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Seria

aRnika
nowość

Produkt
Projektowany

Bateria bidetowa
Zasięg wylewki: 121 mm
wysokość korpusu: 145 mm

BQa n31M
CZArNy

449,-
 

Bateria natryskowa 
podtynkowa z przełącznikiem 
natrysku

BQa n44P
CZArNy

429,-

Bateria natryskowa
podtynkowa bez przełącznika 
natrysku

BQa n44L
CZArNy

389,-
 

Bateria natryskowa
BQa n40M
CZArNy

459,-
• bateria wyposażona 
 w zawory zwrotne

Bateria wannowa
Zasięg wylewki: 183 mm
BQa n10M
CZArNy

549,-
• bateria wyposażona 
 w zawory zwrotne

Bateria umywalkowa 
podtynkowa

Zasięg wylewki: 180 mm

BQa n54L
CZArNy

559,-
 

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 118 mm
wysokość korpusu: 171 mm

BQa n21M
CZArNy

429,-
 

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

Czarna magia w łazience
Czarne dodatki w kontraście z białą ceramiką 
dają niebanalny efekt i dodają łazience charak-
teru. Dlatego baterie Arnika Nero mogą stać 
się prawdziwą ozdobą wnętrza. Będą pasować 
do pomieszczenia w stylu loftowym, gdzie 
znakomicie podkreślą surowość aranżacji. 
świetnie zaprezentują się też w klasycznie 
urządzonej łazience, gdzie z kolei będą grać 
pierwszoplanową rolę. Są strzałem w dziesiąt-
kę dla osób, które lubią mocne akcenty i chcą 
urządzić łazienkę zgodnie z najnowszymi
trendami.

kolekcja Arnika Nero pozwoli w łatwy i spójny
sposób urządzić całą łazienkę. Składa się 
z szerokiej oferty baterii, deszczowni, 
zestawu podtynkowego oraz kabiny 
prysznicowej łączącej matowoczarne profile
z idealnie przezroczystym szkłem. Z łatwością
można ją wzbogacić innymi czarnymi
elementami z oferty Deante, np. stalową
konsolą umywalkową lub uchwytami
z kolekcji Vital.

matowoczarna powłoka baterii Arnika Nero 
jest nanoszona w procesie galwanizacji, 
a nie malowania, jak to się spotyka najczęściej. 
Dzięki temu jest bardzo trwała i odporna na 
użytkowanie.

BATEriA arnika BqA N21m
UmywAlkA VitaL CDV 6U6w
UChwyT PrZyśCiENNy VitaL NiV B41h 
SyfoN UmywAlkowy okrągły NhC B31k

NAGRODA
REDAKCJI

Umywalkowe i  wannowe BateRie aRnika
wyposażone są w silikonowe aeratory,

z których łatwo usunąć osad wapienny.
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Bateria bidetowa 
podtynkowa ze słuchawką 
typu bidetta

BQa 034M
Chrom

399,-

• wąż 1500 mm
• słuchawka z włącznikiem start-stop
• bateria wyposażona w zawory zwrotne 
 

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 118 mm
wysokość korpusu: 171 mm

BQa 021M
Chrom

369,- 339,-
 

Bateria natryskowa

BQa 040M
Chrom

399,- 359,-
• bateria wyposażona 
 w zawory zwrotne 

 

Bateria wannowa
Zasięg wylewki: 183 mm

BQa 010M
Chrom

469,-  429,-
• bateria wyposażona 
 w zawory zwrotne 

 

Bateria natryskowa 
podtynkowa z przełącznikiem 
natrysku

BQa 044P
Chrom

369,-
 

Bateria natryskowa
podtynkowa bez przełącznika 
natrysku

BQa 044L
Chrom

339,-
 

Bateria umywalkowa 
podtynkowa

Zasięg wylewki: 180 mm

BQa 054L
Chrom

489,-
 

elegancki minimalizm
Specjalnie dla zwolenników klasyki baterie 
Arnika zostały zaprojektowane przez
małgorzatę Płoskońską  w błyszczącym
chromie.

w obu wariantach kolorystycznych uwagę 
zwraca kształt baterii przeznaczonych
do wanny i natrysku. Są to baterie 
mieszaczowe, ale ich cylindryczny kształt
nawiązuje do modnej stylistyki baterii
termostatycznych. Zamiast tradycyjnych 
dźwigni projektantka zastosowała ukośnie 
ścięte pokrętła, które jednocześnie nadają 
minimalistyczny charakter i pozwalają na 
komfortową obsługę. Prawe pokrętło służy do 
ustawiania temperatury, a lewe do zamykania
i otwierania wypływu wody oraz regulacji 
strumienia. Dodatkowo lewe pokrętło baterii 
wannowej ma funkcję przełączania strumienia
wody pomiędzy słuchawką a wylewką.

Dzięki opływowym kształtom baterie Arni-
ka są łatwe do utrzymania w czystości.
wylewki baterii umywalkowej i wannowej
wyposażone są w silikonowe aeratory –
wystarczy przesunąć palcem po ich 
zewnętrznej części, aby pozbyć się kamienia.

BATEriA arnika BqA 021m

nowość

nowość
korek click-clack
w komPlECiE

nowość nowość
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Seria

aRnika

nowość

Produkt
Projektowany

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

deszCzownia
z baterią mieszaczową

nac n1Qk
CZArNy

1999,-
• drążek o regulowanej  
 wysokości: 950-1210 mm
• stalowa głowica natryskowa  
 o średnicy 250 mm
• słuchawka 1-funkcyjna  
• wąż natryskowy czarny 
 o długości 1500 mm
• wygodne pokrętła zamiast  
 standardowej dźwigni              
 

komplet podtynkowy 
natryskowy

nac n9QP
CZArNy

1399,-
• bateria natryskowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku
• głowica natryskowa stalowa, okrągła Ø300 mm
• wylewka ścienna okrągła
• przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę
• słuchawka natryskowa 1-funkcyjna
• wąż natryskowy czarny 1500 mm

deszCzownia
z baterią mieszaczową

nac 01Qk
Chrom

1299,-  1199,-
• drążek o regulowanej  
 wysokości: 950-1210 mm
• stalowa głowica natryskowa  
 chromowana o średnicy  
 250 mm
• słuchawka 1-funkcyjna  
• wąż platinum o długości  
 1500 mm
• wygodne pokrętła zamiast  
 standardowej dźwigni              
 

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

nowość
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drzwi
oDwrACAlNE

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh

SySteM
odProwadzania 
woDy

aRnika
kaBina pRyszniCowa pRostokątna
Z Powłoką ACTiVE CoVEr
• bezpieczne szkło hartowane 6 mm
• specjalna aluminiowa listwa progowa
• ciche zamknięcie
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian  
 

kQa 046P
CZArNy / SZkło TrANSPArENTNE

wymiary: 1000x800 mm 
wysokość: 2000 mm

2399,-

kQa 047P
CZArNy / SZkło TrANSPArENTNE

wymiary: 1000x900 mm 
wysokość: 2000 mm

2499,-

nowość

BATEriA UmywAlkowA ArNikA NEro BqA N21m
UmywAlkA CErAmiCZNA ViTAl CDV 6U6w

UChwyT STAlowy PrZyśCiENNy Z miEjSCEm NA ręCZNik NiV B41h
UChwyT STAlowy PrZyśCiENNy w kSZTAłCiE PoDkowy NiV B41G

UChwyT STAlowy PrZyśCiENNy DEkorACyjNy NiV B41i
UChwyT STAlowy PrZyśCiENNy Z miEjSCEm NA PAPiEr ToAlETowy NiV B41f

komPlET PoDTyNkowy Z PrZEłąCZNikiEm NATrySkU ArNikA NEro NAC N9qP
kABiNA PrySZNiCowA ArNikA kqA 046P

oDPływ liNiowy Z rUSZTEm PoD PłyTki koS 008A
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Produkt
Projektowany

Seria

hiaCynt

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 98 mm
wysokość korpusu: 161 mm

BQH n21M
CZArNy

469,-
 

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 128 mm
wysokość korpusu: 201 mm

BQH n21k
CZArNy

529,-
 

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 98 mm
wysokość korpusu: 161 mm

BQH 021M
Chrom

399,- 369,-
 

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 128 mm
wysokość korpusu: 201 mm

BQH 021k
Chrom

439,- 399,-
 

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 98 mm
wysokość korpusu: 161 mm

BQH B21M
Chrom/CZArNy

429,- 349,-
 

hit Cenowy

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 128 mm
wysokość korpusu: 201 mm

BQH B21k
Chrom/CZArNy

479,- 399,-
 

hit Cenowy

nowość

Dwustopniowa głowica
eco-click PoZwAlAjąCA
ZrEDUkowAć PrZEPływ
PoNiżEj 5l/miN

rucHoMy
AErATor

korek click-clack
w komPlECiE

nowość

Dwustopniowa głowica
eco-click PoZwAlAjąCA
ZrEDUkowAć PrZEPływ
PoNiżEj 5l/miN

rucHoMy
AErATor

korek click-clack
w komPlECiE

BATEriA hiaCynt Bqh B21m
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Bateria bidetowa
Zasięg wylewki: 133 mm
wysokość korpusu: 161 mm

BQH n31M
CZArNy

489,-
 

Bateria wannowa 

Zasięg wylewki: 172 mm

BQH n10M
CZArNy 

559,-
 

Bateria wannowa 
3-otworowa

Zasięg wylewki: 178 mm
wysokość korpusu: 164 mm

BQH n13M
CZArNy

1199,-
 

Bateria wannowa 
3-otworowa

Zasięg wylewki: 178 mm
wysokość korpusu: 164 mm

BQH 013M
Chrom

999,-
 

nowość

Bateria bidetowa
Zasięg wylewki: 133 mm
wysokość korpusu: 161 mm

BQH B310
Chrom/CZArNy

449,- 349,-
 

Bateria wannowa 
Zasięg wylewki: 172 mm

BQH B100
Chrom/CZArNy

499,- 399,-
 

hit Cenowy

Bateria wannowa 
3-otworowa

Zasięg wylewki: 178 mm
wysokość korpusu: 164 mm

BQH w130
Chrom/BiAły 

999,-
 Dwustopniowa głowica

eco-click PoZwAlAjąCA
ZrEDUkowAć PrZEPływ
PoNiżEj 5l/miN

korek click-clack
w komPlECiE

hit Cenowynowość

korek click-clack
w komPlECiE

hiacynt – design w parze z ekologią
kolekcja hiacynt jest dostępna w czterech modnych wykończeniach: matowej czerni, czerni z chromem, 
bieli z chromem  i w klasycznym chromie. Czarna bateria hiacynt to nowoczesny dodatek, wyróżniający się na tle 
białej wanny oraz umywalki. matowa powierzchnia jest miła w dotyku i ciekawie kontrastuje z innymi elementami 
wyposażenia. Chromowane baterie hiacynt z kolei dobrze wkomponują się w pomieszczenie w stylu klasycznym.

oszczędzanie wody jest ważne dla naszej planety, ale i dla naszego budżetu. Dlatego baterie umywalkowe 
hiacynt zostały wyposażone w system eco-click, czyli dwustopniowe otwieranie dźwigni, redukujące zużycie wody 
do 50%. Podczas odkręcania wody lekki opór dźwigni informuje nas, że przepływ wody osiągnął połowę swojego
maksimum. Podniesienie uchwytu wyżej (uslyszymy kliknięcie) sprawi, że woda popłynie maksymalnym 
strumieniem. To proekologiczne rozwiązanie zapobiega zużyciu zbyt dużej ilości wody podczas każdego mycia rąk.

Dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników jest ruchomy aerator, który pozwala pokierować
strumieniem wody. wygodne korki typu click-clack w modelu umywalkowym i bidetowym pozwalają
otwierać i zamykać odpływ wody jednym naciśnięciem.

nowość nowość

nowość

Bateria natryskowa

BQH n40M
CZArNy

489,-
 

nowość

Dwustopniowa głowica
eco-click PoZwAlAjąCA
ZrEDUkowAć PrZEPływ
PoNiżEj 5l/miN

rucHoMy
AErATor
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deszCzownia
z baterią mieszaczową

nac 01QM
Chrom

1449,- 1299,-
 
• drążek mosiężny 
 o regulowanej wysokości:  
 1100-1200 mm, 
• stalowa głowica natryskowa  
 chromowana o wymiarach  
 200x200 mm, 
• słuchawka 1-funkcyjna 
• wąż stalowy, rozciągliwy  
 o długości 1750 mm

deszCzownia
z baterią mieszaczową

nac n1QM
CZArNy

2199,-

• drążek mosiężny 
 o regulowanej wysokości:  
 1100-1200 mm
• stalowa głowica natryskowa  
 o wymiarach 250x250 mm
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż natryskowy czarny  
 o długości 1500 mm, 

nowość

Seria

hiaCynt

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

DESZCZowNiA Hiacynt NAC 01qm
BATEriA UmywAlkowA Hiacynt Bqh 021m

Produkt
Projektowany
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kaRBon
najwyższej klasy
włókno węglowe,
ultranowoczesne, niezwykle
wytrzymałe, bardzo lekkie

kaRBo
Zestaw natryskowy
1-funkcyjny

ncc B51k
CZArNy

749,- 699,-

• drążek i słuchawka wykonane   
 z trwałego i lekkiego karbonu
• długość drążka 900 mm
• słuchawka 1-funkcyjna 
• regulacja wysokości i kąta   
 nachylenia słuchawki
• wąż czarny o długości 1500mm
• bateria do kupienia oddzielnie

 

ZESTAw NATrySkowy karBo NCC B51k
BATEriA NATrySkowA Hiacynt Bqh N40m

preparat
do czyszczenia
łazienki
zzz 000a 500 ml

34,90 24,90
 

hit Cenowy najlepszy do czarnej armatury

Teraz kolorowe i chromowane powłoki na Twoich bateriach i natryskach 
są całkowicie bezpieczne. Do ich pielęgnacji polecamy preparat Deante 
do czyszczenia łazienki. Sprawdza się w myciu wszelkiego rodzaju
powierzchni i urządzeń łazienkowych, w tym armatury, kabin 
prysznicowych, ceramiki oraz płytek. Usuwa naloty mydlane i osad 
z kamienia, a w łazience pozostawia przyjemny zapach. jest 
biodegradowalny, nie zawiera APEo, kwasu solnego i aldehydów.
można go stosować również w domach wyposażonych w przydomową
oczyszczalnię ścieków.

anti-calc
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Seria

kalia
nowość

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 110 mm
wysokość korpusu: 150 mm

Bgk 021M
Chrom

249,-
 

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 202 mm
wysokość korpusu: 315 mm

Bgk 021k
Chrom

399,-
 

Bateria bidetowa
Zasięg wylewki: 114 mm
wysokość korpusu: 154 mm

Bgk 031M
Chrom

259,-
 

Bateria umywalkowa 
z boczną dźwignią

Zasięg wylewki: 112 mm
wysokość korpusu: 126 mm

Bgk 021n
Chrom

289,-
 

korek click-clack
w komPlECiE

teRaz także
z wygodną 
BoCzną
dzwignią

Bateria wannowa
Zasięg wylewki: 175 mm

Bgk 010M
Chrom

349,-
• bateria wyposażona  
 w zawory zwrotne
 

Bateria natryskowa
Bgk 040M
Chrom

249,-
• bateria wyposażona  
 w zawory zwrotne

Bateria bidetowa 
podtynkowa ze słuchawką
typu bidetta

Bgk 034M
Chrom

379,-
• słuchawka z włącznikiem start-stop
• wąż 1500 mm
• bateria wyposażona w zawory zwrotne
 

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

SiLikonowy 
AErATor 

SiLikonowy 
AErATor 

SiLikonowy 
AErATor 

SiLikonowy 
AErATor 
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Seria

alpinia

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 110 mm
wysokość korpusu: 145 mm

Bga 021M
Chrom

219,-  189,-
 

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 165 mm
wysokość korpusu: 320 mm

Bga 021k
Chrom

329,- 289,-
 

hit Cenowy

Bateria bidetowa 
podtynkowa ze słuchawką
typu bidetta

Bga 034M
Chrom

349,-
• wąż 1500 mm
• słuchawka z włącznikiem 
 start-stop
• bateria wyposażona  
 w zawory zwrotne
 

nowość
Bateria umywalkowa
podtynkowa

Zasięg wylewki: 172 mm

Bga 054l
Chrom

439,- 399,-
 

Bateria natryskowa

Bga 040M
Chrom

239,- 199,-
 

Bateria natryskowa
termostatyczna

Bga 04Bt
Chrom

329,- 289,-
• blokada temperatury 38o

• przycisk ECo z blokadą przepływu  
 wody na ok 10 l/min
• bateria wyposażona  
 w zawory zwrotne

Bateria wannowa
Zasięg wylewki: 137 mm

Bga 010M
Chrom

309,- 279,-
 

Bateria umywalkowa
ze słuchawką typu bidetta

Zasięg wylewki: 110 mm
wysokość korpusu: 145 mm

Bga 027M
Chrom

359,- 319,-
• wąż 1500 mm
• słuchawka z włącznikiem  
 start-stop 

 

 

Bateria bidetowa
Zasięg wylewki: 115 mm
wysokość korpusu: 137 mm

Bga 031M
Chrom

219,- 199,-
 

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE
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deszCzownia 
z baterią termostatyczną

nac 01Lt
Chrom

999,- 899,-
• drążek stalowy o regulowanej   
 wysokości: 850-1450 mm
• stalowa głowica   
 natryskowa 250x250 mm
• słuchawka 3-funkcyjna
• wąż platinum 1500 mm

deszCzownia
z BateRią wannową 
z ruchomą wylewką

nac 01aM
Chrom

1299,- 1199,-
• drążek o regulowanej  
 wysokości 1232-1600 mm
• zasięg wylewki: 110 mm
• ultrapłaska, stalowa głowica  
 natryskowa 250x250 mm
• słuchawka 3-funkcyjna
• wąż platinum 1500 mm                    
 

wymiary: 800x1400 mm

kga 072p
Chrom
SZkło TrANSPArENTNE 

599,-   549,-
 

hit Cenowy

wymiary: 1150x1400 mm

kga 073p
Chrom
SZkło TrANSPArENTNE

 799,- 749,-
 

paRawan nawannowy
Z Powłoką ACTiVE CoVEr
• maskownice profili przyściennych
• precyzyjne domykanie dzięki zawiasom unoszącym
• system odprowadzania wody do wnętrza
• drzwi otwierane do środka
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian

PArAwAN NAwANNowy aplinia kGA 073P
DESZCZowNiA alpinia NAC 01Am

Seria

alpinia

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

BLokada
teMPeratury 380c



13

wymiary: 800x1400 mm

kga 072p
Chrom
SZkło TrANSPArENTNE 

599,-   549,-
 

Seria

Jasmin

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 101 mm
wysokość korpusu: 143 mm

BgJ 021M
Chrom

229,- 199,-
 

Bateria umywalkowa
z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 159 mm
wysokość korpusu: 308 mm

BgJ 021k
Chrom

359,- 329,-
 

Bateria bidetowa
podtynkowa ze słuchawką
typu bidetta

BgJ 034M
Chrom

379,-
• wąż 1500 mm
• słuchawka z włącznikiem start-stop
• bateria wyposażona w zawory zwrotne
 

Bateria natryskowa

BgJ 040M
Chrom

229,- 199,-
 

Bateria wannowa
Zasięg wylewki: 150 mm

BgJ 010M
Chrom

299,- 269,-
 

Bateria wannowa
3-otworowa

Zasięg wylewki: 187 mm
wysokość korpusu: 116 mm

BgJ 013M
Chrom

799,- 699,-
 

nowość

Seria

anemon

Bateria umywalkowa

Zasięg wylewki: 113 mm
wysokość korpusu: 187 mm

Bcz 021M
Chrom

339,- 299,-
 

Bateria umywalkowa
 z podwyższonym korpusem

Zasięg wylewki: 150 mm
wysokość korpusu: 321 mm

Bcz 021k
Chrom

459,- 399,-
 

Bateria wannowa
3-otworowa

Zasięg wylewki: 226 mm
wysokość korpusu: 211 mm

Bcz 013M
Chrom

899,- 849,-
 

korek
autoMatyczny
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

korek click-clack
w komPlECiE

SiLikonowy 
rUChomy 
AErATor

SiLikonowy 
rUChomy 
AErATor

SiLikonowy 
rUChomy 
AErATor

SiLikonowy 
rUChomy 
AErATor
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Seria

azalia

deszCzownia
z baterią mieszaczową

nac 01zM
Chrom

1449,- 1349,-
• regulowana wysokość  
 drążka 1100-1300 mm
• stalowa głowica natryskowa  
 o wymiarach 300x300 mm
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż platinum 1500 mm
 

Produkt
Projektowany

Bateria umywalkowa
Zasięg wylewki: 102 mm
wysokość korpusu: 148 mm

Bda 021M
Chrom

419,- 399,-
 

2 roDzaJe Dźwigni
w koMPLecie do
BATErii AZAliA

korek click-clack
w komPlECiE

BATEriA azalia BDA 021m

wzór czy klasyka? 
łazienka to miejsce, gdzie często brakuje miejsca na elementy i akcesoria dekoracyjne.
Z myślą o tym zaprojektowaliśmy serię Azalia. Baterie o ostrych, geometrycznych kształtach mają w komplecie
dwie dźwignie, które można wymieniać – z kwiatowym wzorem oraz gładką. fantazyjny ornament to doskonały
pomysł na szybkie i proste ożywienie wnętrza. jeśli motyw znudzi się domownikom, wystarczy
zamontować dźwignię standardową.

DESZCZowNiA azalia NAC 01ZT
(wersja z baterią termostatyczną)

kABiNA wAlk-iN aBelia kTA 039P
BroDZiNk minimal kTm 044P

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc
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komplet Łazienkowy
wannowy

Bdao010M
Chrom

999,- 899,-
• bateria umywalkowa   
 z dwiema dźwigniami w komplecie
• korek click-clack z przelewem
• bateria wannowa
• słuchawka 1-funkcyjna z uchwytem
• wąż stalowy, rozciągliwy, o długości 1500 mm,  
 z kryzą redukującą zużycie wody w komplecie

komplet Łazienkowy
natryskowy

Bdao040M
Chrom

1049,- 949,-
• bateria umywalkowa   
 z dwiema dźwigniami w komplecie
• korek click-clack z przelewem
• bateria natryskowa
• drążek metalowy z półką
• słuchawka 2-funkcyjna
• wąż stalowy, rozciągliwy, o długości 1500 mm,  
 z kryzą redukującą zużycie wody w komplecie

Łazienka doBRze skompletowana

komplet podtynkowy
natryskowy

nac 09zP
Chrom

1099,- 999,-
• bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku
• stalowa głowica natryskowa 300x300 mm
• wylewka natryskowa o długości 375 mm
• przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę
• słuchawka 1-funkcyjna
• wąż platinum 1500 mm

komplet Łazienkowy

Bdao044P
Chrom

1399,- 1269,-
• bateria umywalkowa z dwiema dźwigniami w komplecie
• korek click-clack z przelewem
• bateria natryskowa podtynkowa z przełącznikiem natrysku
• głowica natryskowa stalowa, kwadratowa 300x300 mm
• wylewka ścienna kwadratowa
• przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę
• słuchawka natryskowa 1-funkcyjna
• wąż natryskowy stalowy 1500 mm

Seria

azalia

hit Cenowy

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

anti-calc anti-calc

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc
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modny minimalizm 
Systemy podtynkowe, takie jak komplety natryskowe i panele, dają możliwość bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni

w kabinie prysznicowej. wszystkie rury i inne elementy przyłączeniowe pozostają ukryte. Na zewnątrz widać jedynie chromowane 
elementy, które zdobią wnętrze. w ten sposób można stworzyć piękną, minimalistyczną łazienkę. 

Dzięki wykorzystaniu komponentów najwyższej jakości, systemy podtynkowe Deante nie tylko efektownie się prezentują, ale także 
służą przez długie lata. wybierz gotowy komplet podtynkowy lub samodzielnie skomponuj go z elementów (str. 30).

mUltiBoX
Panel natryskowy podtynkowy
3-funkcyjny z termostatem

wymiary: 1400x496x145 mm

noo 051t
Chrom

2899,- 2499,-

• bateria termostatyczna z regulacją natężenia wody
• zintegrowana górna głowica deszczowa
• dwie zintegrowane dysze natryskowe
• słuchawka natryskowa 1-funkcyjna
• wąż natryskowy stalowy, rozciągliwy o długości 1500 mm

 

BLokada
teMPeratury 380c

anti-calc

alpinia
komplet podtynkowy natRyskowy

nac 09LP
Chrom

999,- 899,-
• bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku
• stalowa głowica natryskowa 250x250 mm
• wylewka natryskowa o długości 325 mm
• przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę
• słuchawka 3-funkcyjna
• wąż platinum o długości 1500 mm

PANEl NATrySkowy mUltiBoX Noo 051T 
kABiNA wAlk-iN aBelia kTA 039P

komPlET PoDTyNkowy alpinia  NAC 09lP
kABiNA PółokrąGłA alpinia kGA 052P
SiEDZiSko PrZyśCiENNE VitaL NiV 051D

BATEriA UmywAlkowA PoDTyNkowA aLPinia BGA 054l
UmywAlkA garDenia CDG 6U5S

hit Cenowy

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc
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mUlti-system
z baterią termostatyczną
kwadratowy

nac 090t
Chrom

2299,- 1799,-

• 3-krotny przełącznik funkcji
• 6 dysz natryskowych
• stalowa głowica natryskowa  
 kwadratowa o wymiarach  
 300x300 mm
• przyłącze kątowe węża  
 zintegrowane z uchwytem 
 na słuchawkę
• słuchawka 1-funkcyjna 
 o wymiarach 220x37 mm
• wąż stalowy, rozciągliwy 
 o długości 1500 mm
• wylewka natryskowa 
 o długości 381 mm
 

hit Cenowy

mUlti-system
z baterią termostatyczną
okrągły

nac 091t
Chrom

2299,- 1799,-

• 3-krotny przełącznik funkcji
• 6 dysz natryskowych
• stalowa głowica natryskowa  
 okrągła o średnicy 300 mm
• przyłącze kątowe węża  
 zintegrowane z uchwytem 
 na słuchawkę
• słuchawka 1-funkcyjna 
 o wymiarach 196x28 mm
• wąż stalowy rozciągliwy 
 o długości 1500 mm
• wylewka natryskowa 
 o długości 360 mm
 

hit Cenowy

BLokada
teMPeratury 380c

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

BLokada
teMPeratury 380c

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

wodny masaż z panelem multi-system
jak pozbyć się stresu nagromadzonego podczas całego dnia? Prysznic w strugach
deszczu pozwoli się rozluźnić, a bicze wodne przyniosą ulgę napiętym
mięśniom. Zamień zwykłą kąpiel w dobroczynny rytuał.

multi-System to kompletny zestaw podtynkowy, wyposażony w stalową głowicę
o wymiarach 30X30 cm, sześć dysz natryskowych oraz słuchawkę na przyłączu 
kątowym. Teraz możesz wybrać łagodny, deszczowy natrysk z górnej głowicy,
przydatny gdy chcesz rozluźnić całe ciało, bądź mocny, biczowy strumień
wypływający z dysz, masujący poszczególne partie, np. barki i lędźwie. Dysze

posiadają wygodne przeguby, umożliwiające swobodną regulację, co jest 
szczególnie przydatne w przypadku domowników różnego wzrostu.
Bateria termostatyczna jest wygodna i bezpieczna w użytkowaniu,
bowiem zabezpiecza przed poparzeniem się.

multi-System jest idealny dla osób, które nie mają czasu na wyszukiwanie
pojedynczych urządzeń podtynkowych. Zawiera wszystkie niezbędne elementy,
idealnie do siebie pasujące, w wersji kwadratowej lub okrągłej.

mUlTi-SySTEm kwadRatowy  NAC 090T
kABiNA wAlk-iN aBelia kTA 039P
oDPływ liNiowy koS oo8B
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loBelia
deszCzownia
z baterią mieszaczową

nac 01wM
Chrom

1349,- 1249,-
• drążek o regulowanej  
 wysokości: 800-1200 mm
• stalowa głowica natryskowa   
 o wymiarach 200x200 mm
• słuchawka 3-funkcyjna  
• wąż stalowy rozciągliwy   
 o długości 1500 mm
• półka na kosmetyki  
  ze szkła hartowanego 
 

Begonia
deszCzownia
z baterią termostatyczną

nac 01Bt
Chrom

1099,- 999,-
• drążek o regulowanej wysokości:   
 900-1160 mm
• stalowa głowica natryskowa   
 o wymiarach 200x200 mm
• słuchawka 1-funkcyjna  
• wąż stalowy rozciągliwy   
 o długości 1750 mm
 

Bidetta
zestaw
1-punktowy

anw 041B
Chrom

79,90 59,90
• słuchawka start-stop
• wąż 1500 mm
• uchwyt na słuchawkę

hit Cenowy

sQUaRe
zestaw natRyskowy 
1-punktowy

noQ 041k
Chrom

109,- 99,90
• słuchawka 1-funkcyjna 
• uchwyt punktowy z regulacją   
 nachylenia słuchawki
• wąż stalowy o długości 1500 mm

RoUnd
zestaw natRyskowy 
1-punktowy

nor 041k
Chrom

109,- 99,90
• słuchawka 1-funkcyjna
• uchwyt punktowy z regulacją   
 nachylenia słuchawki
• wąż stalowy o długości 1500 mm

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

QUadRo
zestaw natRyskowy
5-funkcyjny

ncQ 051k
Chrom

449,- 349,-
• długość drążka 770 mm
• praktyczna półka na kosmetyki z wieszakami
• regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki
• słuchawka 5-funkcyjna
• wąż stalowy rozciągliwy o długości 1700 mm

hit Cenowy

anti-calc anti-calc

anti-calc anti-calc

SzyBki
czaS reakcji

BLokada
teMPeratury 380c

anti-calc
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kaBina walk-in
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• bezpieczne szkło hartowane 8 mm
• listwa aluminiowa maskująca mocowania
• możliwość montażu drążka do ściany prostopadłej      
 (uchwyt w komplecie)
• zakres regulacji drążka usztywniającego: 750-1200 mm

kta 032P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1100x2000 mm

1049,- 949,-

kta 031P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1200x2000 mm

1199,- 1049,-

kta 034P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1400x2000 mm

1199,- 1049,-

kaBina pRyszniCowa pRostokątna
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• bezpieczne szkło hartowane 6 mm
• maskownice profili przyściennych
• specjalna aluminiowa listwa progowa
• ciche zamknięcie
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian

kta 044P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1200x800 mm
wysokość: 2000 mm

1849,- 1649,-

kta 045P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1200x900 mm
wysokość: 2000 mm

1899,- 1699,-

kta 046P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1000x800 mm
wysokość: 2000 mm

1749,- 1599,-

kta 047P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1000x900 mm
wysokość: 2000 mm

1799,- 1599,-

drzwi
oDwrACAlNE

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh

Seria

aBelia

kABiNA wAlk-iN aBelia kTA 039P
oDPływ liNiowy rUSZT PoD PłyTki koS 008A
BATEriA NATrySkowA Cynia BCy 040m

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh

Czyszczenie kabiny nigdy nie było tak łatwe! Active Cover 
to specjalna powłoka hydrofobowa, która odpycha wodę 
i zabrudzenia, przyspieszając ich spływanie. w efekcie 
wewnątrz kabiny lub parawanu nie odkłada się kamień, ani 
nie tworzą się zacieki. To oznacza, że czyszczenie szkła jest 
nie tylko łatwiejsze, ale przede wszystkim zdecydowanie 
rzadziej potrzebne. Powłoka jest scalana z szybą w procesie
wytapiania szkła, co gwarantuje jej długą trwałość.
Aby długo cieszyć się zaletami powłoki Active Cover, 
wystarczy po każdej kąpieli spłukać szkło wodą, aby usunąć 

z niego pozostałości mydła. Do czyszczenia zalecamy 
stosowanie miękkiej ściereczki. Trudniejsze do usunięcia
zabrudzenia warto wyczyścić przy pomocy preparatu 
do czyszczenia łazienki Deante. Nie należy stosować 
agresywnych środków rozpuszczających i szorujących, 
gdyż mogą spowodować trwałe uszkodzenie powłoki.
Do odświeżenia powłoki lub dla produktów, które
fabrycznie jej nie posiadają, rekomendujemy preparat
Active Cover Plus ZZZ 000G (zobacz str. 33).

powŁoka
aCtive
CoveR 
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kaBina pRyszniCowa kwadRatowa
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• bezpieczne szkło hartowane 6 mm
• maskownice profili przyściennych
• specjalna aluminiowa listwa progowa
• ciche zamknięcie
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian

kta 042P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 800x800 mm
wysokość: 2000 mm

1649,- 1479,-

kta 043P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 900x900  mm
wysokość: 2000 mm

1849,- 1649,-
kta 041P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1000x1000 mm
wysokość: 2000 mm

1949,- 1749,-

Seria

aBelia

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh
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kaBina pRyszniCowa póŁokRągŁa
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• bezpieczne szkło hartowane 6 mm
• maskownice profili przyściennych
• specjalna aluminiowa listwa progowa
• ciche zamknięcie
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian

kaBina pRyszniCowa póŁokRągŁa
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• bezpieczne szkło hartowane 6 mm
• maskownice profili przyściennych
• specjalna aluminiowa listwa progowa
• ciche zamknięcie
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian

kta 052P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 800x800 mm
wysokość: 2000 mm

1799,- 1599,-

kta 053P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 900x900 mm
wysokość: 2000 mm

1899,- 1699,-

kta 051P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1000x1000 mm
wysokość: 2000 mm

1999,- 1849,-

kta 055P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 
lEwA

wymiary: 900x900 mm
wysokość: 2000 mm

1749,- 1549,-

kta 057P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 
PrAwA

wymiary: 900x900 mm
wysokość: 2000 mm

1749,- 1549,-

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh
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keRRia
kaBina pRyszniCowa kwadRatowa
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• bezpieczne szkło hartowane 6 mm
• specjalna aluminiowa listwa progowa drzwi
• ciche zamknięcie
• drzwi składane do środka
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian  
    

ktk 042P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 800x800 mm
wysokość: 2000 mm

1799,- 1699,-
ktk 041P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 900x900 mm
wysokość: 2000 mm

1899,- 1749,-

ktk 043P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1000x1000 mm
wysokość: 2000 mm

1999,- 1849,-

hit Cenowy

moon
dRzwi wnękowe UChylne
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• drzwi uchylne - wygoda użytkowania
• szerokie wejście 620 mm
• zawiasy i uchwyty metalowe chromowane
• zakres regulacji - 0/+2cm
• ciche zamknięcie
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian

ktM 013P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1100x2000 mm

1349,- 1199,-

ktM 011P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 900x2000 mm

1199,- 1079,-

ktM 012P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1000x2000 mm

1299,- 1169,-

ktM 014P
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 1200x2000 mm

1399,- 1249,-

drzwi
oDwrACAlNE

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh

SySteM
odProwadzania 
woDy

Jasmin
kaBina pRyszniCowa póŁokRągŁa
Z Powłoką ACTiVE CoVEr

• ciche i dokładne zamknięcie dzięki zastosowaniu     
 uszczelek magnetycznych
• dolne rolki pozwalają na wypięcie drzwi i łatwiejszą    
 pielęgnację kabiny
• ergonomiczne uchwyty chromowane
• kabina dwudrzwiowa, rozsuwana 
• wytrzymałe, podwójne górne rolki
• system profili umożliwia zniwelowanie krzywizny ścian  
 

kgJ 051p
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 900x900 mm
wysokość: 1850 mm

869,- 799,-

kgJ 052p
Chrom / SZkło TrANSPArENTNE 

wymiary: 800x800 mm
wysokość: 1850 mm

869,- 799,-

hit Cenowy

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh

Możliwość
Montażu
BEZ BroDZikA

MaSkowanie
eLeMentów
moNTAżowyCh
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DrZwi wNękowE Moon kTm 011P
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Seria

minimal
• akrylowe brodziki o minimalistycznej formie
• dostosowane do zabudowy: na poziomie podłogi, bezpośrednio      
   na wylewce, na podparciu materiałem konstrukcyjnym
• gładkie dno

śreDnica
oDpływu
Ø90 mm

Brodzik 
kwadratowy
BiAły

ktn 042B
wymiary: 800x800 mm
wysokość: 55 mm

ktn 041B
wymiary: 900x900 mm
wysokość: 55 mm

459,-
ktn 040B
wymiary: 1000x1000 mm
wysokość: 55 mm

589,-

do dowolnego BRodzika
z gazetki syfon za 1 zŁ

Syfon do brodzików
o odpływie 90 mm
NhC 029C

Brodzik 
prostokątny
BiAły

ktn 045B
wymiary: 900x1000 mm
wysokość: 55 mm

ktn 046B
wymiary: 800x1000 mm
wysokość: 55 mm

579,-
ktn 043B
wymiary: 900x1200  mm
wysokość: 55 mm

ktn 044B
wymiary: 800x1200 mm
wysokość: 55 mm

599,-

Brodzik 
półokrągły
BiAły

ktn 054B
wymiary: 800x800 mm
wysokość: 55 mm

ktn 053B
wymiary: 900x900 mm
wysokość: 55 mm

479,-
ktn  051B
wymiary: 1000x1000 mm
wysokość: 55 mm

599,-

syfon brodzikowy Ø90 mm niski
czyszczony od góry

wysokość: 80 mm

nHc 029c
Chrom

149,- 129,90

• do odpływów Ø90 mm, przepływ 43 l/min
• pokrywa chromowana o średnicy 118 mm
• samoczyszczący/czyszczony od góry

 

hit Cenowy

łatwe
czySzczenie

śreDnica
oDpływu
Ø90 mm
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• wykonane ze stali nierdzewnej
• dodatkowe otwory w pionowych ściankach  
 maskownicy usprawniają odprowadzanie wody
• głębokość regulowana 70-105 mm 
 

• w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie 
 i haczyk do zdejmowania rusztu
• w zestawie syfon o wysokości 65 mm  
 i przepustowości 40 l/min

odpŁywy liniowe podŁogowe

odpływ liniowy podłogowy
ruszt pod płytki
koS 006a

Długość: 600 mm

399,- 379,-

koS 007a

Długość: 700 mm

399,- 379,-

koS 008a

Długość: 800 mm

429,- 399,-

koS 010a

Długość: 1000 mm

479,- 449,-

odpływ liniowy podłogowy
ruszt pełny
koS 006B
Długość: 600 mm

399,- 379,-

koS 007B
Długość: 700 mm

399,- 379,-

koS 008B
Długość: 800 mm

429,- 399,-

koS 010B
Długość: 1000 mm

479,- 449,-

odpływ liniowy podłogowy
ruszt ze wzorem
koS 006c
Długość: 600 mm

399,- 379,-

koS 007c
Długość: 700 mm

399,- 379,-

koS 008c
Długość: 800 mm

429,- 399,-

koS 010c
Długość: 1000 mm

479,- 449,-

oDPływ liNiowy PoDłoGowy
ruszt pełny koS 008B

odpływ ścienny
ruszt pod płytki

• wykonane ze stali nierdzewnej
• w zestawie niski syfon o wysokości 65 mm i przepustowości 40 l/min
• w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu
• zakres wysokości osadzenia: 70-125 mm

odpŁywy śCienne

odpływ ścienny
ruszt pełny

kow 003a

Długość: 300 mm
wysokość: 176 mm

419,- 369,-

kow 003d

Długość: 300 mm
wysokość: 176 mm

419,- 369,- 

hit Cenowy

oDPływ śCiENNy
ruszt poD płytki kow 003A

SyFon
w komPlECiE

SyFon
w komPlECiE
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gaRdenia
Umywalka stawiana na blacie

wymiary: 490x390x175 mm

cDg 6u5s

599,- 499,-

hit Cenowy

miRan
Umywalka stawiana na blacie

wymiary: Ø450x125 mm

cdr 6u4S

569,- 499,-

hit Cenowy

korek
click-clack
w komPlECiE

tess
Umywalka stawiana na blacie

wymiary: 597x396x111 mm

cdS 6u6S

699,- 599,-

hit Cenowy

UmywAlkA garDenia CDG 6U5S

Miska ustępowa wisząca
bezkołnierzowa

wymiary: 510x360x355 mm

cde 6zPw

649,- 589,-

Seria

peonia zeRo
deska slim
wolnoopadająca

wymiary: 446x366 mm

cde 6Soz

299,- 240,-
 

• przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym       
mechanicznym z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 l
• łatwy i wygodny montaż

• materiał duroplast
• metalowe, chromowane zawiasy
• powłoka antybakteryjna

komplet
948,- 829,-

+

Miska ustępowa wisząca
bezkołnierzowa

wymiary: 513x370x350 mm

cdz 6zPw

749,- 669,-

Seria

anemon zeRo
deska slim
wolnoopadająca

wymiary: 448x368 mm

cdz 6zoz

329,- 260,-

• materiał duroplast
• metalowe, chromowane zawiasy
• powłoka antybakteryjna

komplet
1078,- 929,-

+

Przycisk
spłukujący

miska
bezkołnierzowa

• przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym   
mechanicznym z usta wieniem zaworu spustowego 3/6 l
• łatwy i wygodny montaż
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korek
click-clack
w komPlECiE

komplet
948,- 829,-

komplet
1078,- 929,-

Jakość i teChnologia   
w PrAkTyCZNym komPlECiE 6w1

Deska
wolnoopadająca

Stelaż
podtynkowy

Przycisk
spłukujący

Podkładka
akustyczna

wsporniki
mocujące

miska
bezkołnierzowa

anemon ZEro
Zestaw 6w1
cdzS6zPw

1799,- 1499,-

Deska
wolnoopadająca

Stelaż
podtynkowy

Przycisk
spłukujący

Podkładka
akustyczna

wsporniki
mocujące

miska
bezkołnierzowa

peonia ZEro
Zestaw 6w1
cdeS6zPw

1659,- 1299,-

• łatwy montaż w konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej       
– nie wymaga stosowania dodatkowych elementów wzmacniających

• w opakowaniu kompletny zestaw montażowy, redukcja 110/90 mm w komplecie

• Serwisowanie bez użycia narzędzi i łatwy dostęp do elementów wewnętrznych

• Niezawodny zbiornik – 100% szczelności! – zbudowany z jednego elementu

• izolacja styropianowa zbiornika zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni i tłumi drgania

• możliwość podłączenia wody z tyłu lub z góry

• Zawór kątowy z możliwością bezpośredniego podłączenia do instalacji

• regulowany rozstaw śrub do zamocowania ceramiki: 180/230mm

• regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm

• rama stelaża: metal malowany proszkowo
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koNSolA łAZiENkowA CDTD6U6S
BATEriA Hiacynt Bqh N21m
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konsola klasyCzna
cdtS6u4S
560x400 mm

2099,-

cdtS6u5S
560x500 mm

2499,-

cdtS6u6S
660x500 mm

2699,-

konsola Łazienkowa
z Umywalką temisto

cdtw6u5S
500x500 mm

2299,-

cdtw6u6S
600x500 mm

2499,-

konsola wisząCa
 

cdtd6u4S
560x400 mm

2499,-

cdtd6u5S
560x500 mm

2799,-

cdtd6u6S
660x500 mm

2999-

nowość

nowość

Baterie hiacynt – zobacz str. 6

pRzy zakUpie konsoli BateRia
Umywalkowa z Rodziny hiaCynt za 1 zŁ

oSPrzęt space-saVer 
w komPlECiE

konsola z szUfladą
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floks
Głowica natryskowa
okrągła, stalowa

średnica Ø300 mm

nac 203k
CZArNy

399,-
• płaska głowica natryskowa   
 szybko napełnia się wodą

nowość

floks
Głowica natryskowa
kwadratowa, stalowa

wymiary: 300x300 mm

nac 209k
CZArNy

399,-
• płaska głowica natryskowa   
 szybko napełnia się wodą

nowość

nowość nowość

wylewka ścienna
kwadratowa
Zasięg wylewki: 375 mm

nac n46k
CZArNy

249,-
• wylewka natryskowa  
 podtynkowa ścienna

wylewka ścienna
okrągła
Zasięg wylewki: 325 mm

nac n47k
CZArNy

229,-
• wylewka natryskowa  
 podtynkowa ścienna 
 

wąż natryskowy
1500 mm, pCw
nda B51w
CZArNy

39,90 34,90
• końcówka stożkowa   
 z o-ringiem i heksagonalna
• wykonane z mosiądzu   
 chromowanego
• w komplecie kryza redukująca   
 zużycie wody w prysznicu  
 do 6 l/min

wylewka sufitowa
kwadratowa
Zasięg wylewki: 250 mm

nac 048k
Chrom

139,-
• wylewka natryskowa   
 podtynkowa sufitowa 
 

nowość nowość

wylewka ścienna
ruchoma
Zasięg wylewki: 190 mm

nac 084k
Chrom

339,-
• składana wylewka przeznaczona  
 do wanny lub umywalki  
 (w komplecie dwa aeratory)

StruMień
kASkADA

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

wąż natryskowy
1500 mm, pCw
nda P51w
PlATyNowy

59,90 49,90
• dwie stożkowe końcówki z o-ringiem  
 i funkcją anty-twist, wykonane z mosiądzu  
 chromowanego
• w komplecie kryza redukująca zużycie   
 wody w prysznicu do 6 l/min

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc

nowość

mUltiBoX slim
Głowica natryskowa 2-funkcyjna

wymiary:  500x200 mm

nac 096k
Chrom

1499,-
• strumień deszczowy i kaskadowy
• podwójne przyłącze
• płaska głowica natryskowa  
 szybko napełnia się wodą

SzyBki
czaS reakcji

anti-calc
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komPlET PoDTyNkowy Z PrZEłąCZNikiEm
NATrySkU  arnika nero NAC N9qP

kABiNA PrySZNiCowA arnika kqA 046P
UChwyT STAlowy PrZyśCiENNy w kSZTAłCiE PoDkowy VitaL  NiV B41G

UChwyT STAlowy PrZyśCiENNy DEkorACyjNy VitaL  NiV B41i
oDPływ liNiowy Z rUSZTEm PoD PłyTki koS 008A
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syfon umywalkowy
kwadratowy
nHc 032k
Chrom

159,- 139,90
• gumowe uszczelki
• metal chromowany
• czyszczony od dołu

SyfoN UmywAlkowy okrągły NhC 031k

nowość nowość

przyłącze kątowe
kwadratowe
z uchwytem

nac n53k
CZArNy

139,-
• przyłącze kątowe węża   
 natrysku z uchwytem   
 na słuchawkę - kwadratowe

przyłącze kątowe
okrągłe
z uchwytem

nac n51k
CZArNy

139,-
• przyłącze kątowe węża   
 natrysku z uchwytem  
  na słuchawkę - okrągłe

korek okrągły
umywalkowy
nHc 010u
Chrom

69,90
• z tuleją dociskową 
• silikonowe uszczelki
• przeznaczony do umywalki  
 z przelewem i bez przelewu

korek kwadratowy
umywalkowy

nHc 011u
Chrom

69,90
• z tuleją dociskową 
• silikonowe uszczelki
• przeznaczony do umywalki  
 z przelewem i bez przelewu

nowość nowość

syfon umywalkowy
okrągły
nHc 031k
Chrom

149,- 129,90
• gumowe uszczelki
• metal chromowany
• czyszczony od dołu
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wąż natryskowy slim
rozciągliwy
• wąż stalowy, podwójnie pleciony  
 o wyższej wytrzymałości na rozciąganie
• dwie stożkowe końcówki z o-ringiem  
 i funkcją anty-twist, wykonane z mosiądzu  
 chromowanego
• w komplecie kryza redukująca zużycie  
 wody w prysznicu do 6 l/min 

 

nda 151S
Chrom

Długość 1500 mm

45,90 39,90

nda 171S
Chrom

Długość 1750 mm

47,90 39,90

nda 101S
Chrom

Długość 2000 mm

49,90 39,90

hit Cenowy

domowi
pomoCniCy

preparat do usuwania
tłustych zabrudzeń

zzz 000k
500 ml

34,90 24,90
 

preparat
do czyszczenia
łazienki

zzz 000a
500 ml

34,90 24,90
 

preparat
do impregnacji
aCtive CoveR

zzz 000g
500 ml

34,90 24,90
 

koncentrat
do czyszczenia
silnych zabrudzeń
w łazience
zzz 000B
500 ml

39,90 29,90
 

korek kwadratowy
umywalkowy

nHc 011u
Chrom

69,90
• z tuleją dociskową 
• silikonowe uszczelki
• przeznaczony do umywalki  
 z przelewem i bez przelewu

syfon umywalkowy płaski 
spaCe saveR
nHc 633k
BiAły

41,90 37,90
• regulacja teleskopowa, duży zakres   
 regulacji w pionie i poziomie
• fabrycznie złożony, gotowy do montażu
• montowany blisko ściany
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Łazienka UniweRsalna:  
Ładna, wygodna i BezpieCzna

łazienka powinna być bezpieczna dla wszystkich domowników,
na każdym etapie ich życia: od dzieci po seniorów.  

kolekcja produktów ViTAl łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność z nowoczesnym designem. wyjątkowe miejsce w niej 
zajmują poręcze, które pełnią jednocześnie funkcję drążka zestawu prysznicowego, uchwytu na ręcznik lub papier

toaletowy. Takie podwójne zastosowanie jest szczególnie ważne w małych łazienkach, gdzie mniejsza liczba sprzętów
pozwala zaoszczędzić cenne miejsce. Dzięki interesującemu kształtowi zdobią pomieszczenie,

a ich rola jest zamaskowana przed osobami postronnymi, np. gośćmi.

 

Uchwyt przyścienny
z miejscem na papier

niV B41F
CZArNy

339,-

nowość

Seria

vital

Uchwyt przyścienny
w kształcie podkowy

niV B41g
CZArNy

339,-

Uchwyt przyścienny
z miejscem na ręcznik

niV B41H
CZArNy

339,-

uDźwig

Bezpieczeństwo

Produkt
dwuFunkcyjny

uDźwig

Bezpieczeństwo

uDźwig

Bezpieczeństwo

Produkt
dwuFunkcyjny

PRODUKT
DWUFUNKCYJNY
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Uchwyt przyścienny
dekoracyjny

niV B41i
CZArNy

339,-

Uchwyt narożny
z półką

niV B41k
CZArNy

339,-

Uchwyt przyścienny
z półką

niV B41L
CZArNy

499,-

Uchwyt przyścienny
dekoracyjny   
 
• stal polerowana

niV 041i
STAlowy

329,-

Uchwyt narożny
z półką
 
• stal polerowana

niV 041k
STAlowy

329,-

Uchwyt przyścienny
z półką
 
• stal polerowana

niV 041L
STAlowy

489,-

uDźwig

Bezpieczeństwo

uDźwig

Bezpieczeństwo

uDźwig

Bezpieczeństwo

Produkt
dwuFunkcyjny

uDźwig

Bezpieczeństwo

Produkt
dwuFunkcyjny

uDźwig

Bezpieczeństwo

Produkt
dwuFunkcyjny

uDźwig

Bezpieczeństwo

Produkt
dwuFunkcyjny
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*Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

deante SP.j.

Biuro obsługi klienta
tel.: 42 714 30 31 

e-mail: sprzedaz@deante.pl

www.deante.pl


