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Woda
to nasz żywioł
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98 lat na 100 
cząsteczka wody 
spędza w morzu

2,2 miliona 
litrów wody
co sekundę spada 
z wodospadu 
Niagara

Co 3200 lat 
woda w morzach 
zostaje całkowicie 
wymieniona

1 procent 
utraty wody
w organizmie 
wystarczy, aby 
wywołać uczucie 
pragnienia

295 litrów wody  
zużywa średnio 
każdego dnia 
jeden mieszkaniec 
w USA

Powierzchnia 
Marsa zawiera 
2 procent wody

  Do wyprodukowania 
1 kilograma papieru 

toaletowego zużywa się 
280 litrów wody 

Do produkcji jednej 
filiżanki herbaty 
zużywa się 
35 litrów wody 

25 litrów wody 
zużywa średnio 

każdego dnia jeden 
mieszkaniec 

w Indiach

0,0001 procenta wody
na ziemi stanowi łatwo 
dostępna woda słodka

Na świecie jest
1,4 miliarda 
kilometrów 

sześciennych 
wody

Rosnący w Ameryce 
Północnej kaktus Saguaro 
może zgromadzić w sobie
6 pełnych wanien wody

122 litry wody 
zużywa średnio 
każdego dnia jeden 
mieszkaniec 
w Niemczech

Człowiek 
składa się 

w 65 procentach 
z wody

¾ słodkiej wody 
jest uwięzione 
w lodowcach i w lodzie
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71 % H2O
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To ma być 
Twoja 
łazienka
Oaza na co dzień. Źródło inspiracji.
Ważniejsza niż kuchnia. Miejsce relaksu 
i odprężenia. Miejsce dla Ciebie. 

→

Łazienki i ich historie są bogate i różnorodne, podobnie jak różni są 
 ludzie. W niniejszym katalogu prezentujemy łazienki, o jakich marzą 
pisarze, artyści, tancerze, sportowcy czy wykładowcy praktykujący 
filozofię zen. Warto zainspirować się łazienkami, w których kształty, 
kolory czy struktury łączą się w wyjątkową całość.

Spróbuj stworzyć własną, wymarzoną łazienkę wyposażoną w ceramikę 
i meble łazienkowe oraz komfortową technologię sanitarną. Wybierz 
formy najlepiej odpowiadające Twojemu stylowi i funkcje, dzięki którym 
łazienka stanie się Twoją prywatną strefą wellness. Zachęcamy do 
zabawy w projektowanie!
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Łazienka przed wyjściem z domu 
Ostatni rzut oka na lustro przed wyjściem 
na wykład lub ważne spotkanie zawodowe 
to niemal obowiązkowy rytuał. 

Długa kąpiel lub 
szybki prysznic
dla relaksu lub 
pobudzenia na cały 
dzień.



Dobre oświetlenie 
jest w łazience
bardzo ważne.

Szykowne schowki
Pod ręką wszystko,  

co jest niezbędne
dla piękna i pielęgnacji.

Naturalne materiały 
tworzą odpowiednią 
atmosferę.

Wyraźne kształty 
inspirują do 
swobodnego 
myślenia
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Miski Rimfree® 
znacznie ułatwiają  
utrzymanie czystości 
 i higieny 
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6:45
Poranny prysznic.

Stefan znów śpiewa  
pod prysznicem.

10:28
Szybkie sprzątanie
łazienki. Umywalka

ze szkliwem KeraTect®.

Stefan

6:42
Poranna toaleta. 

Tomek (10)

10:20
Szybkie sprzątanie

łazienki.
WC Rimfree®.

13:37
Jeszcze toaleta przed 

wyjściem na trening  
piłki nożnej.

10:32
Szybkie sprzątanie łazienki
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Rano łazienka jest najbardziej obleganym 
i  pożądanym miejscem w całym domu. 
Dobrze, jeżeli została tak urządzona, że 
może spełniać potrzeby wszystkich miesz-
kańców domu. Najlepiej wszystkie równo-
cześnie.  ←

Julia

Sara (16)

6:48
Mycie i suszenie

włosów. 

Dzień
Tłok przed drzwiami do łazienki. Sara chce mieć 

łazienkę tylko dla siebie. Tomkowi znów bardzo się 
spieszy. Julia ma ważne spotkanie. Stefan przed 

pracą musi jeszcze zawieźć dzieci do szkoły.

Łazienka 24 na dobę

15:40
Ostatnie spojrzenie w lustro

przed popołudniowym
wyjściem z domu.

7:32
Make up.
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Noc
Spokój i odpoczynek. Wyciszenie po całym dniu. 

Bez stresu, bez pośpiechu.
Cudowny czas dla siebie lub dla dwojga. 

Łazienka 24 na dobę

3:29
Delikatne oświetlenie łazienki,

zamiast silnego światła,
pozwala szybko

ponownie zasnąć.

Stefan

22:15
Pielęgnacja zarostu.

Korzystając z gniazdka
w szafce z lustrem. 
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Łazienka 24 na dobę
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Wieczorem łazienka staje się oazą spokoju i miej-
scem wyciszenia. Jej funkcjonalne urządzenie 
wspomaga odprężenie, zachęcając do poświęce-
nia sobie nieco więcej czasu niż  jest to niezbędne 
do zwykłej pielęgnacji ciała. Wymarzona łazienka 
do wymarzonych nocy.  ← 21:30

Muzyka ze smartfonu.
Prąd z łącza USB

w szafce z lustrem.

Julia

Sara (16)

20:05
Wspólne mycie zębów

przy podwójnej umywalce.

Tomek (10)

21:30
Relaksująca kąpiel.

20:15
Regulacja brwi.

Przy wmontowanym lusterku
powiększającym.

013



Rozwiązania Więcej komfortu 
i lepsza jakość życia: 
innowacyjne rozwiązania 
produktów Keramag 
uprzyjemnią Twoje życie, 
spełnią Twoje osobiste 
potrzeby, jednocześnie 
dbając o środowisko.
Technika dla ludzi.
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Rozwiązania
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Podwieszana miska 
ceramiczna
Elegancka i wygodna 
w utrzymaniu czystości.

Technologia spłukiwania, 
Idealnie dopasowane: 
technologia sanitarna 
i wzornictwo.

Jakość dla całej 
łazienki
Wzornictwo i funkcjonalność.

RozwiązaniaRozwiązania
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Miski Rimfree®  
bez wewnęrznego 
kołnierza 
Koniec z osadami 
w zakamarkach.

Przemyślane meble 
łazienkowe
Przestrzenne 
schowki zajmujące 
niewiele miejsca.

Higieniczna i trwała 
ceramika sanitarna
Wzornictwo i jakość do 
łazienki w każdym stylu.

Lustra i szafki 
z lustrami
Duże powierzchnie, 
inteligentne koncepcje 
oświetlenia, inteligentne 
rozwiązania w zakresie 
schowków.
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Więcej informacji na stronie:  
→  www.keramag.pl

018

Rozwiązania

Katalog produktów  2017  /  2018



Udoskonalone 
rozwiązania 
bezkołnierzowe:  
miski ceramiczne  
Keramag Rimfree®

W miskach Keramag Rimfree®, 
dzięki gładkiej powierzchni 
i zastosowaniu szkliwa 
KeraTect można  uzyskać 
redukcję bakterii o 95%.

Przy wyborze misek ceramicznych oprócz 
wzornictwa istotną rolę odgrywają także 
aspekty higieniczne i wygoda w utrzymaniu 
czystości. Najbardziej krytycznym punktem 
toalety jest kołnierz. Podczas spłukiwania 
mogą się tam gromadzić drobnoustroje, 
zanieczyszczenia i osady. Toalety bezkoł-
nierzowe Keramag nie mają ukrytych, trud-
nodostępnych miejsc, gdzie mogłyby się 
gromadzić osady generujące nieprzyjemny 
zapach. Utrzymanie takiej toalety w czy-
stości jest znacznie prostsze. Dlatego miski 

bezkołnierzowe są pod względem higienicz-
nym preferowane.

Miski ceramiczne Keramag Rimfree® posia-
dają opatentowaną, opracowaną przez Kera-
mag technologię spłukiwania. Dystrybutor 
spłukiwania zapewnia idealne pod wzglę-
dem higienicznym wypłukiwanie i spłukiwa-
nie powierzchni w toalecie przy niewielkim 
zużyciu wody.  ←
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Jeszcze lepsza 
ochrona: 
Keramag KeraTect®

Szkliwo standardowe

KeraTect®

Ceramika

KeraTect® jest opracowanym przez Kera-
mag specjalnym szkliwem, zapewniającym 
maksymalną higienę i wygodę w utrzymaniu 
czystości.

Specjalne szkliwo KeraTect® nanoszone 
dodatkowo obok szkliwa standardowego 
ulega w temperaturze 1250 stopni Celsju-
sza trwałemu stopieniu z ceramiką. W wyniku 
tego procesu powstaje wyjątkowo gładka 
powierzchnia. 

Zaletą tego rozwiązania jest wieloletnia 
ochrona wysokiego połysku i duża odpor-
ność na zabrudzenia. Na wyjątkowo gładkiej 
powierzchni potencjalne osady wapienne, 
mineralne, brud czy drobnoustroje nie mają 
w zasadzie żadnej możliwości przyczepie-
nia się, dzięki czemu czyszczenie toalety 
jest znacznie łatwiejsze. Nie trzeba przy tym 
korzystać z impregnatów i specjalnych środ-
ków czyszczących.  ←

KeraTect®: rzeczywiście gładkie powierzchnie
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Więcej informacji na stronie:  
→  www.keramag.pl

Powierzchnia ceramiki Keramag KeraTect® 
wytrzymuje nawet największe obciążenia, 
na przykład spowodowane ostrymi środkami 
czyszczącymi lub myciem pod ciśnieniem. 
Dlatego Keramag gwarantuje 30-letnią 
wytrzymałość szkliwa KeraTect® z zacho-
waniem gładkiej powierzchni ceramiki, bez 
ograniczeń w zakresie stosowania środków 
czyszczących. Jest to niezawodna gwaran-
cja utrzymania wartości, łatwego czyszcze-
nia i zachowania perfekcyjnej higieny.
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Meble łazienkowe 
Keramag
Więcej wzornictwa. Więcej komfortu. 
Większy porządek.

Szlachetne powierzchnie, klarowne formy 
i  elementy, które idealnie komponują się 
z ceramiką łazienkową. Meble łazienkowe 
Keramag umożliwiają stworzenie w łazience 
nastrojowej, komfortowej przestrzeni do 
życia.

Meble Keramag wykonane są wyłącznie 
z  wysokiej jakości materiałów, wodood-
pornych powierzchni oraz wytrzymałych, 
trwałych i niezawodnie funkcjonujących 
szuflad i zawiasów. Oprócz szafek podu-
mywalkowych dostępne są średniowysokie 

i wysokie szafki łazienkowe dostosowane nie-
mal do każdego pomieszczenia oraz ele-
menty odbijające światło i szafki z lustrami – 
wszystko odpowiednio do siebie dopasowane 
w poszczególnych seriach. Zastosowanie wielu 
inteligentnych rozwiązań, na przykład przemy-
ślany podział przestrzeni na półkach i w szufla-
dach czy odpowiednie oświetlenie, pozwoliło 
na stworzenie pojemnych, wygodnych schow-
ków, które istotnie przyczyniają się do zapew-
nienia komfortu w łazience.  ←

Tradycyjne płyty wiórowe mogą 
wchłaniać wodę i pęcznieć. Dlatego 
Geberit stosuje w swoich meblach 
wyłącznie silnie utwardzone 
trójwarstwowe płyty wiórowe 
odporne na działanie wody.

Wilgocioodporne

Wilgocioodporna 
płyta z żywicy 
melaminowej

Silnie utwardzone 
trójwarstwowe 
płyty wiórowe

Wilgocioodporność

Rozwiązania
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Więcej informacji na stronie:  
→  www.keramag.pl

Inteligentne rozwiązania, na 
przykład listwy z uchwytami, 
szuflady wysuwane z sys-
temem push to open oraz 
wysokiej jakości prowadnice 
gwarantujące łatwe wysuwa-
nie, ułatwiają obsługę mebli 
łazienkowych Keramag
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Rozwiązania 
niewymagające 
dużo miejsca
Większy komfort w małych łazienkach.

Do małych, trudno ustawnych pomieszczeń

Miejsce na wszystko, co chcesz schować. 
Teraz nawet to najmniejsze pomieszczenie 
w domu możesz wygodnie zaaranżować 
zgodnie z własnymi wyobrażeniami. Jest 
to możliwe dzięki bogatej palecie wzorów 
i   serii mebli łazienkowych Keramag ofe-
rowanych również w zmniejszonych wy-
miarach poszczególnych produktów. Bez 
kompro misów, ze swobodą ruchu i z wyjąt-
kowym  komfortem.  ←

Katalog produktów  2017  /  2018

Rozwiązania
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Więcej informacji na stronie:  
→  www.keramag.pl

Ceramika i meble łazienkowe 
przeznaczone specjalnie do 
małych łazienek, łazienek dla 
gości lub trudno ustawnych 
pomieszczeń zapewniają 
swobodę przy projektowaniu 
nawet bardzo małych 
pomieszczeń.
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Serie Niepowtarzalne 
łazienki w wyjątkowym 
stylu. Ceramika i meble 
łazienkowe niczym 
prawdziwe dzieła sztuki. 
Unikalne formy, 
szlachetne kolory, 
materiały i powierzchnie. 
Luksusowa kąpiel  

026 Katalog produktów 2017  /  2018



Serie
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Citterio
Seria Citterio łączy czysto 
geometryczne kontury z płynnymi 
formami organicznymi, tworząc 
niepowtarzalny styl. Jest to seria 
łazienkowa klasy premium 
o wyrazistej odrębności oraz 
ponadczasowej elegancji i wartości. 
Widać w niej wyraźnie rękę i styl 
renomowanego włoskiego 
projektanta Antonio Citterio. 
Włoska stylistyka w formie prostej, 
ponadczasowej elegancji.

3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®
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1

Citterio  
Strefa
umywalki

3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®

Katalog produktów 2017  /  2018032

Seria Citterio



Symetryczne linie otaczają delikatnie zaokrąglone misy umywalki, 
zapewniając dużo miejsca do ustawiania różnych przedmiotów 
potrzebnych do codziennej higieny.  Dzięki inteligentnemu wzor-
nictwu i wyjątkowej technologii Keramag, odpływy są niemal niewi-
doczne. Specjalnie zaprojektowana ceramiczna pokrywa odpływu 
idealnie łączy się z misą umywalki, dopełniając jej formy. Żaden 
szczegół nie zakłóca estetyki umywalki, jako że nie posiada ona 
otworu przelewowego. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zasto-
sowaniu opatentowanego systemu odpływowo-przelewowego Clou.

2 3 4

5 6

1 Delikatna, organiczna misa umywalki wyraźnie kontrastuje z silnie geometrycznymi krawędziami zewnętrznymi. 2 Umywalki z baterią umieszczoną z boku 
i odpowiednio dobranymi szafkami podumywalkowymi są atrakcyjnym rozwiązaniem dla łazienek dla gości. 3 Asymetryczna umywalka z wyjątkowo dużą 
ilością miejsca do ustawiania przedmiotów i dużą szafką podumywalkową. 4 Umywalki stawiane na blat dają dodatkowe możliwości aranżacji. 5 Dobrze 
przemyślane koncepcje mebli dla wyposażenia łazienki o indywidualnym profilu. 6 Elegancka i praktyczna: szafka podumywalkowa z miejscem na kosmetyki.

Szczególnie elegancko prezentują są umywalki stawiane na szafki 
podumywalkowe, w których znajduje się dużo miejsca do schowania 
małych i dużych przedmiotów potrzebnych codziennie w łazience.

Meble łazienkowe Keramag Citterio są wyrazem włoskiej klasyki. 
Oprócz czystej elegancji zachwyca ona wieloma inteligentnymi 
rozwiązaniami w zakresie organizacji miejsca w szafkach. Funkcjo-
nalny podział wewnątrz szafek pozwala na utrzymanie idealnego 
porządku. W ten sposób seria Keramag Citterio uosabia wyjątkową 
estetykę i organizację miejsca. Wysokiej jakości szklane eleganckie 
blaty w kolorze frontów szafek nadają meblom dodatkowego błysku.

Umywalki Keramag Citterio kryją w sobie, 
dzięki włoskiemu wzornictwu, prostą 
i ponadczasową elegancję. 
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3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®
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Oferowane w serii Keramag Citterio miski i bidety z okrą-
głymi, płynnymi formami doskonale pasują do wyjątko-
wego wzornictwa całej serii. Stojąca lub wisząca miska 
Rimfree® – bez wewnętrznego kołnierza zapewnia 
wyraźną optykę i brak zakamarków, w których mogą gro-
madzić się zanieczyszczenia i bakterie.

Ceramika sanitarna serii Keramag Citterio jest opcjonal-
nie dostępna ze szkliwem KeraTect® zapewniając opty-
malną ochronę i higienę. ← 

Citterio  
Miska
i Bidet
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Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą
58, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→   Nr kat. 835160000, korpus – dąb jasny,  

front – szkło taupe
→  Nr kat. 835161000, korpus – dąb czarny, 

front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123560000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Szafka wisząca podumywalkowa
73, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→    Nr kat. 835175000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835176000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123575000, 
123675000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze
szampańskim 

Szafka wisząca podumywalkowa 
88, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→   Nr kat. 835190000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835191000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123590000, 
123690000, 123695000.
Możliwość kompletowania z nóżkami
w kolorze szampańskim.  

Szafka wisząca podumywalkowa
z szafką boczną po prawej stronie 
118, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→   Nr kat. 835420000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835421000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
1 wewnętrzna szuflada, 2 uchwyty w kolorze 
szampańskim
Do kompletowania z umywalką asymetryczną 
123575000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Szafka wisząca podumywalkowa
z szafką boczną po lewej stronie 
118, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→    Nr kat. 835520000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835521000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
1 wewnętrzna szuflada, 2 uchwyty w kolorze 
szampańskim
Do kompletowania z umywalką asymetryczną 
123675000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Szafka wisząca podumywalkowa
z szafką boczną po prawej stronie 
133, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→   Nr kat. 835435000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835436000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
1 wewnętrzna szuflada, 2 uchwyty w kolorze 
szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123690000, 
123590000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Umywalka 60 cm, 
60 x 50 cm, 
→ Nr kat. 123560000 
z otworem, bez przelewu
W komplecie ceramiczna pokrywa odpływu
Do kompletowania z szafką 835160000, 
835161000.

Umywalka asymetryczna 75 cm,  
75 x 50 cm, 
→  Nr kat. 123575000, z półką po prawej 

stronie, z otworem, bez przelewu
→  Nr kat. 123675000, z półką po lewej stronie, 

z otworem, bez przelewu
W komplecie ceramiczna pokrywa odpływu
Do kompletowania z szafką 835175000, 
835176000, 835420000, 835421000. 

Umywalka 90 cm,  
90 x 50 cm, 
→   Nr kat. 123590000, z otworem, bez przelewu
→   Nr kat. 123690000, z półką po prawej 

stronie, z otworem, bez przelewu
→   Nr kat. 123695000, z półką po lewej stronie, 

z otworem, bez przelewu
W komplecie ceramiczna pokrywa odpływu
Do kompletowania z szafką 835190000, 
835191000, 835435000, 835436000, 
835535000 (wyłącznie umywalka 123590000 
oraz 123695000) 835536000 (wyłącznie 
umywalka 123590000 oraz 123695000).
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Szafka wisząca podumywalkowa z drzwiami
44 x 55, 7 x 31, 6 cm
→   Nr kat. 835145000 korpus – dąb jasny,  

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835146000, korpus – dąb czarny, 

front – szkło czarne
Drzwi z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123545000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Szafka wisząca podumywalkowa
ze szklanym blatem po prawej 
lub lewej stronie 
73, 4 x 54, 3 x 50, 4 cm
→   Nr kat. 835275000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835276000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123655000, 
123555000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Umywalka 45 cm, 
45 x 30 cm, 
→   Nr kat. 123545000
z otworem po prawej stronie, bez przelewu
W komplecie ceramiczna pokrywa odpływu
Do kompletowania z szafką 835145000, 
835146000

Nóżki do szafki podumywalkowej w kolorze
szampańskim (2 szt.) 
→   Nr kat. 500410000

Szafka wisząca podumywalkowa
z szafką boczną po lewej stronie
→   Nr kat. 835535000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→   Nr kat. 835536000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
1 wewnętrzna szuflada, 2 uchwyty w kolorze 
szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123695000, 
123590000.  

Umywalka stawiana na blat,  
56 x 40 cm, 
→   Nr kat. 123655000, z przelewem
→   Nr kat. 123555000, bez przelewu
W komplecie odpływ push-open z pokrywą 
ceramiczną.
Do kompletowania z szafką 835220000, 
835221000, 835275000, 835276000, 
835290000, 835291000, 835720000, 
835721000, 835820000, 835821000.

Szafka wisząca podumywalkowa
ze szklanym blatem po prawej lub lewej stronie
118, 4 x 54, 3 x 50, 4 cm
→ Nr kat. 835220000, korpus – dąb jasny

front – szkło taupe
→  Nr kat. 835221000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123655000, 
123555000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Szafka wisząca podumywalkowa
ze szklanym blatem po prawej lub lewej stronie
88, 4 x 54, 3 x 50, 4 cm
→   Nr kat. 835290000, korpus – dąb jasny

front – szkło taupe
→    Nr kat. 835291000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123655000, 
123555000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim

Szafka wisząca podumywalkowa
ze szklanym blatem, lewa/prawa
118, 4 x 54, 3 x 50, 4 cm
blat szklany z otworem po lewej/prawej stronie 
szafka boczna po prawej stronie
→  Nr kat. 835720000 (lewa), 835820000 (prawa) 

korpus – dąb jasny, front – szkło taupe
→  Nr kat. 835721000 (lewa), 835821000 (prawa)

korpus – dąb czarny, front – szkło czarne
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
1 wewnętrzna szuflada,  
2 uchwyty w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123655000, 
123555000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze 
szampańskim  
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Szafka wisząca podumywalkowa 
118, 4 x 55, 4 x 50, 4 cm
→  Nr kat. 835120000, korpus – dąb jasny, front – szkło taupe
→ Nr kat. 835121000, korpus – dąb czarny, front – szkło czarne
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt w kolorze szampańskim
Do kompletowania z umywalką 123520000.
Możliwość kompletowania z nóżkami w kolorze szampańskim
 

Lustro z oświetleniem LED 
118, 4 x 58, 4 x 14 cm
Rama: 
→ Nr kat. 835620000, dąb jasny
→ Nr kat. 835621000, dąb czarny
LED 12 V, 28 W, 4200 K, 3640 lm, 
230 V, ~50 Hz, IP44, klasa II
Montaż tylko w poziomie

Lustro z oświetleniem LED
i półkami po lewej lub prawej stronie 
133, 4 x 58, 4 x 14 cm
Rama: 
→ Nr kat. 835635000, dąb jasny
→ Nr kat. 835636000, dąb czarny
LED 12 V, 22 W, 4200 K, 2860 lm
230 V, ~50 Hz, IP44, klasa II
Montaż tylko w poziomie

Umywalka 120 cm, 
120 x 50 cm, z dwoma otworami, bez przelewu
→ Nr kat. 123520000
W komplecie ceramiczna pokrywa odpływu
Do kompletowania z szafką 835120000, 
835121000.

Lustro z oświetleniem LED 
88, 4 x 58, 4 x 14 cm
Rama: 
→ Nr kat. 835690000, dąb jasny
→ Nr kat. 835691000, dąb czarny
LED 12 V, 22 W, 4200 K, 2860 lm
230V, ~50 Hz, IP44, klasa II
Montaż w pionie lub poziomie 

Miska ustępowa lejowa, stojąca
36 x 56 cm  
→ Nr kat. 213520000

Miska ustępowa lejowa, stojąca Rimfree® 
36 x 56 cm 
→ Nr kat. 213560000
bez wewnętrznego kołnierza

Bidet wiszący, 
36 x 56 cm 
→ Nr kat. 233550000
z otworem
do baterii jednootworowych z elastycznym 
podłączeniem 

Bidet stojący, 
36 x 56 cm 
→ Nr kat. 233500000
z otworem 

Miska ustępowa lejowa, wisząca, 
36 x 56 cm 
→ Nr kat. 203550000
4, 5L/6L
Zestaw montażowy w komplecie 

Miska ustępowa lejowa, wisząca Rimfree®, 
36 x 56 cm  
→ Nr kat. 203570000
4, 5 l / 6 l , bez wewnętrznego kołnierza, 
Zestaw montażowy w komplecie
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Produkty ceramiczne opcjonalnie dostępne ze szkliwem KeraTect®

Ukryty, montaż 
do podłogi

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolnoopadająca

Spłukiwanie  
4,5 l

Dąb czarny Szkło taupe Szkło czarne Dąb jasny 

Korpus Front/Blat

Ciche 
domykanie 
szuflad 

Ukryty, ścienny 
montaż 

Biały alpin

Materiał 

Kolory/ Meble 
łazienkowe

Ceramika

Miska bez 
wewnętrznego 
kołnierza

Szafka wisząca boczna wysoka
z lustrem i półkami
40 x 160 x 25 cm
→ Nr kat. 835100000, korpus – dąb jasny
→ Nr kat. 835101000, korpus – dąb czarny
Półki z boku i z przodu 

Szafka wisząca boczna, wysoka 
40 x 160 x 37, 1 cm
→  Nr kat. 835110000, korpus – dąb jasny 

front – szkło taupe
→  Nr kat. 835111000, korpus – dąb czarny 

front – szkło czarne
Drzwi z mechanizmem cichego domykania, 
2 regulowane półki z płyty
2 nieregulowane półki z płyty
uchwyt w kolorze szampańskim
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą
lub prawą stronę.
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Silk
Delikatne linie i elegancka forma 
nadają serii Silk świadomie 
ekskluzywny wygląd. Eleganckie 
i praktyczne dodatki podnoszące 
ergonomię i komfort użytkowania 
zainteresują uzytkowników, którzy 
cenią sobie jakość codziennego życia.
Opakowana w wiele komfortowych 
dodatków.
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1

Silk  
Strefa 
umywalki
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2 3 4

5 6

1 Ekskluzywne umywalki z pasującym do nich blatem zapewniają dużo miejsca na potrzebne przedmioty.. 2 Składany moduł kosmetyczny 
z oświetlonym, składanym lusterkiem i stołkiem z regulacją wysokości. 3 Szafka podumywalkowa z otwartą półką. 4 Meble wykończone  
białym błyszczącym lakierem lub wysokiej jakości naturalnym fornirem. 5 Szuflady wyposażone w mechanizm cichego domykania 
i  elastyczny system podziału miejsca. 6 W środku wysokiej szafki znajduje się duże lustro wewnętrzne i listwa oświetleniowa.

Elegancja i ekskluzywny komfort 
dla wymagających 

Montowane na blacie umywalki serii Keramag Silk prezentują się 
wyjątkowo ekskluzywnie. Pasują do nich blaty z przebiegającą wokół 
elegancką, cofniętą osłoną i zintegrowanymi uchwytami na ręczniki. 
Wzrok przykuwają w szczególności asymetryczne blaty podumywal-
kowe i umywalki, także z bocznym otworem do baterii stojących.

Meble łazienkowe – szafki podumywalkowe, szafki boczne niskie 
i wysokie – zachwycają szlachetnym wykończeniem białym lakierem 
o wysokim połysku lub naturalnym fornirem z jasnego dębu lub ciem-
nego wenge pangar. Szuflady zamykają się delikatnie dzięki mechani-
zmowi cichego domykania. Wiele innych przemyślanych szczegółów 
wraz z dodatkowymi elementami  zapewniają możliwość indywidual-
nego wyposażenia wnętrza mebli.

Znajdujące się w lustrze elementy bezpośredniego i pośredniego 
oświetlenia oraz funkcja przeciwdziałająca parowaniu stwarzają ide-
alne warunki zarówno dla porannej toalety, jak i podczas przygoto-
wań przed wieczornym wyjściem.  ← 

045



Silk Miska 
i Bidet
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Wysoko zawieszona miska Keramag Silk 
Miska i bidet mają o 30 mm wyższą, komfortową pozy-
cję siedziska i duży odstęp od podłogi. Ułatwia to znacz-
nie siadanie i wstawanie. Deska sedesowa wyposażona 
jest w mechanizm wolnego opadania, a ukryty system 
mocowania gwarantuje całkowicie gładką powierzchnię 
zewnętrznej bryły miski. Ceramika tej serii dostępna jest 
także w wersji ze szkliwem KeraTect® zapewniającej długą 
trwałość i łatwe utrzymanie w czystości.  ← 

 
← Miska i bidet nawiązują swoim 
kształtem do umywalek, 
zachowując charakterystyczne 
dla nich przewężenie na dole.

Elegancka sylwetka z podwyższoną pozycją siedziska.
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Umywalka 100 cm, 
100 x 47 cm,  
z otworem, z przelewem
→ Nr kat. 121600000 
Do kompletowania z postumentem 292600000, 
półpostumentem 292610000 lub blatem 
podumywalkowym 816200000, Y816300000, 
Y816600000, Y816220000, 816320000, 
816620000, Y816240000, Y816340000, 
816640000, Y816241000, Y816341000, 
816641000, 816243000, Y816343000, 
816643000 i szafką Y816010000, Y816011000, 
Y816012000, 816020000, 816021000, 
816022000, Y816040000, 816041000, 
Y816042000.

Umywalka 60 cm, 
60 x 47 cm,  
z otworem, z przelewem
→ Nr kat. 121660000 
Do kompletowania z postumentem 292600000, 
półpostumentem 292610000  
lub blatem podumywalkowym Y816260000, 
Y816360000, 816660000, Y816280000, 
Y816380000, 816680000, Y816240000, 
Y816340000, 816640000, Y816241000, 
Y816341000, 816641000, Y816242000, 
Y816342000, 816642000  
i szafką Y816060000, Y816061000, 
Y816062000, 816080000, 816081000, 
816082000, Y816040000, 816041000, 
Y816042000

Umywalka 120 cm, 
120 x 47 cm,  
z dwoma otworami, z przelewem
→ Nr kat. 121620000 
Do kompletowania z blatem podumywalkowym
816243000, Y816343000, 816643000  
i szafką Y816040000, 816041000, Y816042000.

Umywalka 80 cm, 
80 x 47 cm,  
z otworem, z przelewem
→ Nr kat. 121680000 
Do kompletowania z postumentem 292600000, 
półpostumentem 292610000  
lub blatem podumywalkokwym Y816280000, 
Y816380000, 816680000, 816200000, 
Y816300000, Y816600000, Y816240000, 
Y816340000, 816640000, Y816241000, 
Y816341000, 816641000  
i szafką 816080000, 816081000, 816082000, 
Y816010000, Y816011000, Y816012000, 
Y816040000, 816041000, Y816042000.

Umywalka 120 cm, 
120 x 47 cm,  
bez otworu, z przelewem
→ Nr kat. 121625000 
Do kompletowania z blatem podumywalkowym 
Y816220000, 816320000, 816620000, 
816243000, Y816343000, 816643000  
i szafką 816020000, 816021000, 816022000, 
Y816040000, 816041000, Y816042000.

600

Umywalka stawiana na blat,  
57 x 42,7 cm, 
→ Nr kat. 121650000, z półką po lewej stronie, z otworem na baterię, bez przelewu
→ Nr kat. 121655000, z półką po prawej stronie, z otworem na baterię, bez przelewu
Do kompletowania z blatem podumywalkowym Y816260000, Y816360000, 816660000, 
Y816240000, Y816340000, 816640000, Y816242000, Y816342000, 816642000  
i szafką Y816060000, Y816061000, Y816062000, Y816040000, 816041000, Y816042000. 
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Umywalka 40 cm, 
40 x 29,5 cm,  
z otworem po prawej stronie, bez przelewu
→ Nr kat. 121640000
Do kompletowania z szafką 816440000, 
816441000, 816442000.

400
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1200 1200

Postument 72 cm
→ Nr kat. 292600000 
Do kompletowania z umywalkami 121660000, 
121680000, 121600000.

Półpostument 26,5 cm
→ Nr kat. 292610000
Do kompletowania z umywalkami 121660, 
121680, 121600. 

720

265
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Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon na środku 
60 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. Y816260000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816360000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816660000, Biały połysk
Do kompletowania z umywalką 121650000, 121655000, 
121660000 i szafką Y816060000, Y816061000, Y816062000
oraz wieszakiem na ręcznik 516045000.
Konieczne użycie armatury z elastycznymi wężykami podłączeniowymi.
W przypadku montażu blatu z umywalkami 121660000, 121650000, 
121655000  

Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon na środku  
80 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. Y816280000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816380000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816380000, Biały połysk
Do kompletowania z umywalką 121660000, 121680000
i szafką 816080000, 816081000, 816082000
oraz wieszakiem na ręcznik 516045000.
Konieczne użycie armatury z elastycznymi wężykami
podłączeniowymi.
W przypadku montażu blatu z umywalkami
121660000, 121680000. 

Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon na środku 
100 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. 816200000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816300000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816600000, Biały połysk
W komplecie wsporniki montażowe.
Do kompletowania z umywalką 121680000, 121600000  
i szafką 816010000, 816011000, 816012000  
lub wieszakiem na ręcznik 516045000.
 

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
60 x 40 x 47 cm
→ Nr kat. Y816060000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816061000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816062000, Biały połysk
1 szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt chromowany
Do kompletowania z umywalką 121650000, 121655000, 
121660000 i łączenia tylko z blatem podumywalkowym Y816260000, 
Y816360000, 816660000, Y816240000, Y816340000, 816640000, 
Y816241000, Y816341000, 816641000, Y816242000, Y816342000, 
816642000, 816243000, Y816343000, 816643000. 
 
 

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
80 x 40 x 47 cm
→ Nr kat. 816080000, Dąb jasny
→ Nr kat. 816081000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816082000, Biały połysk
1 szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt chromowany
Do kompletowania z umywalką 121660000, 121680000
i łączenia tylko z blatem podumywalkowym Y816280000, 
Y816380000, 816680000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
100 x 40 x 47 cm
→ Nr kat. Y816010000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816011000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816012000, Biały połysk
1 szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt chromowany
Do kompletowania z umywalką 121680000, 121600000
i łączenia tylko z blatem podumywalkowym 816200000, 
Y816300000, Y816600000. 
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Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon na środku 
120 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. Y816220000, Dąb jasny
→ Nr kat. 816320000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816620000, Biały połysk
W komplecie wsporniki montażowe.
Do kompletowania z umywalką 121600000, 121625000 
i szafką 816020000, 816021000, 816022000  
oraz wieszakiem na ręcznik 516045000. 

Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon na środku 
140 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. 816243000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816343000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816643000, Biały połysk
W komplecie wsporniki montażowe.
Do kompletowania z umywalką 121600000, 121620000, 
121625000 i szafką Y816040000, 816041000, 
Y816042000, Y816060000, Y816061000, Y816062000  
oraz wieszakiem na ręcznik 516045000.

Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon po prawej stronie 
140 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. Y816241000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816341000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816641000, Biały połysk
W komplecie wsporniki montażowe.
Do kompletowania z umywalką 121655000, 121660000, 
121680000, 121600000, szafką Y816040000, 816041000, 
Y816042000, Y816060000, Y816061000, Y816062000
i wieszakiem na ręcznik 516045000.

Szafka wisząca podumywalkowa z 2 szufladami 
120 x 40 x 47 cm
→ Nr kat. 816020000, Dąb jasny
→ Nr kat. 816021000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816022000, Biały połysk
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyty chromowane
Do kompletowania z umywalką 121600000, 121625000
i łączenia tylko z blatem podumywalkowym
Y816220000, 816320000, 816620000. 
  

Szafka wisząca podumywalkowa z 2 szufladami 
140 x 40 x 47 cm
→ Nr kat. Y816040000, Dąb jasny
→ Nr kat. 816041000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816042000, Biały połysk
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyty chromowane
Do kompletowania z umywalkami 121650000, 121655000, 
121660000, 121680000, 121600000, 121620000, 
121625000 i łączenia tylko z blatem podumywalkowym
Y816240000, Y816340000, 816640000, Y816241000, 
Y816341000, 816641000, Y816242000, Y816342000, 
816642000, 816243000, Y816343000, 816643000. 
  

Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon po lewej stronie 
140 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. Y816240000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816340000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816640000, Biały połysk
W komplecie wsporniki montażowe.
Do kompletowania z umywalką 121655000, 121660000, 
121680000, 121600000, szafką Y816040000, 816041000, 
Y816042000, Y816060000, Y816061000, Y816062000
i wieszakiem na ręcznik 516045000. 
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Blat podumywalkowy
z wycięciem na syfon po lewej i prawej stronie 
140 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. Y816242000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816342000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816642000, Biały połysk
W komplecie wsporniki montażowe.
Do kompletowania z umywalką 121650000, 121655000, 121660000, 
szafką Y816040000, 816041000, Y816042000, Y816060000, 
Y816061000, Y816062000 i wieszakiem na ręcznik 516045000. 

Reling chromowany na ręcznik
→ Nr kat. 516045000 
dł. 43 cm, 
Do kompletowania ze wszystkimi blatami
podumywalkowymi Silk (montaż boczny).

Moduł kosmetyczny
Z lustrem i oświetleniem LED 
60 x 10 x 47 cm
→ Nr kat. 816250000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816350000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816352000, Biały połysk
Do kompletowania z blatem podumywalkowym Y816240000, Y816340000, 816640000, 
Y816241000, Y816341000, 816641000, Y816242000, Y816342000, 816642000, 816243000, 
Y816343000, 816643000, Y816260000, Y816360000, 816660000, Y816280000, Y816380000, 
816680000, 816200000, Y816300000, Y816600000, Y816220000, 816320000, 816620000. 

Szafka wisząca podumywalkowa z drzwiami
40 x 44 x 29 cm
→ Nr kat. 816440000, Dąb jasny
→ Nr kat. 816441000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816442000, Biały połysk
1 drzwi z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyt chromowany
Do kompletowania z umywalką 121640000.
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Miska ustępowa lejowa wisząca, 
36 x 54 cm 
→ Nr kat. 203650000
dł. miski 54 cm
W komplecie kryte mocowania ścienne.
Do montażu konieczny jest króciec  
odpływowy 30 cm. 

Bidet wiszący
36 x 54 cm 
→ Nr kat. 232600000
z otworem
do baterii jednootworowych z elastycznym 
podłączeniem

Lustro z oświetleniem
40 x 90 x 5,5 cm 
→ Nr kat. Y816540000
prawe lub lewe
rama: stal nierdzewna polerowana
oświetlenie, dioda 12 V DC, 15 W, 6400 K, 
2400 LM
Nie ulega zaparowaniu.

Lustro z oświetleniem
80 x 62 x 5,5 cm 
→ Nr kat. 816580000
rama: stal nierdzewna polerowana
oświetlenie, LED 12 V DC, 20 W, 6400 K, 3200 lm
i LED 12 V DC, 7.2 W, RGB
 

Lustro z oświetleniem
120 x 62 x 5,5 cm 
→ Nr kat. 816520000
rama: stal nierdzewna polerowana
oświetlenie, LED 12 V DC, 20 W, 6400 K, 3200 lm
i LED 12 V DC, 12 W, RGB
Nie ulega zaparowaniu. 

Lustro z oświetleniem
60 x 90 x 5,5 cm 
→ Nr kat. 816560000
rama: stal nierdzewna polerowana
oświetlenie, LED 12V DC 30W, 6400K, 4800 lm
i LED 12 V DC, 4.8 W, RGB
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Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Komfortowa 
wysokość 
siedziska 
≥ 30 mm

Deska  
wolnoopadająca

Ciche 
domykanie 
szuflad 

Materiał 

Wenge PangarDąb jasny Biały połysk

Korpus / Front

Kolory
Meble 
łazienkowe

Szafka wisząca boczna, niska, z drzwiami 
40 x 103,5 x 35 cm
→ Nr kat. Y816050000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816051000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816052000, Biały połysk
1 drzwi z mechanizmem cichego domykania, 
2 półki, uchwyt chromowany
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem  
na lewą lub prawą stronę.

Szafka wisząca boczna, wysoka, z drzwiami 
40 x 171,5 x 35 cm
→ Nr kat. 816000000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816001000, Wenge Pangar
→ Nr kat. 816002000, Biały połysk
1 drzwi z mechanizmem cichego domykania, 
z wewnętrznym lustrem i oświetleniem LED, 
4 nieregulowane półki z płyty,  
uchwyt chromowany
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem  
na lewą lub prawą stronę.

350 350400 400

1035

1715

Ceramika

Biały alpin

Taboret 
38 x 45 / 49 x 56 cm
→ Nr kat. Y816070000, Dąb jasny
→ Nr kat. Y816071000, Wenge Pangar
→ Nr kat. Y816072000, Biały połysk
Szuflada z mechanizmem cichego domykania
i kółkami blokującymi się podczas obciążenia.
Regulowana wysokość siedziska taboretu.

380
560

450 –
490
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Przegroda do szuflady do szafek podumywalkowych 
→ Nr kat. 516060000, 60 cm 
→ Nr kat. 516070000, 70 cm 
→ Nr kat. 516080000, 80 cm  
→ Nr kat. 516100000, 100 cm 

Sztuka łączenia  
Szafka podumywalkowa może zostać 
połaczona z blatem w innej, dostępnej 
w ofercie serii Silk kolorystyce.

053
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Xeno2
Seria Xeno² jest wyrazem minima-
listycznego stylu w architekturze. 
Charakteryzujesięprostymi,geo-
metrycznymiliniaminazewnątrz,za-
chowującmiękkie,naturalnekształty
wewnątrz.Dziękitakiemupołączeniu
misaumywalkisprawiawrażenie,jak-
bywciągudziesiąteklatzostaławy-
rzeźbionaprzezbieżącąwodę.Seria
KeramagXeno²oferujeidealniezhar-
monizowanyasortymentobejmujący
inteligentnieprzemyślaneelementy
wjednymstylu.Niezależnaswoboda
wperfekcji.3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®

055



056 Katalog produktów 2017  /  2018

Seria Xeno2



057



1

2

Xeno2  
Strefa umywalki

Minimalistyczne, niezależne wzornictwo, 
komfortowe i różnorodne funkcje serii 
Xeno2. 

Umywalki Keramag Xeno2 mają lekko podniesioną półkę z otworem 
na baterię i wąski stopień przy krawędzi misy jako wyraz naturalnej 
i wyrazistej linii zapewniającej maksymalny komfort. Estetykę płyn-
nej formy wewnętrznej misy nie zakłóca także otwór przelewowy. 
Proste wzornictwo świadczące o konsekwentnie czystym wyra-
zie formy kryje w sobie również zalety zawiązane z utrzymaniem 
higieny i  czystości.  ←
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5 6 7

1 Płynnie wygięty kształt misy umywalkowej silnie kontrastuje z wyraźnie geometrycznymi krawędziami zewnętrznymi umywalek Keramag 
Xeno2. 2 Wyraźna linia: smukłe geometryczne umywalki, fronty szafek bez uchwytów. 3 Umywalki Keramag Xeno2 umożliwiają aranżację wyjątkowych 
przestrzeni łazienkowych. 4 Asymetryczne kształty mis umywalek umożliwiają zaprojektowanie interesujących rozwiązań również dla małych 
łazienek. 5 Ekskluzywne koncepcje urządzenia łazienki można urzeczywistnić także w niewielkich przestrzeniach. 6 Praktyczne wkłady organizujące 
przestrzeń zapewniają utrzymanie porządku w szufladach. 7 Szuflady wysuwają się delikatnie i zamykają przy pomocy systemu push to open, 
dodatkowo wzbogacone są o podświetlenie LED.

Charakteryzujące się pięknym kształtem meble łazienkowe serii 
Xeno2 kryją w sobie dużo miejsca, które można zaplanować zgodnie 
z własnymi potrzebami, korzystając z inteligentnie opracowanych 
systemów. Meble łazienkowe zachowują geometrię ceramiki tworząc 
szlachetny, wyciszony klimat w łazience. Filigranowe fronty mebli 
nadają tej serii naturalną lekkość.

Eleganckie szafki podumywalkowe nie posiadają uchwytów mimo 
to zapewniają maksymalny komfort dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości systemu otwierania dotykowego (push to open). W ofercie 
serii Xeno2 dostępne są rozwiązania z jedną lub kilkoma szufladami 
o inteligentnie zorganizowanej przestrzeni. Szafki podumywalkowe 
są seryjnie wyposażone w oświetlenie LED i matę antypoślizgową. 
Dla zainteresowanych dostępne są dodatkowo praktyczne wkłady 
do szuflad organizujące przestrzeń, pozwalające jeszcze lepiej wyko-
rzystać dostępne w szafkach miejsce.  ←
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Xeno2  
Strefa umywalki
Slim Line

1
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1 Elegancka stefa umywalkowa dla dwóch osób z delikatną listwą świetlną między umywalką a szafką podumywalkową. 2 Listwa świetlna służy 
równocześnie jako oświetlenie szafek podumywalkowych zapewniających wiele możliwość podziału i zagospodarowania dostępnego miejsca.
3 System push to open zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie szuflad. 4 Przestrzeń strefy umywalkowej w połączeniu ze ściennymi bateriami i 
odpowiednio dobranym lustrem tworzy wymarzoną przestrzeń w toalecie. 5 Szafki podumywalkowe można także połączyć z funkcjonalnymi 
uchwytami na ręczniki.

Delikatna linia zapewniająca ekskluzywną strefę umywalkową
Umywalki Keramag Xeno2 są wykonane z wysokiej jakości materiału 
Varicor® i charakteryzują się wyjątkowo smukłą krawędzią Slim Line. 
Wraz z odpowiednio zaprojektowanymi meblami zapewniają moż-
liwość ekskluzywnego urządzenia łazienki z dużą strefą umywalki, 
sprawiając równocześnie wrażenie lekkości. Kontrastujące elementy, 
takie jak zintegrowana listwa świetlna pod umywalką, czy antypośli-
zgowa mata w szufladach tworzą interesujące akcenty, które wzbo-
gacają całą serię.  ←

5
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Xeno2 
Miska i Bidet

Kształt umywalek został za-
chowany także w miskach 
i bidetach serii Keramag 
Xeno2. 

Miska wisząca Rimfree® bez wewnętrznego 
kołnierza posiada wyjątkowo płaską zin-
tegrowaną deskę wolnoopadającą. Duże, 
gładkie powierzchnie ceramiczne z ukry-
tym systemem mocowania podkreślają 
wyjątkową jakość wzornictwa i  ułatwiają 
utrzymanie czystości.

Dla tej serii dostępne jest opcjonalne 
wykończenie szkliwem KeraTect®, dzięki 
czemu ceramika sanitarna serii Keramag 
Xeno2 pozostaje  przez długi czas piękna 
i łatwa w utrzymaniu czystości.  ←
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Szafka wisząca podumywalkowa 
z szufladą 88 x 22 x 46, 2 cm  
z otworem na syfon po prawej stronie
→ Nr kat. 807490000, biały połysk
→ Nr kat. 807491000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807492000, szary mat płótno
Szuflada z systemem push to open 
i podświetleniem LED
Możliwość kompletowania z umywalką 
127290000, 127293000.  

Umywalka asymetryczna lewa 90 x 48 cm,  
→ Nr kat. 127290000, z otworem, bez przelewu
→  Nr kat. 127293000, bez otworu, bez przelewu
Możliwość kompletowania z szafką 807490000, 
807491000, 807492000, 807690000, 807691000, 
807692000.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami 88 x 53 x 46, 2 cm 
z otworem na syfon po prawej stronie
→ Nr kat. 807690000, biały połysk
→ Nr kat. 807691000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807692000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open
(górna szuflada z podświetleniem LED)
Możliwość kompletowania z umywalką 
127290000, 127293000.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z szufladą 88 x 22 x 46, 2 cm 
z wycięciem na syfon po lewej stronie
→ Nr kat. 807390000, biały połysk
→ Nr kat. 807391000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807392000, szary mat płótno
Szuflada z systemem push to open 
i podświetleniem LED
Możliwość kompletowania z umywalką 
127190000, 127193000.  

Umywalka asymetryczna prawa 90 x 48 cm,  
→ Nr kat. 127190000, z otworem, bez przelewu
→ Nr kat. 127193000, bez otworu, bez przelewu
Możliwość kompletowania z szafką 807390000, 
807391000, 807392000, 807590000, 
807591000, 807592000.

Szafka wisząca podumywalkowa 
z 2 szufladami 88 x 53 x 46, 2 cm 
z wycięciem na syfon po lewej stronie
→ Nr kat. 807590000, biały połysk
→ Nr kat. 807591000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807592000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open
(górna szuflada z podświetleniem LED)
Możliwość kompletowania z umywalką 
127190000, 127193000. 

Szafka wisząca podumywalkowa  
z szufladą 88 x 22 x 46, 2 cm  
→ Nr kat. 807490000, biały połysk
→ Nr kat. 807491000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807492000, szary mat płótno
Szuflada z systemem push to open 
i podświetleniem LED
Możliwość kompletowania z umywalką 
127290000, 127293000. 

Umywalka 90 x 48 cm,  
→ Nr kat. 127090000, z otworem, bez przelewu
→  Nr kat. 127093000, bez otworu,  

bez przelewu
Możliwość kompletowania z szafką 807190000, 
807191000, 807192000, 807290000, 
807291000, 807292000. 

Szafka wisząca podumywalkowa 
z 2 szufladami 88 x 53 x 46, 2 cm 
→ Nr kat. 807290000, biały połysk
→ Nr kat. 807291000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807292000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open
(górna szuflada z podświetleniem LED)
Możliwość kompletowania z umywalką 
127090000, 127093000.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z szufladą 58 x 22 x 46, 2 cm 
→ Nr kat. 807160000, biały połysk
→ Nr kat. 807161000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807162000, szary mat płótno
Szuflada z systemem push to open  
i podświetleniem LED.
Możliwość otwierania na lewą lub prawą stronę.
Możliwość kompletowania z umywalką 
127060000  

Umywalka 60 x 48 cm,  
→ Nr kat. 127060000, z otworem, bez przelewu
Możliwość kompletowania z szafką 807160000, 
807161000, 807162000, 807260000, 
807261000, 807262000.  

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami 58 x 53 x 46, 2 cm 
→ Nr kat. 807260000, biały połysk
→ Nr kat. 807261000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807262000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open  
(górna szuflada z podświetleniem LED)
Możliwość kompletowania z umywalką 127060000
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Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami 117, 4 x 22 x 46, 2 cm 
→ Nr kat. 807120000, biały połysk
→ Nr kat. 807121000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807122000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open  
i podświetleniem LED
Możliwość kompletowania z umywalką 
127020000, 127023000, 127025000. 

Umywalka 120 x 48 cm,  
→ Nr kat. 127020000, z otworem, bez przelewu
→  Nr kat. 127025000, z dwoma otworami, 

bez przelewu
→  Nr kat. 127023000, bez otworów,  

bez przelewu
Możliwość kompletowania z szafką 807120000, 
807121000, 807122000, 807220000, 807221000, 
807222000. 

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 4 szufladami 117, 4 x 53 x 46, 2 cm 
→ Nr kat. 807220000, biały połysk
→ Nr kat. 807221000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807222000, szary mat płótno
4 szuflady z systemem push to open
(2 górne szuflady z podświetleniem LED).
Możliwość kompletowania z umywalką 
27020000, 127023000, 127025000. 

Umywalka 140 x 48 cm,  
→ Nr kat. 427040016, bez otworu, Varicor®, biały alpejski
→ Nr kat. 427041016, z 2 otworami, Varicor®, biały alpejski
Umywalka nie nadaje się do montażu ściennego.  
Może być stosowana tylko z szafką 807740000,  
807741000 lub 807742000 
 

Umywalka 160 x 48 cm,  
→ Nr kat. 427060016, bez otworu, Varicor®, biały alpejski
→ Nr kat. 427061016, z 2 otworami, Varicor®, biały alpejski
Umywalka nie nadaje się do montażu ściennego. 
Może być stosowana tylko z szafką 807760000,  
807761000 lub 807762000 
 

Szafka wisząca podumywalkowa z 2 szufladami 139, 5 x 35 x 47, 3 cm 
→ Nr kat. 807740000, biały połysk
→ Nr kat. 807741000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807742000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open i podświetleniem LED
Możliwość kompletowania z umywalką 427040016, 427041016.

Szafka wisząca podumywalkowa z 2 szufladami 159, 5 x 35 x 47, 5 cm 
→ Nr kat. 807760000, biały połysk
→ Nr kat. 807761000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807762000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open i podświetleniem LED
Możliwość kompletowania z umywalką 427060016, 427061016.

Szafka wisząca podumywalkowa z drzwiami 38 x 52, 5 x 26, 5 cm 
→ Nr kat. 807040000, biały połysk
→ Nr kat. 807041000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807042000, szary mat płótno
Drzwi z mechanizmem cichego domykania.
Możliwość otwierania na lewą lub prawą stronę.
Możliwość kompletowania z umywalką 127040000, 127045000
127045000 

Umywalka 40 x 28 cm,  
→ Nr kat. 127045000, bez przelewu, z otworem po prawej stronie
→ Nr kat. 127040000, bez przelewu, z otworem po lewej stronie
Możliwość kompletowania z szafką 807040000, 807041000, 807042000 
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475

530

350

350
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Lustro z podświetleniem LED
140 x 71 x 5, 5 cm
→ Nr kat. 807340000
52 W / 4200 K, 3575 lm, IP44, klasa I, 
z czujnikiem ściemniania.
Nie ulega zaparowaniu.

Lustro z podświetleniem LED
120 x 71 x 5, 5 cm
→ Nr kat. 807820000
46 W / 4200 K, 3055 lm, IP44, klasa I, 
z czujnikiem ściemniania.
Nie ulega zaparowaniu.

Lustro z podświetleniem LED
160 x 71 x 5, 5 cm
→ Nr kat. 807360000
57, 2 W / 4200 K, 4095 lm, IP44, klasa I
z czujnikiem ściemniania.
Nie ulega zaparowaniu.

Lustro z podświetleniem LED
60 x 71 x 5, 5 cm
→ Nr kat. 807860000
22, 5 W / 4200 K, 1495 lm, IP44, klasa I,  
z czujnikiem ściemniania.
Nie ulega zaparowaniu. 

Lustro z podświetleniem LED
40 x 91 x 5, 5 cm
→ Nr kat. 807840000
9, 4 W / 4200 K, 975 lm, IP44, klasa I,  
z czujnikiem ściemniania.
Nie ulega zaparowaniu.

Lustro z podświetleniem LED
90 x 71 x 5, 5 cm
→ Nr kat. 807890000
38, 6 W / 4200 K, 2275 lm, IP44, klasa I, 
z czujnikiem ściemniania.
Nie ulega zaparowaniu.

900

700 700

700 700 700

400 600 900

1200 1400 1600

Wklad do szuflady  
15 x 6, 2 x 32, 3 cm
→  Nr kat. 807920000,  

wkład z przegrodami poziomymi
→ Nr kat. 807910000, wkład do szuflady T

Wkład do szuflady 
20, 8 x 9, 8 x 37, 3 cm
→  Nr kat. 807930000,  

wkład z przegrodami poziomymi

150

208

323

373

62

98

Bidet wiszący
35 x 54 cm
→ Nr kat. 237050000 
z otworem, bez przelewu
W komplecie zestaw montażowy.

350
540

Miska ustępowa wisząca Rimfree®
35 x 54 cm
→ Nr kat. 207050000 
4, 5 l / 6 l
W komplecie zestaw montażowy.
Do kompletowania z deską sedesową twardą, 
wolnoopadającą 577050000

350
540
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Szafka boczna wysoka z drzwiami 
40 x 170 x 35, 1 cm
→ Nr kat. 807000000, biały połysk
→ Nr kat. 807001000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807002000, szary mat płótno
Drzwi z mechanizmem cichego domykania, 
z lustrem na wewnętrznej stronie,  
1 nieregulowana półka z płyty, 4 półki szklane.
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem
na lewą lub prawą stronę 

Szafka boczna z szufladą 
58 x 20 x 46, 2 cm
→ Nr kat. 807060000, biały połysk
→ Nr kat. 807061000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807062000, szary mat płótno
Szuflada z systemem push to open
Do kompletowania z: 
Blat szklany, 
→ Nr kat. 507580000
45 x 0, 8 x 45 cm

Szafka boczna z 2 szufladami 
45 x 51 x 46, 2 cm
→ Nr kat. 807045000, biały połysk
→ Nr kat. 807046000, ciepły szary mat
→ Nr kat. 807047000, szary mat płótno
2 szuflady z systemem push to open
Do kompletowania z:
Blat szklany, 
→ Nr kat. 507450000
45 x 0, 8 x 45 cm

351 400

1700

462 462
450 580

510

200

Ciche 
domykanie 
szuflad 

Mechanizm 
otwierania 
szuflad typu 
push-to-open 

Spłukiwanie
4,5 l

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Ukryty, 
ścienny  
montaż 

Deska  
wolno opadająca

Miska bez 
wewnętrznego 
kołnierza

Biały alpin

Materiał

Biały alpin

Varicor®

Biały połysk 

Kolory
Meble 
łazienkowe

Korpus / Front

Ceramika

Ciepły
szary mat

Szary mat płótno
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Kompleksowe serie Estetyczne połą-
czenie przestrzeni 
i  funkcjonalności. Otwarcie na 
nowe trendy. Stworzenie 
świata dla własnych potrzeb, 
korzystając z kompleksowych 
serii łazienkowych, które za-
pewnią dużo miejsca i swobo-
dy. Łazienka wyrazem własnej 
 osobowości.
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Komplek-
sowe serie 
do łazienek
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Preciosa 2
Seria charakteryzuje się 
konsekwentnym ograniczeniem 
formy poprzez czyste, graficzne 
połączenie kształtu prostokąta 
i koła. Seria Keramag  Preciosa 2 
wyraża  prostotę i precyzję z siłą 
formy zredukowanej estetycznie 
do minimum. Dostrzec możemy 
czystą geometrię dla precyzyjnych 
architektonicznych koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni. 
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1

Preciosa 2 
Strefa umywalki 
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Porzucając wszystko, co zbyteczne, 
dochodzimy do samego sedna.

Projektanci puryści z dbałości o czystość w swoich projektach 
poszukują architektonicznie czystych linii i struktur. Seria Keramag 
Preciosa 2 konsekwentnie realizuje dążenie do prostoty, ogranicza-
jąc się do kształtu koła i prostokąta, które dominują we wszystkich 
elementach tej serii. Relingi chromowane na ręczniki montowane 
z przodu lub z boku umywalki kontynuują jej geometryczny kontur. 
Forma dzieląca graficznie umywalki w klarowny sposób zostaje 
odzwierciedlona także w szafkach podumywalkowych.

Okrągłą formę charakteryzującą misę umywalki mają także chro-
mowane uchwyty zdobiące zarówno szafki podumywalkowe, jak 
i wysokie szafki. Delikatny mechanizm cichego domykania szu-
flad i praktyczne ustawienia przegródek w szufladach doskonale 
pasują do tej ambitnej serii. Meble łazienkowe pomalowane są 
śnieżnobiałym lakierem o wysokim połysku.

Wyraźną formę umywalek można uzupełnić elementami oświetle-
nia lustra serii Keramag Xeno2.  ←

2 3 4

5 6

1 Harmonijnie dobrana umywalka i szafka podumywalkowa. 2 Duża powierzchnia do ustawiania przedmiotów między okrągłą misą a prostokątnym 
konturem zewnętrznym. 3 Dobrze dopasowana szafka wysoka z okrągłym uchwytem. 4 Dostępne opcjonalnie relingi chromowane  na ręczniki 
konsekwentnie nawiązują do zewnętrznego konturu umywalek. 5 Wyraźna geometria została zachowana także w umywalce do łazienki dla 
gości. 6 System cichego domykania i i przejrzysty, funkcjonalny podział miejsca w szufladach szafek podumywalkowych.
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Architektura miski i bidetu
Bezkompromisowo klarowne formy charakteryzują także miskę 
i bidet serii Keramag Preciosa 2. Deska sedesowa perfekcyjnie 
pasuje do miski i jest zaopatrzona w system wolnego opadania 
gwarantujący delikatną obsługę.

Innowacyjne mocowania umożliwiają uzyskanie całkowicie gład-
kich powierzchni zewnętrznych ceramiki miski i bidetu.

Preciosa 2  
Miska i Bidet

Dzięki smukłej formie ceramika jest oddalona od podłogi, co 
nadaje jej optycznej lekkości i ułatwia w praktyce czyszczenie.

Opcjonalnie miske i bidet można zamówić ze szkliwem KeraTect®, 
zwiększającym trwałość ceramiki i ułatwiającym utrzymanie 
czystości.  ← 

076 Katalog produktów 2017  /  2018

Seria Preciosa 2



3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®

077



Preciosa 2  
Wanna

Relaksacyjna kąpiel w geometrycznych kształtach
Wanna Keramag Preciosa 2 posiada delikatnie zaokrągloną formę wewnętrzną 
zatopioną w geometrycznym prostokącie krawędzi zewnętrznych.
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Umywalka 60 cm, 
60 x 50 cm, 
→  Nr kat. 123260000, z otworem, z przelewem
→  Nr kat. 123261000, bez otworu, bez przelewu
→  Nr kat. 123262000, z otworem, bez przelewu
Do kompletowania z szafką 800760000 
lub relingiem chromowanym frontowym 
500720000 lub bocznym 500750000. 

Reling chromowany do umywalki 
dł. 48,5 cm
→  Nr kat. 500750000
Montaż boczny

Reling chromowany do umywalki
dł. 58,2 cm
→  Nr kat. 500720000
Montaż frontowy 

Umywalka 90 cm, 
90 x 50 cm, 
→  Nr kat. 123290000, z otworem, z przelewem
→  Nr kat. 123291000, bez otworu, bez przelewu
→  Nr kat. 123292000, z otworem, bez przelewu

Do kompletowania z szafką 800790000  
lub relingiem bocznym 500750000.  

Szafka wisząca podumywalkowa, z szufladą, 
59 x 25,5 x 49 cm
→  Nr kat. 800760000, biały połysk
Szuflada z mechanizmem cichego domykania.
Do kompletowania z umywalką 123260000, 
123261000, 123262000. 

Szafka wisząca podumywalkowa, z szufladą, 
89 x 25,5 x 49 cm
→  Nr kat. 800790000, biały połysk
Szuflada z mechanizmem cichego domykania.
Do kompletowania z umywalką 123290000, 
123291000, 123292000.

Reling chromowany do umywalki 
dł. 48,5 cm
→  Nr kat.500750000
Montaż boczny

Miska ustępowa lejowa, wisząca
35 x 53 cm, 
→  Nr kat. 203200000
z krytym mocowaniem
Do kompletowania z deską 571280000 

Bidet wiszący
35 x 53 cm, 
→  Nr kat. 233200000
z otworem 
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490
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255

255

100
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485
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900

500

Umywalka 40 cm
40 x 28 cm, 
→  Nr kat. 273240000
z otworem po prawej stronie, bez przelewu,
Do kompletowania z szafką 800740000 
lub relingiem chromowanym frontowym 
500740000.

Reling chromowany do umywalki
dł. 39,5 cm 
→  Nr kat. 500740000
Montaż frontowy

Szafka wisząca podumywalkowa, z drzwiami,
39 x 42,5 x 26,9 cm
→  Nr kat. 800740000, biały połysk
Drzwi z mechanizmem cichego domykania.
Do kompletowania z umywalką 273240000. 

400

280

270 390 

425 100

395 
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Szafka wisząca boczna, wysoka, z drzwiami, 
40 x 170 x 35 cm
→  Nr kat. 800700000, biały połysk
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą  
lub prawą stronę.
Drzwi z mechanizmem cichego domykania.
1 nieregulowana półka z płyty
4 regulowane półki szklane

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolno opadająca

Biały połysk

Korpus / Front

Kolory
Meble 
łazienkowe

Ciche 
domykanie 
szuflad 

Wanna prostokątna z odpływem na środku 
→  Nr kat. 600385000
180 x 90 cm
głębokość: 47 cm, pojemność: 190 l
→  Nr kat. 600395000, 190,5 x 90,5 cm
głębokość: 43 cm, pojemność: 170 l

1800 / 1905

900
905

400 

1700 

350 

Biały alpin 

Materiał 

Ceramika

Ukryty,
ścienny
montaż
PlugFix
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myDay 
  
Każdy marzy o dniu, który może 
 poświęcić tylko sobie. Seria 
myDay powstała jako odpowiedź 
na to pragnienie. Jest ona 
kwintesencją marzenia o delikatnej, 
naturalnej este tyce sprzyjającej 
dobremu samopoczuciu. Marzenia 
o chwili spokoju w ciągu dnia. 
Łatwo i bez problemów.
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myDay 
Strefa umywalki
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2 3

4 5

1  Szlachetne umywalki stawiane na blat oraz duże lustra z oświetleniem LED.  2  Umywalki myDay dostępne są także w praktycznych wariantach 
do toalet dla gości.  3  Szafki podumywalkowe w modnej kolorystyce zachowują delikatną linię ceramiki myDay.  4  W serii dostępna jest także 
umywalka podwójna.  5  Zapewniająca dużo miejsca, praktyczna, wysoka szafka z czterema regulowanymi szklanymi półkami i 1 organizer 
na drzwiach.  6  Zintegrowany system organizacji wnętrza w szufladach pozwala w mgnieniu oka uporządkować wszystkie przybory łazienkowe.

6

Dobry początek dnia, który potem toczy 
się swoim rytmem 

Seria Keramag myDay zachwyca płynnymi, eleganckimi formami two-
rzącymi atmosferę naturalnej lekkości. Wszystko to dzięki ceramice 
o wyjątkowym wzornictwie – lekkie  zaokrąglenia o dużym promieniu. 
W celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb umywalki dostępne 
są w rozmiarach standardowych oraz jako umywalka podwójna i do 
zabudowy. Duże białe pokrywy odpływu ze szlachetną chromowaną 
krawędzią są praktyczne i eleganckie.

Inteligentne rozwiązanie: opatentowany system odpływowo-przele-
wowy Clou.

Meble łazienkowe tej serii charakteryzują się delikatnie zaokrąglonymi 
krawędziami frontowymi. Dostępne są one w kolorze białym mato-
wym i białym o wysokim połysku oraz w modnych kolorach taupe 
(szary z odcieniem brązu) o wysokim połysku i greige (szaro-beżowy) 
matowym. Wnętrze mebli zachwyca praktycznym wyposażeniem 
i komfortowymi detalami, na przykład wykładziną antypoślizgową 
i wewnętrznym oświetleniem LED w szafkach podumywalkowych. 
Lustra dostępne standardowo z podświetleniem LED i funkcją zabez-
pieczającą przed parowaniem.
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myDay  
Miska i Bidet

Miska  wisząca  Keramag myDay  idealnie 
pasuje do  linii  całej  serii. Również w  tym 
przypadku linie proste są charakterystycz-
nie zaokrąglone, nadając ceramice solidną 
i  równocześnie  smukłą  sylwetkę. Wywa-
żony  obraz  zapewniają  również  ukryte 
mocowania do ściany oraz zamknięty kon-
tur zewnętrzny, który zwieńcza powścią-
gliwą formę i jest wygodny w utrzymaniu. 

Deskę  sedesową  można  też  zamówić 
w  wersji  wolnoopadającej.  Pozbawiona 
porów,  idealnie  gładka  powierzchnia  nie 
przyjmuje zabrudzeń i  jest łatwa w utrzy-
maniu czystości. Także dostępny w serii 
myDay bidet swoją formą doskonale pasuje 
do miski. Delikatne  zaokrąglenia  zapew-
niają komfortowe użytkowanie bidetu.

Doskonała forma:
harmonia i higiena.

 
← Miska i bidet serii Keramag 
 myDay tworzą harmonijną 
całość.

 
→ Delikatnie wygięty, zamknięty 
kontur misek wiszących jest 
perfekcyjnie zwieńczony idealnie 
dopasowaną deską.
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myDay  
Wanna
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Stylowe miejsce dla zasłużonego 
relaksu wellness 
Przestrzenna  wanna  Keramag  myDay 
została zaprojektowana w ambitnym wzor-
nictwie o płynnych liniach. Miękkie kontury 
wewnętrzne  kształtują  jej  formę.  Wanna 
posiada  idealnie  uformowaną  pokrywę 
odpływu  z  chromowaną  krawędzią,  iden-
tyczne jak w przypadku umywalek. Są one 
nie tylko ładne, ale także bardzo przyjemne 
w dotyku. ←
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Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą
49,5 x 41 x 40,5 cm
→ Nr kat. Y824060000, biały połysk
→ Nr kat. Y824061000, taupe połysk
→ Nr kat. Y824062000, greige mat
→ Nr kat. 824063000, biały mat
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, oświetlenie LED, 
mata antypoślizgowa, chromowany uchwyt
Do kompletowania z umywalką 125460000.

Umywalka 60 cm, z otworem, bez przelewu, 
60 x 48 cm,
→ Nr kat. 125460000
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom
Do kompletowania z półpostumentem 
291410000, lub szafką Y824060000, 
Y824061000, Y824062000, 824063000.

Umywalka 80 cm, z otworem, bez przelewu, 
80 x 48 cm,
→ Nr kat. 125480000
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom
Do kompletowania z półpostumentem 
291410000, szafką Y824080000, Y824081000, 
Y824082000, 824083000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą, 
68 x 41 x 40,5 cm
→ Nr kat. Y824080000, biały połysk
→ Nr kat. Y824081000, taupe połysk
→ Nr kat. Y824082000, greige mat
→ Nr kat. 824083000, biały mat
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, dodatkowa wewnętrzna szuflada, oświetlenie LED,  
mata antypoślizgowa, chromowany uchwyt
Do kompletowania z umywalką 125480000.

Umywalka 65 cm, z otworem, bez przelewu, 
65 x 48 cm
→ Nr kat. 125465000
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom
Do kompletowania z półpostumentem 
291410000, lub szafką Y824065000, 
824066000, Y824067000, Y924068000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą, 
54 x 41 x 40,5 cm
→ Nr kat. Y824065000, biały połysk
→ Nr kat. 824066000, taupe połysk
→ Nr kat. Y824067000, greige mat
→ Nr kat. Y824068000, biały mat
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, oświetlenie, 
mata antypoślizgowa, chromowany uchwyt
Do kompletowania z umywalką 125465000.

Umywalka 100 cm, z otworem, bez przelewu, 
100 x 48 cm, 
→ Nr kat. 125400000
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom
Do kompletowania z półpostumentem 
291410000, szafką 824100000, 824101000, 
824102000, 824103000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą
88 x 41 x 40,5 cm
→ Nr kat. 824130000, biały połysk
→ Nr kat. 824131000, taupe połysk
→ Nr kat. 824132000, greige mat
→ Nr kat. 824133000, biały mat
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
dodatkowa wewnętrzna szuflada, oświetlenie 
LED, mata antypoślizgowa, chromowa-
ny uchwyt
Do kompletowania z umywalką 125400000.

Półpostument
→ Nr kat. 291410000
Do kompletowania z umywalkami 125460000, 
125465000, 125480000, 125400000, 
135430000. 
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Umywalka stawiana na blat,
bez otworu, bez przelewu, 
60 x 40 cm
→ Nr kat. 245460000
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom
Do kompletowania z szafką 824160000,
824161000,824162000, 824163000, 
824260000, 824261000, 824262000, 
824268000.

Szafka wisząca podumywalkowa ze szklanym 
blatem, lewa, 
115 x 20 x 52 cm
→ Nr kat. 824260000, biały połysk
→ Nr kat. 824261000, taupe połysk
→ Nr kat. 824262000, greige mat
→ Nr kat. 824263000, biały mat
otwór na syfon w szafce po lewej stronie
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
oświetlenie LED, mata antypoślizgowa, 
chromowany uchwyt. Konsole montażowe 
w komplecie.
Do kompletowania z umywalką 245460000.

Szafka wisząca podumywalkowa
ze szklanym blatem, prawa
115 x 20 x 52 cm
→ Nr kat. 824160000, biały połysk
→ Nr kat. 824161000, taupe połysk
→ Nr kat. 824162000, greige mat
→ Nr kat. 824163000, biały mat
otwór na syfon w szafce po prawej stronie
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
oświetlenie LED, mata antypoślizgowa, 
chromowany uchwyt. Konsole montażowe 
w komplecie.
Do kompletowania z umywalką 245460000.

Umywalka podwójna 130 cm, z otworami, 
bez przelewu, 
130 x 48 cm
→ Nr kat. 135430000
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom
Do kompletowania z półpostumentem 
291410000,szafką 824130000, 824131000, 
824132000, 824133000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą
116 x 41 x 40,5 cm
→ Nr kat. 824130000, biały połysk
→ Nr kat. 824131000, taupe połysk
→ Nr kat. 824132000, greige mat
→ Nr kat. 824133000, biały mat
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
dodatkowy system podziału wnętrza, 
oświetlenie LED, mata antypoślizgowa, 
chromowany uchwyt
Do kompletowania z umywalką podwójną 
135430000.

Umywalka 40 cm, 
40 x 28 cm
→  Nr kat. 125540000, z otworem po prawej 

stronie, bez przelewu
→  Nr kat. 125440000, z otworem po lewej 

stronie, bez przelewu
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chrom

Miska ustępowa lejowa, wisząca
36 x 54 cm
→ Nr kat. 201400000
4,5 l / 6 l
Do montażu konieczny jest 
króciec odpływowy 30 cm.

Miska ustępowa wisząca Rimfree®
36 x 54 cm
→ Nr kat. 201460000
4,5 l / 6 l
Do montażu konieczny jest 
króciec odpływowy 30 cm.

Bidet wiszący z otworem,
36 x 54 cm
→ Nr kat. 235450000
bez przelewu do baterii bidetowych 
jednootworowych z elastycznym podłączeniem
W komplecie pokrywa odpływu 
z tworzywa biały/chro 

Wanna prostokątna z odpływem na środku, 
z przelewem
→  Nr kat. 650570000, 170 x 75 cm 

głębokość: 45 cm, pojemność: 155 l
→  Nr kat. 650580000, 180 x 80 cm 

głębokość: 45 cm, pojemność: 190 l

1300

600

480

400

1160

1150 1150

405

520 520

410

200 200

400

280

540
360

540
360

540
360

750
800

1700 / 1800

093Produkty ceramiczne opcjonalnie dostępne ze szkliwem KeraTect®



Biały połysk

Kolory 
Meble 
łazienkowe

Taupe połysk

Szafka wisząca boczna, wysoka, z drzwiami
40 x 150 x 25 cm
→ Nr kat. Y824000000, biały połysk
→ Nr kat. 824001000, taupe połysk
→ Nr kat. Y824002000, greige mat
→ Nr kat. Y824003000, biały mat
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą lub prawą stronę,
1 nieregulowana półka z płyty, 4 regulowane półki szklane
1 organizer na drzwiach, Chromowany uchwyt

Greige matBialy mat

Ciche 
domykanie 
szuflad 

Miska bez 
wewnętrznego 
kołnierza

Lustro z podświetleniem LED 
40 x 80 x 3 cm
→ Nr kat. 824340000
LED 12 V DC, 23,65 W, 4200 K, 3010 lm
230 V, ~50 Hz, IP44, klasa I
Lustro nie ulega zaparowaniu.
Montaż w pionie i w poziomie.

Lustro z podświetleniem LED
60 x 80 x 3 cm
→ Nr kat. 824360000
LED 12 V DC, 28,05 W, 4200 K, 3570 lm
230 V, ~50 Hz, IP44, klasa I
Lustro nie ulega zaparowaniu.
Montaż w pionie i w poziomie.

Lustro z podświetleniem LED
100 x 70 x 3 cm 
→ Nr kat. 824300000
Lustro nie ulega zaparowaniu.
Montaż w pionie i w poziomie.

800 800
700

400 600 1000

400

1500

250

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolnoopadająca

Spłukiwanie  
4,5 l

Ukryty,  
ścienny  
montaż

Biały alpin

Materiał 

Korpus / Front

Ceramika
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Szafka podumywalkowa z umiesz-
czonym z lewej strony otworem na 
baterię  
Eleganckie rozwiązanie z umywalką na 
blacie. Duża wolna powierzchnia szafki 
przykryta szklanym blatem. 

Podwójna umywalka z dwoma 
otworami na baterie 
Więcej miejsca dla par i rodzin.

Wysoka szafka 
Praktycznie zaprojektowane 
wnętrze dzięki przemyślanemu 
systemowi organizacji miejsca.
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iCon
Atrybutem serii Keramag iCon 
jest dostęp do szerokiej gamy 
ceramiki i mebli łazienkowych, 
które charakteryzują się wyraźnymi 
i  nowoczesnymi kształtami 
i zapewniają maksymalną swobodę 
przy projektowaniu i aranżacji 
łazienki. Seria  Keramag iCon 
zachwyca wzornictwem o prostych 
liniach i wyjątkową możliwością 
zmian. To prawdziwy talent 
w elastycznym projektowaniu 
łazienki. 
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1

iCon  
Strefa umywalki
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Głównym atrybutem umywalek iCon jest zewnętrzna rama o dużej 
powierzchni umożliwiająca ustawienie na niej niezbędnych do 
codziennej hignieny rzeczy.  Dekoracyjne mydelniczki w bocznych 
asymetrycznych zagłębieniach umywalek zapewniają więcej wol-
nego miejsca na przedmioty używane w łazience.

2 3 4

5 6

1 Elegancka i elastycznie urządzona aranżacja pomieszczenia zachowująca przejrzyste linie. 2 Umywalki Keramag iCon charakteryzują wyraźne 
kontury i delikatne misy wewnętrzne. 3 Szafki podumywalkowe o inteligentnie zorganizowanej przestrzeni. 4 Pojemne wysokie szafki 
z lustrem. 5 Eleganckie rozwiązanie umywalkowe dla dwóch osób zapewniające dużo wolnej przestrzenii na różne przedmioty. 6 Bogaty zakres 
produktów Keramag iCon ułatwia indywidualną aranżację łazienki.

Możliwość elastycznego zaprojektowania łazienki jest wyjątkową 
szansą na ciekawe połączenie ceramiki, mebli i luster z elementami 
oświetlenia. 

Wszystkie meble łazienkowe serii Keramag iCon są pod względem 
formy i funkcji dostosowane odpowiednio do ceramiki sanitarnej. ←

Estetyka umywalek Keramag iCon oparta 
jest na przejrzystych oraz elegancko pro-
wadzonych liniach konturów zewnętrznych.
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iCon
Miska 
i Bidet

Miska i bidet posiadają proste linie oraz 
delikatne, miękkie wewnętrzne kontury, 
które charakteryzują umywalki tej serii. 
Miska wisząca iCon Rimfree® bez wewnętrz-
nego kołnierza została nagrodzona przez 
jury renomowanej nagrody „Plus X Award”, aż 
w czterech kategoriach: Innowacja, Wysoka 
Jakość, Design, oraz Funkcjonalność Zam
knię ty zewnętrzny kontur miski podkreśla 
duże ambicje całej serii. Brak wewnętrznego 
kołnierza w misce zapewnia wygodne utrzy-
manie czystości i higieny. ←
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Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
59,5 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840260000, biały połysk
→  Nr kat. 840262000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841260000, biały mat
→  Nr kat. 841261000, lava mat
→  Nr kat. 841262000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania,
chromowany uchwyt.
Do kompletowania z umywalką 124060000.

Umywalka 60 cm
60 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124060000
z otworem, z przelewem
Do kompletowania z szafką 840260000, 
840262000,841260000, 841261000, 
841262000, 840360000, 840362000, 
841360000, 841361000, 841362000.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami  
59,5 x 62 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840360000, biały połysk
→  Nr kat. 840362000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841360000, biały mat
→  Nr kat. 841361000, lava mat
→  Nr kat. 841362000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką 124060000.

600

485

595 595477 477

240

620

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami
119 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840320000, biały połysk
→  Nr kat. 840322000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841320000, biały mat
→  Nr kat. 841321000, lava mat
→  Nr kat. 841322000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalkami 124050000 i 
124150000.

1190477

240

Umywalka 50 cm, z dekoracyjną mydelniczką 
po prawej stronie
50 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124050000, z otworem, z przelewem
Przy montażu baterii z korkiem automatycznym
wymagane jest przedłużone cięgno do odpływu
Do kompletowania z szafką 840590000, 
840592000, 841590000, 841591000, 
841592000, 840320000, 840321000, 
840322000, 841320000, 841322000.

Umywalka 50 cm, z dekoracyjną mydelniczką 
po lewej stronie
50 x 48,5 cm
→  Nr kat. 124150000, z otworem, z przelewem
Przy montażu baterii z korkiem automatycznym
wymagane jest przedłużone cięgno do odpływu
Do kompletowania z szafką 840490000, 
840492000,841490000, 841491000, 
841492000, 840320000,840321000, 
840322000, 841320000, 841322000.

500 500

485 485

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą, lewa 
89 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840490000, biały połysk
→  Nr kat. 840492000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841490000, biały mat
→  Nr kat. 841491000, lava mat
→  Nr kat. 841492000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania,
chromowany uchwyt.
Do kompletowania z umywalką 124150000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą, prawa 
89 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840590000, biały połysk
→  Nr kat. 840592000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841590000, biały mat
→  Nr kat. 841591000, lava mat
→  Nr kat. 841592000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania,
chromowany uchwyt.
Do kompletowania z umywalką 124050000.

890 890477 477

240 240
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Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
89 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840290000, biały połysk
→  Nr kat. 840292000 platynowy połysk
→  Nr kat. 841290000 biały mat
→  Nr kat. 841291000, lava mat
→  Nr kat. 841292000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania,
chromowany uchwyt.
Do kompletowania z umywalką 124090000, 124195000,
124190000.

Umywalka 90 cm
90 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124090000, z otworem, z przelewem
Do kompletowania z szafką 840290000, 
840292000, 841290000, 841291000, 
841292000, 840390000, 840392000, 
841390000, 841391000, 841392000.

Szafka wisząca podumywalkowa z 2 szufladami 
89 x 62 x 47,7 cm, z dwoma szufladami
→  Nr kat. 840390000, biały połysk
→  Nr kat. 840392000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841390000, biały mat
→  Nr kat. 841391000, lava mat
→  Nr kat. 841392000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką 124090000, 124195000,
124190000.

900

485

890 890477 477

240

620

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
74 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840275000, biały połysk
→  Nr kat. 840277000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841275000, biały mat
→  Nr kat. 841276000, lava mat
→  Nr kat. 841277000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania, 
chromowany uchwyt.
Do kompletowania z umywalką 124075000.

Umywalka 75 cm
75 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124075000
z otworem, z przelewem
Do kompletowania z szafką 840275000, 
840277000, 841275000, 841276000, 
841277000, 840375000, 840377000, 
841375000, 841376000, 841377000.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami
74 x 62 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840375000, biały połysk
→  Nr kat. 840377000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841375000, biały mat
→  Nr kat. 841376000, lava mat
→  Nr kat. 841377000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką 124075000.

750

485

740 740477 477

240

620

Umywalka 90 cm, z dekoracyjną mydelniczką
po lewej stronie
90 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124195000, z otworem, z przelewem
Do kompletowania z szafką 840290000, 
840292000, 841290000, 841291000, 
841292000, 840390000, 840392000, 
841390000, 841391000, 841392000.

Umywalka 90 cm, z dekoracyjną mydelniczką 
po prawej stronie
90 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124190000, z otworem, z przelewem
Do kompletowania z szafką 840290000, 
840292000, 841290000, 841291000, 
841292000, 840390000, 840392000, 
841390000, 841391000, 841392000.

900 900

485 485
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Umywalka stawiana na blat
75 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124575000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.

Umywalka stawiana na blat
60 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124560000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami, do kompletowania 
z umywalką podwójną 
119 x 62 x 47,7 cm, z czterema szufladami
→  Nr kat. 840520000, biały połysk
→  Nr kat. 840522000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841520000, biały mat
→  Nr kat. 841521000, lava mat
→  Nr kat. 841522000, dąb naturalny
4 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką 124120000.

1190477

620

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 2 szufladami, do kompletowania 
z umywalką podwójną
119 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840220000, biały połysk
→  Nr kat. 840222000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841220000, biały mat
→  Nr kat. 841221000, lava mat
→  Nr kat. 841222000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką podwójną 
124120000.

1190477

240

Umywalka podwójna 120 cm
120 x 48,5 cm
→  Nr kat. 124120000, z dwoma otworami, 

z przelewami
Do kompletowania z szafką 840220000, 
840222000, 841220000, 841221000, 
841222000, 840520000, 840522000, 
841520000, 841521000, 841522000.

1200

600 750

485

485 485

Szafka wisząca podumywalkowa 
z 2 szufladami  
119 x 24 x 47,7 cm
→  Nr kat. 840120000, biały połysk
→  Nr kat. 840122000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841120000, biały mat
→  Nr kat. 841121000, lava mat
→  Nr kat. 841122000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką 124020000, 
124025000.

Umywalka 120 cm 
120 x 48,5 cm
→  Nr kat. 124025000, bez otworu, z przelewem
→  Nr kat. 124020000, z dwoma otworami, 

z przelewem
Do kompletowania z szafką 840120000, 
840122000, 841120000, 841121000, 
841122000, 840420000, 840422000, 
841420000, 841421000, 841422000.

Szafka wisząca podumywalkowa  
z 4 szufladami 
119 x 62 x 47,7 cm, z czterema szufladami
→  Nr kat. 840420000, biały połysk
→  Nr kat. 840422000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841420000, biały mat
→  Nr kat. 841421000, lava mat
→  Nr kat. 841422000, dąb naturalny
4 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.
Do kompletowania z umywalką 124020000, 
124025000.
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Miska ustępowa lejowa, wisząca 
35,5 x 53 cm
→  Nr kat. 204000000
4,5l/6l
Do kompletowania z deską 574120000, 
574130000, 574950000.
W komplecie kryte mocowanie ścienne.

Miska ustępowa lejowa, wisząca Rimfree®
35,5 x 53 cm 
→  Nr kat. 204060000
6l , bez wewnętrznego kołnierza
Do kompletowania z deską 574120000, 
574130000, 574950000.
W komplecie kryte mocowanie ścienne.

530 530
355 355

Bidet wiszący z otworem 
35,5 x 54 cm 
→  Nr kat. 234000000
W komplecie kryte mocowanie ścienne.
Do baterii bidetowych jednootworowych
z elastycznym podłączeniem 

540
355

Lustro z oświetleniem LED  
90 x 75 x 4,5 cm
→  Nr kat. 840790000
12V/30W/3000K, IP44
Możliwość zmiany położenia oświetlenia 
w poziomie.

Umywalka stawiana na blat
z dekoracyjną mydelniczką po lewej stronie
50 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124650000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.
Przy montażu baterii z korkiem automatycznym wymagane jest prze-
dłużone cięgno do odpływu

Lustro z oświetleniem LED  
60 x 75 x 4,5 cm
→  Nr kat. 840760000
12V/19W/3000K, IP44
Możliwość zmiany położenia oświetlenia 
w poziomie.

Umywalka stawiana na blat
z dekoracyjną mydelniczką po prawej stronie
50 x 48,5 cm 
→  Nr kat. 124550000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.
Przy montażu baterii z korkiem automatycznym wymagane jest prze-
dłużone cięgno do odpływu

Lustro z oświetleniem LED  
120 x 75 x 4,5 cm
→  Nr kat. 840720000
12V/40W/3000K, IP44
Możliwość zmiany położenia oświetlenia 
w poziomie.

750 750 750

600 900 1200

500 500
485 485
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Dekoracyjna mydleniczka 
Umywalki z serii Keramag iCon 
opcjonalnie dostępne są  
z dekoracyjną mydelniczką 
po prawej lub lewej stronie. 

Szafka stojąca boczna z szufladą, pozioma 
89 x 47,2 x 47,7 cm, z szufladą
→  Nr kat. 840090000, biały połysk
→  Nr kat. 840092000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841090000, biały mat
→  Nr kat. 841091000, lava mat
→  Nr kat. 841092000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania,
chromowany uchwyt.

Szafka wisząca boczna z 2 szufladami, niska 
45 x 60 x 47,7 cm, z dwoma szufladami
→  Nr kat. 840045000, biały połysk
→  Nr kat. 840047000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841045000, biały mat
→  Nr kat. 841046000, lava mat
→  Nr kat. 841047000, dąb naturalny
2 szuflady z mechanizmem cichego domykania,
chromowane uchwyty.

450
890

600

472

477 477

Półka 
90 x 5 x 16,5 cm
→  Nr kat. 840990000, biały połysk
→  Nr kat. 840992000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841990000, biały mat
→  Nr kat. 841991000, lava mat
→  Nr kat. 841992000, dąb naturalny

Półka
60 x 5 x 16,5 cm
→  Nr kat. 840960000, biały połysk
→  Nr kat. 840962000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841960000, biały mat
→  Nr kat. 841961000, lava mat
→  Nr kat. 841962000, dąb naturalny

600 900 

50
50

165 165
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Szafka wisząca boczna, wysoka, z drzwiami z lustrem 
36 x 150 x 29,2 cm
→  Nr kat. 840150000, biały połysk
→  Nr kat. 840152000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841150000, biały mat
→  Nr kat. 841151000, lava mat
→  Nr kat. 841152000, dąb naturalny
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą lub prawą stronę.
2 nieregulowane półki z płyty
2 regulowane półki z płyty
Chromowany uchwyt

Szafka wisząca boczna z drzwiami, wysoka 
36 x 180 x 29,2 cm, z drzwiami
→  Nr kat. 840000000, biały połysk
→  Nr kat. 840002000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841000000, biały mat
→  Nr kat. 841001000, lava mat
→  Nr kat. 841002000, dąb naturalny
Możliwość montażu drzwi z otwieraniem na lewą lub prawą stronę.
1 nieregulowana półka z płyty
4 regulowane półki z płyty
Chromowany uchwyt

292 292360 360

1500

1800

Ukryty,
ścienny
montaż
PlugFix

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolno opadająca

Spłukiwanie 
4,5 l

Miska bez  
wewnętrznego 
kołnierza

Platynowy połyskBiały połysk

Kolory
Meble 
łazienkowe

Ciche 
domykanie 
szuflad 

Korpus / Front

Biały alpin

Materiał

Ceramika

Lawa matBiały mat Dąb naturalny 
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Łazienka dla gości Jest to miejsce 
odosobnienia dla gości 
i pożądana alternatywa, gdy 
łazienka główna jest akurat 
zajęta. Inteligentne koncepcje 
aranżacji pozwalają przemienić 
łazienkę dla gości w mały klejnot. 
Z każdego pomieszczenia 
można wykreować ciekawą 
przestrzeń.
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iCon xs 
Nowoczesna i prosta. Seria  Keramag 
iCon xs pozwala na przejrzystą archi-
tektoniczną aranżację małych łazie-
nek. Seria obejmuje umywalki prosto-
kątne o niewielkiej głębokości, 
interesujące rozwiązania narożnikowe, 
meble łazienkowe i lustra. Wszystko 
idealnie dostosowane do mało ustaw-
nych przestrzeni lub małej powierzchni 
łazienki. Seria Keramag iCon xs to 
 kompleksowy program łazienek dla 
gości spełniający wysokie wymagania.
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1

iCon xs 
Strefa 
umy-
walki
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2 3

4

Umywalki do mało ustawnych 
pomieszczeń

Umywalki serii iCon xs zostały zaprojektowane specjalnie z myślą 
o małych łazienkach lub łazienkach dla gości. Oferują one różne 
rozwiązania dostosowane do niewielkich przestrzeni. Boczne blaty 
oraz umieszczone z boku otwory na baterie pozwalają na zmniej-
szenie głębokości umywalek. Rozwiązania narożone z kolei pozwa-
lają na montaż umywalek także w niszach. ←

1 Boczny blat umywalkowy to miejsce do ustawienia przedmiotów łazienkowych. Dzięki temu eleganckie i praktyczne umywalki Keramag iCon xs mogą 
mieć mniejszą głębokość. 2 Umywalki narożne zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni w małych łazienkach. 3 Serię umywalkową Keramag 
iCon xs uzupełniają odpowiednio zaprojektowane meble łazienkowe. 4 Inteligentne rozwiązanie: umywalka i atrakcyjnie zorganizowana przestrzeń 
szafki na minimalnej powierzchni.

3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®

117



Seria iCon xs obejmuje także eleganckie 
miski. Ich niewielka długość zapewnia 
swobodę poruszania się w małych 
 łazienkach.

Aby zapewnić wolną przestrzeń, dostępne w ofercie miski Kera-
mag iCon xs mają głębokość 49 cm, zamiast standardowych 
53  cm. Gładkie kontury zewnętrzne misek i brak widocznych 
mocowań pozwalają na stworzenie estetycznej atmosfery także 
w łazienkach dla gości jednocześnie ułatwiając utrzymanie czy-
stości. Miska dostępna jest także w wersji bez wewnętrznego koł-
nierza – Keramag Rimfree®, która zapewnia jeszcze lepszą higienę 
i czystość oraz przyjemny dla oka ład.  ←

iCon xs 
Miska
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Szafka wisząca podumywalkowa  
z drzwiami, prawa 
37 x 42 x 28 cm, z drzwiami
→  Nr kat. 840037000, biały połysk
→  Nr kat. 840039000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841037000, biały mat
→  Nr kat. 841038000, lava mat
→  Nr kat. 841039000, dąb naturalny
Drzwi z mechanizmem cichego domykania
Chromowany uchwyt
Do kompletowania z umywalką 124836000, 
124736000.

Szafka wisząca podumywalkowa z szufladą 
52 x 42 x 30,8 cm
→  Nr kat. 840052000, biały połysk
→  Nr kat. 840054000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841052000, biały mat
→  Nr kat. 841053000, lava mat
→  Nr kat. 841054000, dąb naturalny
Szuflada z mechanizmem cichego domykania.
Chromowany uchwyt
Do kompletowania z umywalką 124053000, 
124153000.

Umywalka 38 cm 
38 x 28 cm
→  Nr kat. 124736000, z otworem po prawej 

stronie, bez przelewu
→  Nr kat. 124836000, z otworem po lewej 

stronie, bez przelewu
Do kompletowania z szafką 840037000, 
840039000, 841037000, 841038000, 
841039000. 

Umywalka narożna
długość boku 33 cm 
→  Nr kat. 124729000, z otworem, bez przelewu

Umywalka 53 cm 
53 x 31 cm
→  Nr kat. 124053000, z otworem po prawej 

stronie, bez przelewu
→  Nr kat. 124153000, z otworem po lewej 

stronie, bez przelewu
Do kompletowania z szafką 840052000, 
840054000, 841052000, 841053000, 
841054000.

Szafka wisząca boczna 
37 x 40 x 24,5 cm
→  Nr kat. 840137000, biały połysk
→  Nr kat. 840139000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841137000, biały mat
→  Nr kat. 841138000, lava mat
→  Nr kat. 841139000, dąb naturalny
W zestawie czarny pojemnik z plexi
Do kompletowania z szafką 840037000, 
840039000, 841037000, 841038000, 
841039000.

Szafka wisząca boczna 
37 x 40 x 27,3 cm
→  Nr kat. 840237000, biały połysk
→  Nr kat. 840239000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841237000, biały mat
→  Nr kat. 841238000, lava mat
→  Nr kat. 841239000, dąb naturalny
W zestawie czarny pojemnik z plexi
Do kompletowania z szafką 840052000, 
840054000, 841052000, 841053000, 
841054000.

Miska ustępowa lejowa wisząca, krótka
35,5 x 49 cm 
→  Nr kat. 204030000
4,5l/6l,
Do kompletowania z deską 574120000, 
574130000, 574950000.
W komplecie kryte mocowanie ścienne.

Miska ustępowa lejowa Rimfree® wisząca, 
krótka, bez wewnętrznego kołnierza
35,5 x 49 cm 
→  Nr kat. 204070000 
Do kompletowania z deską 574120000, 
574130000, 574950000.
W komplecie kryte mocowanie ścienne.

280

380

310

370

520

370

370

280

308

245

420

420

400

530

400

273

355

490

355

490

330
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Spłukiwanie
4,5 l

Miska bez 
wewnętrznego 
kołnierza

Biały połysk 

Kolory
Meble 
łazienkowe

Lustro z oświetleniem LED
37 x 110 x 4,5 cm 
→  Nr kat. 840537000
12V/12W/3000K, IP44
Brak możliwości zmiany położenia oświetlenia 
w poziomie

Półka 
37 x 5 x 16,5 cm
→  Nr kat. 840337000, biały połysk
→  Nr kat. 840339000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841337000, biały mat
→  Nr kat. 841338000, lava mat
→  Nr kat. 841339000, dąb naturalny

Lustro z półkami 
28 x 120 x 14 cm
→  Nr kat. 840028000, biały połysk
→  Nr kat. 840030000, platynowy połysk
→  Nr kat. 841028000, biały mat
→  Nr kat. 841029000, lava mat
→  Nr kat. 841030000, dąb naturalny

Korpus / Front

370

1100

1200

280140 370

Platynowy
połysk

45

50

165

Biały alpin

Materiał 

Ceramika

Lawa MatBiały mat Dąb naturalny

Ukryty,
ścienny
montaż
PlugFix

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolno opadająca
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Renova nr 1
Seria Renova nr 1 to idealne wypo-
sażenie dla każdego pomieszczenia 
łazienkowego. Odpowiednie wzor-
nictwo dla różnorodnych oczekiwań. 
Wiele pomysłowych rozwiązań dla 
szczególnych wymagań. Łatwo i nie-
drogo można odnowić starą łazienkę. 
Wiele możliwości aranżacji. 
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Komplettbad: Renova nr 1
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Renova nr 1
Strefa umywalki 1
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1  Klasycznie zaokrąglone umywalki zapewniają dużo miejsca na ustawienie przedmiotów.  2  Spójne wykończenie miski i umywalki tworzy czysty 
i prosty design, który jest pożądany w każdej modernizowanej łazience.  3  Alternatywnie syfon można także ukryć w ceramicznym półpostumencie.

3

Organiczne zaokrąglenia w harmonijnie 
urządzonej łazience. 

Seria Keramag Renova nr 1 jest klasyczną propozycją dla estetycz-
nej modernizacji łazienek, interesującą na każdą kieszeń. Organicz-
nie zaokrąglone umywalki są dostępne w różnych rozmiarach. Syfon 
może być elegancko schowany w ceramicznym półpostumencie.
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Miski ceramiczne o nowoczesnym komforcie
Także  miski  ceramiczne  Keramag  Renova  nr  1  są  klasycznie 
 delikatnie zaokrąglone. Aby zapewnić właściwe rozwiązanie dla 
każdej modernizowanej łazienki, miski dostępne są w wersji wiszą-
cej Rimfree® – bez wewnętrznego kołnierza. Opcjonalnie istnieje 
również możliwość wyboru miski ze szkliwem KeraTect®, dzięki 
czemu miska jest jest wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. 
Miski w wariancie premium oferują ponadto ukryty syfon i otwarte 
mocowanie.

Ofertę misek uzupełnia dostępny w serii Renova nr 1 bidet w wersji 
wiszącej.  ← 

Renova nr 1 
Miska i Bidet
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Umywalka
60 x 49 cm 
→  Nr kat. 223060000
z otworem, z przelewem
Do kompletowania z półpostumentem 
290520000. 

Umywalka
70 x 53 cm 
→  Nr kat. 223070000
z otworem, z przelewem
Do kompletowania z półpostumentem 
290520000.

530

Umywalka
55 x 45 cm 
→  Nr kat. 223055000
z otworem, z przelewem
Do kompletowania z półpostumentem 
290520000.

450

Umywalka
65 x 51 cm 
→  Nr kat. 223065000
z otworem, z przelewem
Do kompletowania z półpostumentem 
290520000. 

490 510

Półpostument 34 cm 
→  Nr kat. 290520000
Mocowanie Kerafix  
do półpostumentu
→  Nr kat. 551067000

Półpostument 31,5 cm 
→  Nr kat. 290530000
Mocowanie Kerafix  
do półpostumentu
→  Nr kat. 551062000

340

Półka ceramiczna 
→  Nr kat. 299250000, 50 x 14 cm
→  Nr kat. 299260000, 60 x 14 cm

500 / 600

550 600 650

700

Umywalka
50 x 38 cm 
→  Nr kat. 273050000
z otworem, z przelewem

Umywalka
45 x 34 cm 
→  Nr kat. 273045000
z otworem, z przelewem

Umywalka 
40 x 30 cm
→  Nr kat. 273040000
z otworem, z przelewem

400

300

450

340

380

500
315

Miska ustępowa lejowa, wisząca
35,5 x 54 cm 
→  Nr kat. 203040000
4,5/6 L
Do kompletowania z deską 573010000, 
573015000, 573025000, 573035000.

Miska ustępowa lejowa Rimfree®, wisząca,
35,5 x 54 cm  
→  Nr kat. 203050000
4,5L/6L bez wewnętrznego kołnierza
Do kompletowania z deską 573010000, 
573015000, 573025000, 573035000.

540 540

355 355

Miska ustępowa Premium lejowa Rimfree®, 
wisząca  
36 x 54 cm 
→  Nr kat. 203070000
4,5L/6L bez wewnętrznego kołnierza
Do kompletowana z deską 573015000, 
573025000.

540

360
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Bidet wiszący 
35 x 55 cm 
→  Nr kat. 233040000
z otworem
Do baterii bidetowych jednootworowych
z elastycznym podłączeniem 

Miska ustępowa lejowa,  
wisząca z 2 częściowym siedziskiem,
35 x 55 cm
→ Nr kat. 203045000
4,5L/6L 

Pisuar
36 x 61 cm
→  Nr kat. 235200000
dopływ z góry, odpływ poziomy/pionowy

550550

350350

Miska ustępowa z półką, wisząca
35,5 x 54 cm
→  Nr kat. 203140000
6L
Do kompletowania z deską 573010000, 
573015000, 573025000, 573035000.

Pisuar
36 x 61 cm
→  Nr kat. 235300000
→  Nr kat. 235320000, ze „świecą”
dopływ z tyłu, odpływ poziomy

540

355

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolnoopadająca

Spłukiwanie  
4,5 l

Miska bez 
wewnętrznego 
kołnierza

Biały alpin

Materiał 

Ceramika
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Mocowanie 
Kerafix

Produkty ceramiczne opcjonalnie dostępne ze szkliwem KeraTect®

370 360

610

370 360

610
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Renova
nr 1 Plan
Ambitna modernizacja łazienki 
to domena kompleksowej serii 
 Renova nr 1 Plan. Wyraziste 
wzornictwo umywalek 
w różnych rozmiarach, a także 
misek i pisuarów. Rozwiązania  
przystosowane do modernizacji 
dużych i małych łazienek. 
Narożniki i krawędzie tworzą 
ciekawe akcenty w przestrzeni.
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1

Renova nr 1 Plan 
Strefa umywalki
Różne aranżacje o klarownej linii. Nie tylko 
do modernizowanych łazienek. 

Seria Keramag Renova nr 1 Plan zapewnia ogromną ilość możliwości 
aranżacji łazienek, oferując ceramikę sanitarną o klarownych prosto-
kątnych kształtach. Umywalki dostępne są w różnych wielkościach 
i wersjach oraz są przystosowane do baterii stojących i ściennych, 
z przelewem i bez przelewu. Interesujące są warianty umywalek 

posiadających z jednego lub z obu boków dodatkowe blaty, które 
mogą posłużyć do postawienia różnych przedmiotów. Przygoto-
wano także atrakcyjne umywalki podwójne, które idealnie uzupełniają 
łazienkę o większej powierzchni zachowując klasyczny i elegancki 
wystrój. Gamę możliwości aranżacji łazienek uzupełniają umywalki 
z możliwością stawiania na blat i małe umywalki.  ←

136 Katalog produktów  2017  /  2018

Seria Renova nr 1 Plan



2 3

4 5

1 Szeroki wybór umywalek, między innymi z dużą powierzchnią blatu do ustawiania przedmiotów. 2 W prosty i szybki sposób można zainstalować 
umywalki, które służą do postawienia na blacie. 3 Umywalka w połączeniu z pópostumentem  tworzy zgrany duet, który odświeży każde wnętrze 
łazienki. 4 Liczne warianty ceramiki sanitarnej pozwalają na atrakcyjne urządzenie łazienki. 5 Rozwiązanie rodzinne: duża umywalka podwójna.
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Renova nr 1 Plan
Miska i bidet
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Higiena podczas kąpieli
Charakteryzujące się prostokątnymi liniami miski ceramiczne serii 
Keramag Renova nr 1 Plan dostępne są także w wersji bez wewnę-
trzengo kołnierza Rimfree®. Opcjonalnie ceramika może być pokryta 
szkliwem KeraTect®, które gwarantuje wyjątkową trwałość i wygodę 
w utrzymaniu czystości. 

Szczególnym rozwiązaniem są pisuary serii Keramag Renova nr 1 Plan. 
Dostępne w wersji z pokrywą, bez pokrywy oraz pisuar nie wymagający 
spłukiwania wodą. Dzięki eleganckiej i prostej w swoim wykonaniu for-
mie spełniają one oczekiwania wymagających łazienek w pomieszcze-
niach prywatnych .  ← 
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Umywalka, z otworem, 
z przelewem, 
55 x 44 cm
→ Nr kat. 222255000
Do kompletowania 
z półpostumentem 292110000.

Umywalka,  z otworem, 
z przelewem 
60 x 48 cm
→ Nr kat. 222260000, 
Do kompletowania z półpostumen-
tem 292110000.

Umywalka meblowa , z otworem, 
z przelewem, 
85 x 48 cm
→ Nr kat. 122185000, 
Do kompletowania 
z półpostumentem 292110000.

Umywalka meblowa, z otworem, 
z przelewem, 100 x 48 cm
→ Nr kat. 122100000, 
Do kompletowania 
z półpostumentem 292110000.

Umywalka, z otworem, 
z przelewem, 
65 x 48 cm
→ Nr kat. 222265000, 
Do kompletowania z półpostumen-
tem 292110000.

Umywalka stawiana na blat, 
z otworem, z przelewem, 
55 x 44 cm
→ Nr kat. 225155000, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie
przy zachowaniu montażu 
do ściany.

Umywalka stawiana na blat, 
z otworem, z przelewem, 
60 x 48 cm
→ Nr kat. 225160000, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie
przy zachowaniu montażu 
do ściany.

Umywalka stawiana na blat, 
z otworem, z przelewem, 
85 x 48 cm 
→ Nr kat. 125185000, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie
przy zachowaniu montażu 
do ściany

Umywalka stawiana na blat, 
z otworem, z przelewem, 
65 x 48 cm
→ Nr kat. 225165000, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie
przy zachowaniu montażu
do ściany.

440

480

550

850

550

440

480

600 600

480

480

650 650

480

850

480

480

1000

Umywalka meblowa podwójna, 
z dwoma otworami, z dwoma 
przelewami, 
130 x 48 cm
→ Nr kat. 122130000,
Do kompletowania z półpostumen-
tem 292110000

480

1300

Półpostument 
32,5 cm
→ Nr kat. 292110000 
W komplecie mocowanie Kerafix.

325

480

Umywalka stawiana na blat, 
z otworem, z przelewem, 
100 x 48 cm 
→ Nr kat. 125100000, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie 
przy zachowaniu montażu do ściany

1000

Umywalka stawiana na blat, 
z otworem, z przelewem, 
50 x 38 cm
→ Nr kat. 275150000, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie 
przy zachowaniu montażu do ściany.

500

380

Umywalka, z otworem, z przelewem,
75 x 48 cm
→ Nr kat. 122175000, asymetryczna lewa, 
→ Nr kat. 122180000, asymetryczna prawa, 
Do kompletowania z półpostumentem 
292110000.

480

750
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Umywalka, z przelewem, 
z otworem 
po prawej stronie, 
40 x 25 cm
→ Nr kat. 272140000, 

Umywalka, z otworem, 
z przelewem 
45 x 32 cm
→ Nr kat. 272145000, 
Do kompletowania z półpostumen-
tem 292150000

Umywalka z otworem,  
z przelewem
50 x 38 cm
→ Nr kat. 272150000, 
Do kompletowania z półpostu-
mentem 292150000

250

400

320

450

380

500

Miska ustępowa lejowa Rimfree®, 
wisząca
36 x 54 cm
→ Nr kat. 202170000, 
4,5 L / 6 L
Do kompletowania z deską 
572110000, 572120000.

Miska ustępowa lejowa z półką, 
wisząca
36 x 54 cm
→ Nr kat. 202160000
6 L
Do kompletowania z deską 
572110000, 572120000.

Miska ustępowa lejowa, wisząca
36 x 54 cm
→ Nr kat. 202150000
4,5 L / 6 L
Do kompletowania z deską 
572110000, 572120000

540

360

540 540

360 360

Bidet wiszący, z otworem na 
baterię i przelewem, 
36 x 54 cm 
→ Nr kat. 232150000

540

360

Pisuar nie wymagający spłukiwania wodą,
32,5 x 30 cm
→ Nr kat. 235170000
odpływ poziomy
W komplecie mocowanie Kerafix z zaślepkami

Pisuar,
32,5 x 30 cm
→ Nr kat. 235100000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy
W komplecie mocowanie Kerafix z zaślepkami

Pisuar z pokrywą,
32,5 x 30 cm
→ Nr kat. 235120000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy
Pokrywa do pisuaru z zawiasami chromowanymi
W komplecie mocowanie Kerafix z zaślepkami

300300300
325325325

Mocowanie 
Kerafix

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska 
wolnoopadająca

Spłukiwanie 
4,5 l

Miska bez 
wewnętrznego 
kołnierza

Biały alpin

Materiał 

Ceramika
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Półpostument
31,5 cm 
→ Nr kat. 292150000
W komplecie mocowanie Kerafix.

315

0.5 0.5
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Renova nr 1 
Comprimo 
New
Atrakcyjne urządzenie małych 
łazienek jest dziecinnie proste dzięki 
serii Renova nr 1 Comprimo New. 
Nowoczesne rozwiązania 
o wyraźnym stylu przeznaczone 
do małych przestrzeni potrafią 
w każdej łazience wyczarować miłą 
atmosferę. Odpowiedni nastrój 
w małym pomieszczeniu.
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1

Renova nr 1 
Comprimo New 
Strefa umywalki 
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W małych pomieszczeniach umywalka musi być 
optymalnie dostosowana do zarysu pomieszczenia.

Seria Keramag Renova nr 1 Comprimo New pokazuje, że takie rozwiązania 
mogą się świetnie prezentować. Seria ta obejmuje szeroką ofertę produktów 
przeznaczonych do małych pomieszczeń. Prezentowane umywalki są wąskie 
o zredukowanej głębokości w których wolne miejsce i baterie umieszczone 
są z boku a nie z tyłu. Natomiast rozwiązania narożne zapewniają swobodę 
w projektowaniu łazienek o każdym kształcie i powierzchni.  ←

32

4 5

1 Umywalki o niewielkiej głębokości powalają zapewnić większą swobodę poruszania się w małych łazienkach. 2 Praktyczne rozwiązania 
narożnikowe dla każdej małej łazienki. 3 Okrągła misa umywalki nadaje nawet małym łazienkom poczucie luksusu. 4 Wygoda nawet w ciasnych 
pomieszczeniach: umywalka w narożniku. 5 Umywalki mogą być jeszcze węższe dzięki umieszczeniu baterii z boku.

Prezenetowane na zdjęciach szafki podumywalkowe nie są dostępne w sprzedaży.
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Małe wymiary, duży efekt: więcej swobody w łazience
Więcej miejsca można uzyskać także dzięki odpowiednio dobranej 
misce WC. Długość misek Keramag Renova nr 1 Comprimo New 
jest o kilka centymetrów mniejsza w porównaniu z tradycyjnymi 
miskami. Model o długości 48,5 cm i o delikatnym geometrycznym 
kształcie doskonale pasuje do umywalek. Jeszcze mniejszy jest 
klasycznie zaokrąglony model o długości 48 cm. Obie miski cera-
miczne są dostępne w wersji wiszącej.  ←

Renova nr 1 
Comprimo 
New 
Miska 

1 Delikatnie geometryczna forma miski została przejęta od umywalek.
2 Długość klasycznie zaokrąglonej miski ceramicznej jest jeszcze 
mniejsza.

1

2
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Umywalka
55 x 37 cm 
→  Nr kat. 226155000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Do kompletowania z półpostumentem 296250000

Umywalka asymetryczna
40 x 25 cm 
→  Nr kat. 276140000, z otworem po prawej stronie, z przelewem, 
→  Nr kat. 276240000, z otworem po lewej stronie, z przelewem
Mocowana na śrubach. 

Umywalka
60 x 37 cm 
→  Nr kat. 226160000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Do kompletowania z półpostumentem 29625000

Umywalka
45 x 34 cm 
→  Nr kat. 276145000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Do kompletowania z półpostumentem 296250000.

Umywalka asymetryczna, lewa
65 x 37 cm 
→  Nr kat. 226265000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Do kompletowania z półpostumentem 296250000.

Umywalka
50 x 25 cm 
→  Nr kat. 276150000,  z otworem po prawej stronie, z przelewem
Mocowana na śrubach.

Umywalka asymetryczna, prawa
65 x 37 cm 
→  Nr kat. 226165000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Do kompletowania z półpostumentem 296250000. 

Umywalka asymetryczna
50 x 25 cm
→  Nr kat. 276250000, z otworem po prawej stronie, z przelewem,
→  Nr kat. 276350000, z otworem po lewej stronie, z przelewem 
Mocowana na śrubach.

550

370

600

370

650

370

650

370

250

400 340

450

500

250

500

250
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Umywalka narożna
długość boku 50 cm
→  Nr kat. 226150000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.

Umywalka narożna
długość boku 32 cm
→  Nr kat. 276132000, z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.

Półpostument
21,5 x 31,5 cm  
→  Nr kat. 296250000, 
Do kompletowania z umywalkami 226155000, 
226160000, 226165000, 226265000

500 320 215

315

Miska ustępowa lejowa wisząca owalna, krótka 
35,5 x 48,5 cm
→  Nr kat. 203245000
4,5 L / 6 L
Do kompletowania z deską 573075000, 573085000.

Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna, krótka   
35 x 48,5 cm
→  Nr kat. 206145000
4,5 L / 6 L
Do kompletowania z deską 572120000.

485
350

480
355

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolno opadająca

Spłukiwanie
4,5 l

Mocowanie 
Kerafix

Biały alpin

Materiałł

Ceramika
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Strefa natrysku Tutaj zaczynamy 
każdy dzień. Tutaj 
znajdujemy spokój 
i chwilę oddechu, a dzięki 
naszym przemyślanym 
rozwiązaniom także 
odpowiednią atmosferę.
Ożywcza woda.
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Brodziki
akrylowe
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Brodziki prysznicowe 
Opale

Płaski brodzik Opale wytycza nowe kie-
runki w łazience: strefa sucha służy do 
wejścia, osuszenia i opuszczenia prysz-
nica, zaś większa strefa mokra zapewnia 
całemu ciału niemal nieograniczoną swo-
bodę ruchu podczas mycia i pielęgnacji.

Brodzik wykonany jest ze stabilnego 
i trwałego materiału mineralnego Varicor® 
charakteryzującego się ciepłą w dotyku 
jedwabistą powierzchnią i właściwościami 

1 2

1 Strefa sucha i mokra ułatwiają wchodzenie, wychodzenie i osuszanie.
2 Odpływ znajduje się pod dużą pokrywą, którą podczas czyszczenia wystarczy zdjąć. 

antybakteryjnymi. Materiał ten jest 
odporny nawet na szorstkie środki myjące. 
Jeżeli czasem powstanie rysa, można ją po 
prostu wypolerować.

Brodzik można zamontować równo z pod-
łogą, lekko powyżej kafelków lub lekko 
opuszczony w dół. Jest on dostępny 
w ośmiu różnych rozmiarach, dzięki czemu 
każdy może znaleźć odpowiednie rozwią-
zanie dla swojej łazienki.  ← 

Wyjątkowe chwile pod 
prysznicem z dwiema stre-
fami użytkowymi i po-
wierzchnią miłą w dotyku.
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Brodzik  
→  Nr kat. 460120016: 120 x 80 cm
→  Nr kat. 460140016: 140 x 80 cm
→  Nr kat. 460160016: 160 x 80 cm 
→  Nr kat. 460170016: 170 x 80 cm 
Kolor: biały alpin
Brodzik ze zintegrowanym systemem odpływowym,
wykonany z materiału Varicor®.

Do kompletowania z:
Zestaw nóg do brodzika
→  Nr kat. 653020000 

Zestaw montażowy
→  Nr kat. 653007000  

Brodzik  
→  Nr kat. 460220016: 120 x 90 cm
→  Nr kat. 460240016: 140 x 90 cm
→  Nr kat. 460260016: 160 x 90 cm 
→  Nr kat. 460270016: 170 x 90 cm 
Kolor: biały alpin
Brodzik ze zintegrowanym systemem odpływowym,
wykonany z materiału Varicor®.

Do kompletowania z:
Zestaw nóg do brodzika
→  Nr kat. 653020000

Zestaw montażowy 
→  Nr kat. 653007000 

1200 / 1400 / 1600 / 1700

1200 / 1400 / 1600 / 1700

800 

900

Materiał 

Biały  alpin

Varicor®
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Oferta inwestycyjna Innowacyjne, łatwe 
w montażu, a zarazem 
ekonomiczne. Toaleta publiczna 
powinna zapewniać wysoki 
standard pod względem jakości 
produktów, ich funkcjonalności 
przestrzennej, utrzymania 
w czystości oraz komfortu 
podczas użytkowania. 
Przemyślane, funkcjonalne, 
estetyczne rozwiązania.
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Oferta 
inwesty-
cyjna
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1

Umywalki 
wpuszczane 
i stawiane 
na blat
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Pierwotna forma koła, 
w nowej  interpretacji. 

Możliwość wielu wariacji dla obiektów, które chcą urządzić toaletę, 
zachowując klarowne linie. Oferta Inwestycyjna Keramag daje możli-
wość różnorodnej aranżacji prostej formy podstawowej jaką jest koło.

2

4

1 PRECIOSA, umywalka owalna, wpuszczana w blat. 2 RENOVA NR 1 PLAN, elegancka, prostokątna umywalka stawiana na blat 3 ICON, umywalka 
prostokątna stawiana na blat z dekoracyjną mydelniczką do mniejszych pomieszczeń publicznych. 4 PRECIOSA, prosta elegancka umywalka 
stawiana na blat.

Dostępne są okrągłe umywalki stawiane na blat oraz umywalki 
o zewnętrznym konturze prostokąta. Blaty na których umiesz-
czone są umywalki, tworzą geometryczną podstawę dla okrą-
głej misy umywalkowej nadając wnętrzu toalety prostego, 
i jednocześnie eleganckiego szyku, który uprzyjemni spędzony 
w niej czas.  ← 

3
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Ceramika 
dla osób 
starszych 
i niepeł-
nospraw-
nych

1

Oferta Inwestycyjna
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1 RENOVA NR 1 COMFORT, umywalka  prostokątna z dostępną dużą powierzchnia blatu. 2 Umywalki VITALIS, posiadają głębokość 55 i 60 cm 
zapewniając swobodę podjazdu osobom na wózkach. 3 VITALIS, stojąca miska o wysokości 46 cm zapewnia komfort podczas użytkowania 
zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach. 4 RENOVA NR 1 COMFORT, miska wisząca z deską sedesową, która posiada zintegrowany 
uchwyt ułatwia otwieranie pokrywy. 5 VITALIS, miska wisząca o długości 70 cm umożliwia osobie niepełnosprawnej transfer boczny z wózka na 
miskę. Do kompletowania z siedziskiem zapewnia komfort i swobodę.

2 3

4 5

Toaleta odpowiednia do potrzeb.

Łazienka dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób starszych 
jest szczególnym rodzajem pomieszczenia higieniczno-sani-
tarnego. Korzystać z niej mogą osoby o różnym stopniu niepeł-
nosprawności, dlatego przy doborze odpowiednich produktów 
należy pamiętać o możliwie jak najbardziej uniwersalnym i funkcjo-
nalnym jej charakterze. Dostępne w ofercie miski i umywalki łączy 
komfort i bezpieczeństwo pod kątem różnych potrzeb. Z prosto-
kątnych, płaskich umywalek można korzystać zarówno w pozycji 

stojącej jak i siedzącej. Niezwykle płaskie i głębokie umywalki 
w połączeniu z syfonem zapewniają odpowiednią swobodę nóg 
do komfortowego korzystania w pozycji siedzącej. 

Miski są w wersjach wydłużonych, co ułatwia przechodzenie na 
nie z wózka inwalidzkiego. Deski są stabilnie osadzone na miskach 
i zabezpieczone przed przesunięciem. Zamontowane na całej sze-
rokości deski wzmocnione zawiasy ze stali szlachetnej nadają jej 
dużej stabilności. Na misce stojącej deska umieszczona jest na 
wysokości 49 cm, co ułatwia siadanie i wstawanie.   ←
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i szkolna
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Zamiłowanie do higieny i funkcjonalnych 
łazienek od najmłodszych lat. 

Projektując dedykowane obiekty dla najmłodszych nie można 
pominąć tak ważnego pomieszczenia jakim jest publiczna toaleta 
dziecięca. Główną rolę w takiej toalecie odgrywać będzie połącze-
nie funkcjonalności i ergonomii. Oferta Keramag uwzględnia umy-
walki i miski z kolorowymi deskami lub siedziskami. Miski ustępowe 

5

1 KIND, umywalki o charakterystycznym kstzałcie nadają wesoły i przyjazny wygląd. 2 KIND, miska wisząca dla najmłodszych z kolorową deską Żółwik.
3 KIND, miska stojąca z dostepną deską sedesową Żółwik w kolorze żółtym. 4 KIND, miska wisząca z charakterystyczną na frocnie  podwyższoną 
podstawą może ułatwić korzystanie najmłodszym. Do kompletowania z dwuczęsciowym siedziskiem. 5 KIND umywalka. Szeroki rant w połaczeniu 
z zamontowaną na odpowiedniej wysokości umywalką zapewnia wyjątkowy komfort. 

wiszące i stojące dedykowane właśnie dla dzieci. Niewielkie  
miski z kolorową deską sedesową zostały zaprojektowane tak, 
aby dzieci mogły z nich swobodnie korzystać. Miski montowane 
są na wysokości nie przekraczającej 35 cm od podłogi. Umy-
walki posiadają przyjazne dla dzieci wzory, które w połączeniu 
z kolorową baterią wprowadzają wesoły nastrój. Ich szerokość 
dopuszcza użytkowanie jednocześnie więcej niż jednej osobie, 
a zamontowana na odpowiednim do wzrostu dziecka, poziomie 
będzie w sam raz.  ← 
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ICON umywalka stawiana na blat
60 x 48,5 cm
→ Nr kat. 124560000
z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie 
przy zachowaniu montażu do ściany.

ICON umywalka stawiana na blat, 
z dekoracyjną mydelniczką po lewej stronie
50 x 35,5 cm
→ Nr kat. 124650000
z otworem, z przelewem
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie  
przy zachowaniu montażu do ściany.
Przy montażu baterii z korkiem automatycznym
wymagane jest przedłużone cięgno do 
odpływu.

PRECIOSA Umywalka podblatowa
ø 46 cm
→ Nr kat. 248120000
bez otworu, z przelewem

RENOVA NR 1 PLAN
umywalka stawiana na blat
→ Nr kat. 275150000,  50 x 38 cm
→ Nr kat. 225155000,  55 x 44 cm
→ Nr kat. 225160000,  60 x 48 cm
→ Nr kat. 225165000,  65 x 48 cm
z otworem, z przelewem,
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie 
przy zachowaniu montażu do ściany.

RENOVA NR 1 PLAN
umywalka stawiana na blat
→ Nr kat. 125185000,  85 x 48 cm
→ Nr kat. 125100000,  100 x 48 cm
z otworem, z przelewem,
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie 
przy zachowaniu montażu do ściany.

ICON umywalka stawiana na blat
z dekoracyjną mydelniczką po prawej stronie
50 x 48,5 cm
→ Nr kat. 124550000
z otworem, z przelewem, 
Mocowana na śrubach.
Możliwość postawienia na blacie przy 
zachowaniu montażu do ściany.
Przy montażu baterii z korkiem automatycznym
wymagane jest przedłużone cięgno do odpływu.

Ø 380 Ø 420 Ø 500

Ø 460

Ø 460

PRECIOSA umywalka stawiana na blat
ø 46 cm
→ Nr kat. 248000000
bez otworu, z przelewem

FONTANGE 1 umywalka 
podblatowa
55,5 x 42 cm
→ Nr kat. 243000000
bez otworu, z przelewem
szlifowana

PRECIOSA Umywalka
podblatowa
ø 38 cm
→ Nr kat. 248220000
bez otworu, z przelewem

PRECIOSA Umywalka
wpuszczana w blat
ø 42 cm
→ Nr kat. 248110000
z otworem, z przelewem

PRECIOSA Umywalka
podblatowa
ø 50 cm
→ Nr kat. 248100000
z otworem, z przelewem
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RENOVA NR 1 PLAN pisuar 
nie wymagający spłukiwania 
wodą
32,5 x 60 cm
→ Nr kat. 235170000
odpływ poziomy

Wanna do mycia nóg SPORT
39 x 22 x 48 cm
→ Nr kat. 108000000
Montaż na podłodze lub 
podmurówce.

Zlew gospodarczy QUELLE
45 x 36 x 33,5 cm
→ Nr kat. 367200000
Montaż na podłodze lub 
podmurówce.

RENOVA NR 1 PLAN pisuar
32,5 x 58 cm
→ Nr kat. 235100000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy

CORSO pisuar 
31 x 52,5 cm
→ Nr kat. 239200000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy
Do kompletowania z pokrywą 
573900000

RENOVA NR 1 pisuar
36 x 61 cm 
→ Nr kat. 235300000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy

RENOVA NR 1 pisuar
36 x 61 cm 
→ Nr kat. 235200000
dopływ z góry, odpływ 
poziomy/pionowy

RENOVA NR 1 PLAN pisuar 
z pokrywą
32,5 x 58 cm
→ Nr kat. 235120000
dopływ z góry, odpływ poziomy
W komplecie pokrywa do pisuaru 
z zawiasami chromowanymi oraz 
mocowanie Kerafix z zaślepkami

Zlew GARDA
74 x 58,5 x 35 cm
→ Nr kat. 355675000
wysokość zlewu: 35 cm
wysokość nóg: 35 cm
wysokość całości: 70 cm
W komplecie armatura 
odpływowo-przelewowa.

Zlew WOHNSTATTE
→ Nr kat. 360050000 50 x 40 x 14 cm
→ Nr kat. 360060000 60 x 40 x 13 cm
→ Nr kat. 360070000 70 x 50 x 20 cm
Bez przelewu.

Zlew SATELIT
→ Nr kat. 361350000 50 x 39 x 20 cm
→ Nr kat. 361360000 60 x 50 x 20 cm
→ Nr kat. 361370000 70 x 50 x 20 cm
Z przelewem.
W komplecie armatura 
odpływowo-przelewowa.

Podwójny zlew CITY
90 x 56 x 25 cm
→ Nr kat. 350490000
Z przelewem.
W komplecie armatura 
odpływowo-przelewowa.

CENTAURUS Pisuar, nie 
wymagający spłukiwania wodą, 
32,5 x 72 cm
→ Nr kat. 236400600
odpływ poziomy/pionowy
W komplecie zestaw montażowy
Model dostępny wyłącznie w wersji 
Keratect.

CENTAURUS Pisuar, nie 
wymagający spłukiwania wodą, 
z możliwością spłukiwania wodą.
32,5 x 72 cm
→ Nr kat. 236450600
dopływ z tyłu, odpływ poziomy/
pionowy, z dyszą spłukującą 
i nieskręcającym się wężem.
W komplecie zestaw montażowy.
Model dostępny wyłącznie w wersji 
Keratect.

FLOW pisuar
36 x 56,5 cm
→ Nr kat. 235900000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy

FLOW pisuar
36 x 56,5 cm
→ Nr kat. 235920000
dopływ z tyłu, odpływ poziomy
Do kompletowania z pokrywą 
575910000
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KIND Miska ustępowa z półką, stojąca,  
33 x 43 cm, wys. miski 35 cm
→ Nr kat. 211500000
odpływ poziomy
Do kompletowania z deską Kind, deską Żółwik, 
siedziskiem Żółwik.

BABY Miska ustępowa lejowa, stojąca 
dł. miski 37,5 cm, wys. miski 26 cm
→ Nr kat. 211650000
odpływ poziomy,
Do kompletowania z siedziskiem Baby.

KIND Miska ustępowa lejowa wisząca
33 x 53,5 cm
wys. miski (po zamontowaniu) 35 cm
→ Nr kat. 201700000
Do kompletowania z deską Kind, deską Żółwik, 
siedziskiem Żółwik.

KIND Miska ustępowa lejowa wisząca,  
z dwuczęściowym siedziskiem
33 x 53,5 cm 
wys. miski (po zamontowaniu) 35 cm
→ Nr kat. 201710000 siedzisko czerwone
→ Nr kat. 201715000 siedzisko szare

KIND Miska ustępowa lejowa stojąca,
35 x 50 cm , wys. miski 30 cm
→ Nr kat. 212000000
odpływ poziomy
Do kompletowania z deską Kind, deską Żółwik, 
siedziskiem Żółwik..

KIND Miska ustępowa lejowa stojąca,  
z dwuczęściowym siedziskiem 
35 x 50 cm,
wys. miski (po zamontowaniu) 30 cm
→ Nr kat. Y212010000 siedzisko czerwone
→ Nr kat. 212015000 siedzisko szare
odpływ poziomy, 

PARACELSUS Umywalka dla osób 
niepełnosprawnych
64 x 49 cm,
→ Nr kat. 251060000
bez otworu, bez przelewu

VITALIS Umywalka dla osób 
niepełnosprawnych
→ Nr kat. 221555000, 55 x 55 cm, bez przelewu
→ Nr kat. 221556000, 55 x 55 cm, z przelewem
→ Nr kat. 121565000, 65 x 60 cm, bez przelewu
→ Nr kat. 121765000, 65 x 60 cm, z przelewem

RENOVA NR 1 COMFORT 
Umywalka dla osób niepełnosprawnych,
→ Nr kat. 128555000, 55 x 52,5 cm,
→ Nr kat. 128660000, 60 x 55 cm,
→ Nr kat. 128665000, 65 x 55 cm,
→ Nr kat. 128575000, 75 x 55 cm,
z otworem, z przelewem

KIND Umywalka
60 x 40 cm
→ Nr kat. 326060000
z otworem, bez przelewu
Do kompletowania z 
półpostumentem 296500000

Półpostument
37 x 31 cm
→ Nr kat. 296500000
Do kompletowania z umywalką 
326060000.

SCHULE Umywalka
60 x 55 cm
→ Nr kat. 162700000
z otworem, z przelewem

RENOVA NR 1 PLAN Umywalka
50 x 38 cm
→ Nr kat. 272150000
z otworem, z przelewem,
Do kompletowania 
z półpostumentem 292150000.
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RENOVA NR 1 COMFORT Miska ustępowa 
z półką, wisząca, dla osób niepełnosprawnych 
39 x 70 cm, wys. montażu 46 cm
→ Nr kat. 208550000
W komplecie kryte mocowanie,
wydłużona rura dopływowa.
Do kompletowania z deską 572830000 
lub siedziskiem 572840000.

RENOVA NR 1 COMFORT  
Miska ustępowa lejowa, wisząca  
dla osób niepełnosprawnych, Rimfree® 
38,6 x 70 cm,
→ Nr kat. 208560000
W komplecie wydłużona rura dopływowa.
Do kompletowania z deską 572830000 .
lub siedziskiem 572840000lub siedziskiem 
572840000.

VITALIS Miska ustępowa z półką, stojąca 
35,5 x 46 cm
→ Nr kat. 211105000
6L, odpływ poziomy
Do kompletowania z deską. 
572850000 lub siedziskiem 572860000.

VITALIS Miska ustępowa lejowa wisząca
35,5 x 70 cm
→ Nr kat. 201500000
W komplecie wydłużona rura dopływowa.
Do kompletowania z deską 572850000 
lub siedziskiem 572860000.

Produkty ceramiczne opcjonalnie dostępne ze szkliwem KeraTect® 

Ukryty,
ścienny
montaż
PlugFix

Regulowana 
wysokość 
zawieszenia 
miski ≥ 60 mm

Deska  
wolno opadająca

Biały alpin

Materiał

Ceramika

3 0  L E T N I A

GWARANCJA

K E R A T E C T ®

Miska bez  
wewnętrznego 
kołnierza
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Meble łazienkowe – kolory i materiały

Właściwości optyczne 
i dotykowe powierzchni 
mają bardzo istotny wpływ 
na styl i atmosferę łazienki. 
Dlatego  Keramag oferuje 
meble łazienkowe, w wielu 
różnych materiałach 
i kolorach. Aby w każdej 
łazience wszystko idealnie 
do siebie pasowało.
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Kolory mebli

Citterio

iCon / iCon xs

myDay

Preciosa 2

Silk

Xeno²

Dąb jasny (korpus)

Biały połysk

Biały połysk

Biały połysk

Biały połysk

Biały połysk

Dąb jasny

Ciepły szary mat

Wenge Pangar

Szary mat płótno

Szkło taupe (front/blat)

Biały mat

Biały mat

Dąb czarny (korpus)

Lawa mat

Taupe połysk

Szkło czarne (front/blat)

Dąb naturalny

Greige mat

Platynowy połysk
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