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O marce
Laveo
Baterie łazienkowe marki Laveo
to wybór na lata

Szeroka oferta modeli, zarówno tych do małych czy dużych łazienek i ciekawe wzornictwo oraz sprawdzone
komponenty sprawiają, że produkty te będą prawdziwą
ozdobą każdego wnętrza. W marce Laveo do wyboru są
modele klasyczne, minimalistyczne, a nawet loftowe.
Kolekcje Laveo to oryginalny design potwierdzony nagrodami wzorniczymi. To także różnorodność wykończeń wśród, których możemy wybierać, zaczynając od
uniwersalnego chromu, przez czystą biel, modną czerń,
kończąc na unikatowym graficie.
Poza atrakcyjnym wyglądem produktu, marka gwarantuje
sprawdzoną jakość. Produkcja na zaawansowanych liniach,
dbałość o detale, wyposażenie w komponenty o europejskiej
jakości pozwalają na objęcie armatury 8-letnią* gwarancją
i opieką serwisową.

*

gwarancja *
8 lat

europejska jakość
głowicy

serwis
dojazdowy

* szczegóły w karcie
gwarancyjnej

Na okładce: Pretto bateria umywalkowa stojąca z wylewką L,
wewnątrz Alea bateria natryskowa podtynkowa

Baterie
Laveo
To także różnorodność modeli, gwarantująca łatwiejsze
dostosowanie się do potrzeb użytkowników. W bateriach
umywalkowych można wybierać wśród niskich i wysokich produktów, nablatowych, ze stałą lub też ruchomą,
funkcjonalną wylewką. Modele wannowe można dobierać
ze wzglądu na montaż, w ofercie dostępne są modele
ścienne, nawannowe, ale również wannowe jednootworowe czy też luksusowe 3 a nawet 4-otworowe.
Znakomita większość modeli została wyposażona w
praktyczne korki klik-klak, które za jednym dotykiem dłoni
pozwolą na zamknięcie lub też otworzenie spustu wody
w umywalce. Dla osób, które podejmują się samodzielnej instalacji baterii bezcenny okaże się system łatwego
montażu. Ceniącym porządki podpowiadamy ikonami
serie łatwe do utrzymania w czystości. W folderze bez
problemu można znaleźć sprytne rozwiązania takie jak
składane wylewki w bateriach wannowych czy produkty
termostatyczne, podnoszące komfort kąpieli.
Na uwagę zasługują baterie wyposażone w aerator neoperl, napowietrzający strumień, dzięki czemu zmniejszane
jest zużycie wody oraz baterie wyposażone w ceramiczne
przełączniki funkcji, które sprawiają, że baterie działają niezawodnie przez lata. Tym, którzy chcą dokonać w swoich
łazienkach prawdziwych metamorfoz w strefie prysznica, dedykujemy armaturę podtynkową. To najmodniejsze,
zwiększające optycznie, ale i najbardziej praktyczne w
chwili obecnej rozwiązanie w łazienkach o małym metrażu, gdzie liczy się każdy centymetr powierzchni.
Pretto bateria potynkowa z kompletem,
oraz bateria umywalkowa stojąca z wylewką L,

Alea
Seria baterii łazienkowych

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */**/***
chrom

BLE_022D

264,67 PLN
EAN:5907791125880

zasięg wylewki 106 mm
wysokość baterii 151 mm
biały/chrom
BLE_622D

311,61 PLN
EAN:5907791125927

bateria umywalkowa
stojąca nablatowa */***
chrom

BLE_02ND

388,53 PLN
EAN:5907791125897

zasięg wylewki 160 mm
wysokość baterii 259 mm
biały/chrom

BLE_62ND

404,18 PLN
EAN:5907791125934

Cechy produktu

gwarancja *
8 lat

głowica
35 mm

serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L */***
chrom

BLE_025D

łatwe
czyszczenie

6

** montaż na
małej umywalce

* korek
klik-klak

318,13 PLN
EAN:5907791117816

zasięg wylewki 125 mm
wysokość baterii 171 mm
biały/chrom
BLE_625D

335,08 PLN
EAN:5907791117823

Alea bateria wannowa 3-otworowa

bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem
chrom

BLE_00PD

412,05 PLN
EAN:5907791144867

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
biały/chrom

BLE_60PD

461,25 PLN
EAN:5907791144874

chrom

BLE_040D

249,03 PLN
EAN:5907791125903

biały/chrom

BLE_640D

279,01 PLN
EAN:5907791125941

7

Alea

system
antykamień

Seria baterii łazienkowych

przycisk
zmiany funkcji

bateria wannowa
stojąca 3-otworowa
chrom

BLE_013D

738,00 PLN

biały/chrom
BLE_613D

842,10 PLN

bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką zasięg wylewki 119,5 mm
bez zestawu natryskowego
chrom

BLE_01FD

569,76 PLN

biały/chrom
BLE_61FD

606,27 PLN

EAN:5907791143365

EAN:5907791143372

EAN:5907791117830

EAN:5907791117847

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

zasięg wylewki 159 mm

bateria bidetowa
stojąca z korkiem
automatycznym

zasięg wylewki 129 mm
wysokość baterii 145 mm

chrom

BLE_010D

311,61 PLN
EAN:5907791125873

8

zasięg wylewki 206 mm
wysokość baterii 252 mm

Produkt Nagrodzony
w prestiżowym konkursie

biały/chrom
BLE_610D

357,24 PLN
EAN:5907791125910

chrom

BLE_032D

264,67 PLN
EAN:5907791143037

biały/chrom

BLE_632D

324,65 PLN
EAN:5907791109743

Czy wiesz że...
Do małych łazienek z wanną najlepiej wybrać baterię
ścienną ze składaną wylewką. To sprytne rozwiązanie pozwoli na złożenie wylewki zaraz po napełnieniu wanny wodą,
dzięki czemu zyskujesz więcej miejsca w trakcie kąpieli.
Przy takim rozwiązaniu nie ma też ryzyka, że ty lub dzieci
zawadzicie o wylewkę w trakcie mycia. Tę samą baterię możesz też zamontować po prysznicem. Dzięki temu zyskasz
w kabinie wylewkę, którą szybciej napełnisz miskę wodą
potrzebną do sprzątania.

Alea bateria wannowa ścienna z ruchomą wylewką

Jednym z najbardziej newralgicznych elementów baterii wannowej jest przełącznik funkcji, który pozwala zmieniać
wypływ wody między wylewką baterii a słuchawką. Chcąc
mieć pewność, że ten element będzie działał niezawodnie
przez lata, wybierz armaturę z ceramicznym przełącznikiem
funkcji.

Appia
Seria baterii łazienkowych

aerator
neoperl

funkcja
ECO

funkcja
ECO

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */**/***

bateria umywalkowa
stojąca z ruchomą
wylewką **

chrom

chrom

BLP_022D

BLP_026D

202,09 PLN

168,19 PLN

EAN:5907791122797

EAN:5907791127815

zasięg wylewki 109 mm
wysokość baterii 143 mm

zasięg wylewki 152 mm
wysokość baterii 110 mm

Cechy produktu

gwarancja *
8 lat

głowica
35 mm

serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

bateria natryskowa
podtynkowa bez przełącznika
chrom

BLP_00QD

łatwe
czyszczenie

10

** montaż na
małej umywalce

* korek
klik-klak

191,66 PLN
EAN:5907791102935

bateria natryskowa
podtynkowa z przełącznikiem
chrom

BLP_00PD

279,01 PLN
EAN:5907791102911

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BLP_040D

186,44 PLN
EAN:5907791122803

bateria wannowa
stojąca bez zestawu
natryskowego
chrom

BLP_015D

303,79 PLN

bateria wannowa
stojąca jednootworowa bez zestawu
natryskowego **/***
chrom

BLP_01JD

280,32 PLN

EAN:5907791129567

EAN:5907791129840

zasięg wylewki 137 mm
wysokość baterii 112 mm

zasięg wylewki 115 mm
wysokość baterii 150 mm

Czy wiesz że...

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BLP_010D

233,38 PLN

bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką
bez zestawu natryskowego ****
chrom

BLP_01FD

Systematyczna konserwacja armatury
przedłuży jej sprawne funkcjonowanie.
Do czyszczenia baterii możesz wykorzystać naturalne środki.
Bardzo skuteczny w usuwaniu osadów
z kamienia będzie roztwór octu z wodą
w proporcji 1:1

289,44 PLN

EAN:5907791122780

EAN:5907791102997

zasięg wylewki 172 mm

zasięg wylewki 272 mm
wysokość baterii 185 mm
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Calla
Seria baterii łazienkowych

aerator
neoperl

aerator
neoperl

aerator
neoperl

funkcja
ECO

funkcja
ECO

funkcja
ECO

bateria umywalkowa
stojąca nablatowa */***

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */**/***
chrom

chrom

BAC_022D

BAC_02ND

280,44 PLN

424,35 PLN

bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L */**/***
chrom

BAC_025D

325,95 PLN

EAN:5907791143396

EAN:5907791143419

EAN:5907791143402

zasięg wylewki 110,7 mm
wysokość baterii 162,5 mm

zasięg wylewki 165,9 mm
wysokość baterii 312,5 mm

zasięg wylewki 110,7 mm
wysokość baterii 135 mm

Cechy produktu

gwarancja *
głowica
8 lat
25/30/35 mm

serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

Bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem
chrom

BAC_001P

łatwe
czyszczenie

12

** montaż na
małej umywalce

* korek
klik-klak

762,60 PLN
EAN:5907791143440

Calla bateria umywalkowa nablatowa

ceramiczny
przełącznik
natrysku

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BAC_040D

227,55 PLN
EAN:5907791143433

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BAC_010D

325,95 PLN

bateria bidetowa
stojąca z korkiem
automatycznym ***
chrom

BAC_032D

280,44 PLN

EAN:5907791143389

EAN:5907791143426

zasięg wylewki 169,2 mm

zasięg wylewki 117,5 mm
wysokość baterii 132,5 mm
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Deza
Seria baterii łazienkowych

aerator
neoperl

aerator
neoperl

funkcja
ECO

funkcja
ECO

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */***

bateria umywalkowa
stojąca nablatowa */***

chrom

chrom

BAD_022D

BAD_02ND

276,75 PLN

461,25 PLN

EAN:5907791143310

EAN:5907791143327

zasięg wylewki 108 mm
wysokość baterii 150 mm

zasięg wylewki 170 mm
wysokość baterii 278 mm

Cechy produktu

aerator
neoperl

gwarancja *
8 lat

głowica
40 mm

serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L */***
chrom

BAD_025D

łatwe
czyszczenie

* korek
klik-klak

344,40 PLN
EAN:5907791143761

zasięg wylewki 126 mm
wysokość baterii 175 mm

14

funkcja
ECO

BOX
bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

To specjalistyczne rozwiązanie do baterii o montażu podtynkowym, które
sprawia że instalacja armatury jest łatwiejsza, ponieważ wszystkie, niewidoczne podczas użytkowania, elementy baterii są „chowane” w specjalnym
plastikowym kubiku, wyposażonym
dodatkowo w element poziomujący.

Bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem

chrom

chrom

BAD_040D

BAD_001P

239,85 PLN

811,80 PLN

EAN:5907791143341

EAN:5907791143778

ceramiczny
przełącznik
natrysku
funkcja
ECO

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BAD_010D

325,95 PLN

bateria bidetowa
stojąca z korkiem
automatycznym
chrom

BAD_032D

276,75 PLN

EAN:5907791143303

EAN:5907791143334

zasięg wylewki 175 mm

zasięg wylewki 110 mm
wysokość baterii 134 mm

To rozwiązanie da Ci też poczucie
bezpieczeństwa - w razie potrzeby
konserwacji głowicy baterii, instalator dostanie się łatwiej do elementów
schowanych na stałe pod glazurą niż
w przypadku standardowych baterii
podtynkowych bez boxu.
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Kvadrato
Seria baterii łazienkowych

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem *

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

chrom

chrom

chrom

BLQ_022D

BLQ_010D

BLQ_040D

350,72 PLN

421,13 PLN

284,23 PLN

EAN:5907791127549

EAN:5907791127532

EAN:5907791127563

zasięg wylewki 126 mm
wysokość baterii 143 mm

zasięg wylewki 184 mm

Cechy produktu

przycisk
zmiany funkcji

gwarancja *
8 lat

głowica
35 mm

serwis
dojazdowy

bateria wannowa
3-otworowa stojąca
chrom

BLQ_013D
* korek
klik-klak

16

799,50 PLN

bateria bidetowa
stojąca z korkiem
automatycznym
chrom

BLQ_032D

357,24 PLN

EAN:590779113358

EAN:5907791127556

zasięg wylewki 206 mm
wysokość baterii 225 mm

zasięg wylewki 121 mm
wysokość baterii 130 mm

Bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem
chrom

BLQ_002P

831,82 PLN
EAN:5907791148759

Kvadrato bateria natryskowa podtynkowa

Plato
Seria baterii łazienkowych

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem *

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

chrom

chrom

BLY_022D

BLY_040D

264,67 PLN

260,76 PLN

EAN:5907791127600

EAN:5907791127624

zasięg wylewki 115 mm
wysokość baterii 153 mm

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BLY_010D

307,70 PLN
EAN:5907791127594

zasięg wylewki 165 mm

Cechy produktu

gwarancja *
8 lat

głowica
35 mm

serwis
dojazdowy

bateria bidetowa
stojąca z korkiem
automatycznym
chrom

BLY_032D
* korek
klik-klak

264,67 PLN
EAN:5907791127617

zasięg wylewki 116 mm
wysokość baterii 143 mm
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bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

łatwe
czyszczenie

chrom

BLY_001P

793,35 PLN
EAN:5907791144881

Plato bateria umywalkowa

Pretto
Baterie stworzone
z myślą o doskonałości
To seria wyróżniająca się niepowtarzalnym, loftowym charakterem i minimalistycznym kształtem. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nietuzinkowych, a przy tym
komfortowych rozwiązań do swojego domu.

Mniej znaczy więcej
Pretto to doskonały, prosty w formie design do wnętrz, w
których wyznacznikami są czystość formy i funkcjonalność.
Wyjątkowe wzornictwo serii zostało nagrodzone przez kapituły konkursów wzorniczych, w których skład wchodzili
dziennikarze magazynów wnętrzarskich, architekci oraz
deweloperzy.

9

20

ŁAZ

IEN

KA

Nagrody dla pretto:

Pretto bateria umywalkowa stojąca z wylewką L

Seria baterii łazienkowych

9

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */**/***
chrom

czarne

BAO_022D

309,96 PLN
EAN:5907791146793

grafit

BAO_722D

BAO_922D

374,54 PLN
EAN:5907791146908

zasięg wylewki 134,5 mm
wysokość baterii 192 mm

406,82 PLN
EAN:5907791147011

aerator
neoperl

funkcja
ECO

Cechy produktu

gwarancja *
8 lat

głowica
25/30 mm

serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

łatwe
czyszczenie

** montaż na
małej umywalce

* korek
klik-klak

ŁAZ

I EN

KA

Pretto

Pretto

Seria baterii łazienkowych

bateria umywalkowa
stojąca nablatowa */***

chrom

BAO_02ND

406,82 PLN
EAN:5907791146809

czarne

chrom

BAO_92ND

477,86 PLN
EAN:5907791146915

zasięg wylewki 182,5 mm
wysokość baterii 292 mm

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

grafit

BAO_72ND

503,69 PLN
EAN:5907791147028

aerator
neoperl

czarne

funkcja
ECO

grafit

BAO_040D

BAO_740D

BAO_940D

297,05 PLN

322,88 PLN

342,25 PLN

EAN:5907791146830

EAN:5907791146946

EAN:5907791147059

Estetyka na miarę XXI wieku
Linia dostępna jest w trzech wykończeniach do
wyboru: chromie, czarnym oraz grafitowym.
W skład kolekcji wchodzą liczne modele baterii
łazienkowych, kuchennych oraz spójne stylistycznie zestawy i kolumny prysznicowe.
Wszystkie doskonale sprawdzą się w minimalistycznych wnętrzach, w których przeważają odcienie takie, jak biel, czerń czy szarość. Idealnie
pasują do przestrzeni industrialnych, w których
dominuje beton i surowość formy.

Pretto

Minimalistyczna dźwignia

DESIGN

yo ur s el

Smukły korpus

Ruchomy perlator

Stabilna podstawa
24

N

elf

Cechy produktu

serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

łatwe
czyszczenie

Funkcjonalność ponad wszystko
Seria Pretto to różnorodność modeli. Do wyboru
są aż trzy różne formy baterii umywalkowych. Do
strefy prysznica można wybrać poza standardową armaturą natryskową dwa modele podtynkowe, w tym 4-elementową, pozwalającą na
regulację strumienia oraz temperatury wody. Oba
rozwiązania podtynkowe wyposażone są już w
spójne wzorniczo deszczownie górne oraz dopracowane w najmniejszym detalu słuchawki i
jakże delikatnym strumieniu wody. Również do
wanny w serii znajdziemy poza modelem ściennym, niezwykle atrakcyjną wizualnie baterię nawannową 4-otworową, która podkreśli charakter
każdego salonu kąpielowego.

Kolekcja Pretto pozwala stworzyć
wymarzone wnętrze, a nawet zaprojektować mieszkanie tak, aby kuchnia
i łazienka stanowiły duet idealny. Czystość formy daje możliwość uzyskania
niepowtarzalnego charakteru, a co za
tym idzie nadanie odpowiedniego stylu
całemu mieszkaniu.

25
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Pretto bateria umywalkowa stojąca

obrotowa
wylewka

bateria umywalkowa
stojąca z wylewką L */***

chrom

BAO_025D

477,86 PLN
EAN:5907791146816

czarne

chrom

BAO_925D

555,35 PLN
EAN:5907791146922

zasięg wylewki 177 mm
wysokość baterii 274 mm

bateria natryskowa
podtynkowa z zestawem

grafit

BAO_725D

587,63 PLN
EAN:5907791147035

aerator
neoperl

czarne

funkcja
ECO

grafit

BAO_004P

BAO_704P

BAO_904P

1091,32 PLN

1194,64 PLN

1310,87 PLN

EAN:5907791146885

EAN:5907791146991

EAN:5907791147103

27

Pretto

Seria baterii łazienkowych

bateria wannowa
4-otworowa

chrom

BAO_014D

813,65 PLN
EAN:5907791146861

czarne

BAO_714D

916,97 PLN
EAN:5907791146977

grafit

BAO_914D

968,63 PLN
EAN:5907791147080

zasięg wylewki 206 mm
wysokość baterii 210 mm

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

chrom

czarne

grafit

426,20 PLN

464,94 PLN

490,77 PLN

BAO_010D
EAN:5907791146786

zasięg wylewki 213 mm

28

BAO_710D
EAN:5907791146892

BAO_910D
EAN:5907791147004

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

chrom

BAO_001P

1091,32 PLN
EAN:5907791146878

bateria bidetowa
stojąca z korkiem */***

chrom

BAO_032D

309,96 PLN
EAN:5907791146823

czarne

BAO_701P

1194,64 PLN
EAN:5907791146984

czarne

BAO_732D

374,54 PLN
EAN:5907791146939

grafit

BAO_901P

1310,87 PLN
EAN:5907791147097

grafit

BAO_932D

406,82 PLN
EAN:5907791147042

zasięg wylewki 134 mm
wysokość baterii 185 mm
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Raila
Seria baterii łazienkowych

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */***
biały/chrom

chrom

BLL_022D

BLL_622D

249,03 PLN
EAN:5907791123145

264,67 PLN
EAN:5907791139863

zasięg wylewki 117 mm
wysokość baterii 145 mm

Cechy produktu

gwarancja *
8 lat

głowica
35 mm

* korek
klik-klak
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serwis
dojazdowy

*** łatwy
montaż

czarny/chrom

BLL_722D

311,61 PLN
EAN:5907791129789

aerator
neoperl

bateria umywalkowa
stojąca nablatowa */***
chrom

BLL_02ND

388,53 PLN
EAN:5907791123152

zasięg wylewki 155 mm
wysokość baterii 250 mm

biały/chrom

BLL_62ND

404,18 PLN
EAN:5907791139870

czarny/chrom

aerator
neoperl

BLL_72ND

461,55 PLN
EAN:5907791129796

Raila bateria umywalkowa stojąca nablatowa

Raila
Seria baterii łazienkowych

bateri bidetowa
stojąca z korkiem automatycznym
chrom

BLL_032D

249,03 PLN
EAN:5907791143020

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BLL_040D

249,03 PLN
EAN:5907791123169

biały/chrom
BLL_640D

264,67 PLN
EAN:5907791139887

czarny/chrom

BLL_740D

306,39 PLN
EAN:5907791129802
biały/chrom

BLL_632D

264,67 PLN
EAN:5907791125996

bateria wannowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BLL_010D

294,66 PLN
EAN:5907791123138

zasięg wylewki 174 mm
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biały/chrom
BLL_610D

311,61 PLN
EAN:5907791139856

czarny/chrom
BLL_710D

366,37 PLN
EAN:5907791129772

czarny/chrom

BLL_732D

311,61 PLN
EAN:5907791102249

zasięg wylewki 117 mm
wysokość baterii 131 mm

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego
chrom

BLL_001P

724,91 PLN
EAN:5907791107350

Raila bateria podtynkowa

Rondo
Seria baterii łazienkowych

korek
klik-klak

montaż na
małej umywalce

bateria umywalkowa
stojąca z korkiem */**

bateria umywalkowa
ścienna

chrom

bateria natryskowa
ścienna bez zestawu
natryskowego

chrom

BLX_022D

chrom

BLX_050D

187,75 PLN

BLX_040D

211,22 PLN

EAN:5907791127648

EAN:5907791127679

zasięg wylewki 89 mm
wysokość baterii 126 mm

zasięg wylewki 264 mm

186,44 PLN
EAN:5907791127662

Cechy produktu
ceramiczny
przełącznik
natrysku

gwarancja *
8 lat

głowica
35 mm

serwis
dojazdowy

bateria wannowa
ścienna bez zestawu natryskowego
chrom

BLX_010D

łatwe
czyszczenie

246,42 PLN
EAN:5907791127631

zasięg wylewki 155 mm

34

ceramiczny
przełącznik
natrysku

bateria wannowa
ścienna z ruchomą wylewką
bez zestawu natryskowego
chrom

BLX_01FD

289,44 PLN
EAN:5907791103017

zasięg wylewki 402 mm

Termico
Seria termostatycznych baterii łazienkowych
Cechy produktu

gwarancja *
bateria
serwis
8 lat
termostatyczna dojazdowy

bateria natryskowa
termostatyczna bez zestawu
natryskowego
chrom

BAT_04TD
łatwe
czyszczenie

400,27 PLN
EAN:5907791109255

bateria wannowa
termostatyczna bez zestawu
natryskowego
chrom

BAT_01TD

546,29 PLN
EAN:5907791109248

zasięg wylewki 157 mm

Czy wiesz że...
Termostat to rozwiązanie polecane do łazienek,
z których korzystają dzieci  oraz osoby starsze.
Baterie termostatyczne wyposażone w głowicę o możliwości ustawienia stałej
temperatury wody uchronią naszych bliskich przed ryzykiem poparzenia.
Termostat to też rozwiązanie dla osób wymagających. Nie lubisz pod prysznicem
czekać aż „zleci” zimna woda? Chcesz zaraz po wejściu kąpać się w ulubionej
temperaturze wody?
Baterie Termico są dla Ciebie. Dzięki nim ustawisz, bezpieczną temperaturę,
dającą komfort cieplny. Zwykle jest to 38º C.
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