH

zainstalowany przelew
korek typu klik-klak

D

C

stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

E-026
SALINA

cechy produktu

Akrylowa wanna wolnostojąca
wyposażona w system przelewowy
i odpływ z korkiem typu klik-klak.
Wykonana z włókna szklanego
wzmocnionego żywicą i pokryta
akrylem. W procesie produkcji
zastosowano powłokę zapewniającą
długotrwałą i niezmienną barwę.
Wanna zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.
A
G

dostępne rozmiary i parametry techniczne

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

XXL

1700

800

600

445

1160

500

1630

730

35

-

252

52

XL

1700

720

580

450

1240

530

1640

660

30

-

242

35

L

1600

800

590

470

1100

450

1530

730

30

-

243

34

B H

zainstalowany przelew
korek typu klik-klak
stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

E-041
OLVENA

cechy produktu

Akrylowa wanna wolnostojąca
wyposażona w system przelewowy
i odpływ z korkiem typu klik-klak.
Wykonana z włókna szklanego
wzmocnionego żywicą i pokryta
akrylem. W procesie produkcji
zastosowano powłokę zapewniającą
długotrwałą i niezmienną barwę.
Wanna zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.

dostępne rozmiary i parametry techniczne

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

1700

800

600

440

1130

500

-

-

-

-

265

41

zainstalowany przelew
XL

korek typu klik-klak
stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

E-042
RENO

cechy produktu

Akrylowa wanna wolnostojąca
wyposażona w system przelewowy
i odpływ z korkiem typu klik-klak.
Wykonana z włókna szklanego
wzmocnionego żywicą i pokryta
akrylem. W procesie produkcji
zastosowano powłokę zapewniającą
długotrwałą i niezmienną barwę.
Wanna zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.
G

dostępne rozmiary i parametry techniczne

H

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

1700

790

580

430

1180

470

1580

740

25

95

280

41

zainstalowany przelew
XL

korek typu klik-klak
stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

E-033
LONGA

cechy produktu

Akrylowa wanna wolnostojąca
wyposażona w system przelewowy
i odpływ z korkiem typu klik-klak.
Wykonana z włókna szklanego
wzmocnionego żywicą i pokryta
akrylem. W procesie produkcji
zastosowano powłokę zapewniającą
długotrwałą i niezmienną barwę.
Wanna zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.
G

dostępne rozmiary i parametry techniczne

H

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

1700

800

580

440

1070

480

1640

740

30

-

250

64

zainstalowany przelew
XL

korek typu klik-klak
stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

E-322
DIVA

cechy produktu

Akrylowa wanna wolnostojąca
wyposażona w system przelewowy
i odpływ z korkiem typu klik-klak.
Wykonana z włókna szklanego
wzmocnionego żywicą i pokryta
akrylem. W procesie produkcji
zastosowano powłokę zapewniającą
długotrwałą i niezmienną barwę.
Wanna zbudowana w oparciu o stelaż
z możliwością poziomowania.

G

dostępne rozmiary i parametry techniczne

formowane z jednego
arkusza

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

pojemność

waga

1600

710

730

600

1020

400

1560

670

20

-

230

38

H

zainstalowany przelew
XL

korek typu klik-klak
stelaż z regulowanymi
nóżkami
syfon w zestawie

p

deski
sedesowe
z mechanizmem wolnego opadania

DS-01s

Deska sedesowa
wypinana
wolnoopadająca

Materiał: duroplast
Kolor: biały
Mechanizm wypinania,
System wolnoopadający
Regulacja rozstawu śrub zawiasów
Mosiężne, chromowane zawiasy

450

460
450
425
415

DS-01s

Deska sedesowa pasuje m. in. do:

375

KOŁO
Miska WC stojąca Idol Koło
Miska WC stojąca Nova Top Junior Koło
Miska ustępowa lejowa Nova 6l Koło
Miska WC wisząca Koło Rekord
Miska WC wisząca Koło Primo
Koło Solo
Koło Impuls
ROCA
Miska WC Madalena Zoom Roca
Miska WC stojąca Victoria Roca
Miska WC do kompaktu Viva Zoom Roca
Miska do kompaktu WC Victoria Roca
Miska wc America Roca
DURAVIT
Miska toaletowa wisząca Duravit Duraplus Hornberg
Miska wisząca Duravit Duraplus Compact
Miska wisząca Duravit Duraplus
Miska wisząca Duravit Architec
CERSANIT
Miska WC stojąca kompaktowa Olimpia Cersanit
Miska kompaktowa Iryda Cersanit
Miska ustępowa zawieszana Cersanit Olimpia
Miska ustępowa zawieszana Cersanit Delfi
Miska ustępowa zawieszana Iryda Cersanit
Cersanit Alaska
Cersanit Merida
Cersanit ATLANTIC
Cersanit LOTOS
Cersanit VERSIDENT
Cersanit KASKADA
Cersanit DSM DELFI
Cersanit Nano
Cersanit Edera
Cersanit Lider
IDEAL STANDARD
Miska stojąca WC Ideal Standard Ecco Eurovit
Miska wisząca lejowa WC Ideal Standard Ecco V
VILLEROY & BOCH
Miska wisząca Villeroy & Boch Omnia classic
Miska stojąca Villeroy & Boch O.novo
Villeroy & Boch Omnia compact
Villeroy & Boch Omnia vita
CERAMICA DOLOMITE
Miska wc Ceramica Dolomite Gemma
Miska stojąca lejowa Ceramica Dolomite Perla
Miska wc podwieszana Ceramica Dolomite Gemma
Miska wisząca lejowa Ceramica Dolomite Clodia

DS-10s-Slim

Deska sedesowa
wolnoopadająca
wypinana Slim biała

Materiał: duroplast
Kolor: biały
System wolnoopadający
Możliwość wypinania
Regulowany rozstaw zawiasów
w zakresie 135 - 175 mm
Wymiary: 367x445

DS-12s-Slim

Deska sedesowa
wolnoopadająca
wypinana Slim szara

Materiał: duroplast
Kolor: pokrywa szara (RAL7012),
siedzisko białe
System wolnoopadający
Możliwość wypinania
Regulowany rozstaw zawiasów
w zakresie 135 - 175 mm
Wymiary: 367x445

DS-10s-Slim
DS-12s-Slim

Deski sedesowe slim pasują m. in. do:

175
135

270

70
445

460
440

60

367

ARMATURA
Fan
CERSANIT
Del
Etiuda
Facille
Merida
Mito Red
Olimpia B
Parva New
DEANTE
Peonia Zero
DOMINO
Zeta Eco
DURASAN
Malmo
Strong Breez
KOŁO
Idol
Nova Pro
Nova Pro Rimfree
Primo
Rekord
Solo
LAUFEN
Pro A
NOVOTERM
Corner
OPOCZNO
Street Fusion
Urban Harmony
REA
Carlo Mini
America
Roca Nexo
Victoria
SANINDUSA
City
Style
SANITOP
Lagon

DS-09s-Slim

Deska sedesowa
wolnoopadająca
wypinana slim

Materiał: duroplast
Kolor: biały
System wolnoopadający
Możliwość wypinania
Regulowany rozstaw zawiasów
w zakresie 110 - 230 mm
Wymiary: 360x460

Deska sedesowa ds-09s slim pasuje m. in. do:

DS-09s-Slim

230

Deante
Peonia Zero

110

Sanindusa
City
Style
Rea
Carlo Mini
Vitra
S50
Laufen
Pro A Rimfree
Opoczno
Urban Harmony Clean on

DS-14s-Slim

Deska sedesowa
wolnoopadająca
wypinana slim

Materiał: duroplast
Kolor: biały
System wolnoopadający
Możliwość wypinania
Regulowany rozstaw zawiasów
w zakresie 95-240
Wymiary: 355x445

Deska sedesowa ds-14s slim pasuje m. in. do:

DS-14s-Slim

240
95

Koło
Life Rimfree
Nova Pro
Rea
Cubik
Sanindusa
Cubo

KABINY
PRYSZNICOWE
POD WYMIAR

cechy produktu
Zamówioną kabinę,
dostarczamy zgodnie
z wcześniejszą specyfikacją
pod drzwi klienta.
Stosujemy najłatwiejszy
z dostępnych system
montażowy, oparty
o aluminiową listwę ścienną
LAZIO z uszczelkami,
minimalizując ewentualne
problemy techniczne.
Hartowane szkło FLOAT
o optymalnej grubości 8 mm
zapewnia bezpieczeństwo
w trakcie kąpieli.
Obniżona zawartość metali
pozwoliła na uzyskanie
maksymalnej przezroczystości
oraz wizualnej lekkości kabiny.
Elementy takie jak zawiasy
i gałki wykonane zostały
z chromowanego mosiądzu,
zapewniając sztywność
konstrukcji i odporność
na ścieranie,

Nasze możliwości dopasowania tafli szkła do nietypowej łazienki
są nieograniczone. Wykonamy każdy element i dobierzemy
niezbędne elementy montażowe aby zagwarantować
poprawne i długoletnie działanie oferowanych kabin.

www.corsan.pl

Motylewska 24
64-920 Piła

