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kabiny prysznicowe
Rozwiązania zastosowane w kabinach prysznicowych  

Cersanit, jak również dostępność wszystkich części 
zamiennych to gwarancja maksymalnej wygody użytkowania.  

Wyjątkową trwałość zapewnia wysokiej jakości bezpieczne 
szkło hartowane, a hydrofobowa powłoka CleanPro zapobiega 

gromadzeniu się kamienia i innych osadów oraz ułatwia 
utrzymanie czystości. Poznaj świat naszych kabin  

i wybierz model idealny dla siebie. 

shower enclosures
Cersanit shower enclosure solutions and the availability  

of all spare parts guarantee maximum comfort of use.
The safe tempered glass of the highest quality ensures 

remarkable durability, while the water-repellent CleanPro 
coating prevents limescale and other deposits, and helps  

keep the shower area clean. Explore the world of our  
shower enclosures and choose the perfect model for you. 
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Uważasz, że wysoka jakość i niepowtarzalny styl 
zawsze powinny iść w parze? Innowacyjna kolekcja 
CREA w pełni sprosta Twoim wymaganiom. 
Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję 
z zawiasami, czy z drzwiami przesuwnymi, codzienny 
prysznic zmieni się dla Ciebie w wyjątkowy rytuał.

Do you think that high quality and unique style
should always go hand in hand? Then the innovative 
CREA collection will fully meet your requirements. 
Regardless of whether you choose the hinged 
version or a sliding door, your daily shower will 
change into a sensational ritual. 



Drzwi na zawiasach  
kabiny prysznicowej CREA, prawe 

CREA shower enclosure door with hinges, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S159-004 

120 x 200 

prawe 
right 
transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

Ścianka do kabiny prysznicowej  
z zawiasami CREA

CREA wall for hinged shower enclosure
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]:  
rodzaj szkła:

type of glass:  
powłoka CleanPro:  

CleanPro coating: 
kolor profilu profile colour: 

S159-009 

80 x 200 

S159-010 

90 x 200 

transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome
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LICOWANY ZAWIAS 
HINGE SURFACE  
WITH GLASS
Eliminuje konieczność 
zastosowania pionowej 
uszczelki między drzwiami 
a ścianką oraz zapewnia 
szerokie wejście do kabiny. 
Licowana z powierzchnią 
szkła konstrukcja pozwala 
na łatwe utrzymanie 
w czystości. Funkcja 
unoszenia drzwi wydłuża 
żywotność uszczelki, a opcja 
blokady umożliwia ich 
zatrzymanie przy otwarciu 
pod kątem 90° i zapobiega 
przypadkowemu uderzeniu 
w boczną ściankę kabiny. 
Eliminates the need for 
a vertical seal between the 
door and the wall, and helps 
create a wide entrance 
to the shower enclosure. 
Its body is level with the 
glass surface to help you 
keep everything spotless. 
The door lifting function 
extends seal life, while the 
lock enables door open to 
be left open at a right angle, 
preventing accidental impact 
on the side of the enclosure.

CHROMOWANA RYNIENKA  
CHROME PLATED DRIP RAIL
Zaprojektowana tak, aby 
spływająca z otwartych drzwi 
woda trafiała najpierw do niej, 
a następnie do wnętrza kabiny, 
bez ryzyka przedostania się 
na zewnątrz.  
Designed to catch water  
dripping down the open door  
and drain it into the enclosure  
to avoid the risk of letting it 
escape outside.

METALOWY UCHWYT 
METAL HANDLE
Solidny i wytrzymały, 
o prostej formie, idealnie 
dopasowanej do bryły 
kabiny. Długość uchwytu 
30 cm.
Robust and durable with 
a simple design, perfectly 
compatible with the body 
of the shower enclosure. 
Handle length 30 cm.

CHROMOWANA
LISTWA PROGOWA 
CHROME-PLATED
THRESHOLD STRIP
Zapobiega przedostawaniu 
się wody poza kabinę. 
Prevents water from 
leaving the enclosure.

SREBRNA USZCZELKA 
MAGNETYCZNA
SILVER MAGNETIC SEAL
Gwarantuje szczelność 
kabiny. W połączeniu 
z chromowanym profilem 
tworzy estetyczną całość. 
Guarantees tightness of 
the shower enclosure. 
Creates an exquisite set 
in combination with the 
chrome-plated profile.

CHROMOWANY 
WSPORNIK
CHROME PLATED
SUPPORT
Równoległy 
do powierzchni drzwi. 
Nie ogranicza komfortu 
podczas korzystania 
z prysznica. 
Parallel to the door 
surface does not limit the 
comfort when the shower 
is used.

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

Drzwi na zawiasach  
kabiny prysznicowej CREA, lewe

CREA shower enclosure door with hinges, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]:
otwieranie drzwi: 

door opening:  
rodzaj szkła:

type of glass:  
powłoka CleanPro:  

CleanPro coating: 
kolor profilu profile colour: 

S159-005 

90 x 200 

S159-001 

100 x 200 

lewe 
left 
transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

Drzwi na zawiasach  
kabiny prysznicowej CREA, prawe 

CREA shower enclosure door with hinges, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]:
otwieranie drzwi: 

door opening:  
rodzaj szkła:

type of glass:  
powłoka CleanPro:  

CleanPro coating: 
kolor profilu profile colour: 

S159-006 

90 x 200 

S159-002 

100 x 200 

prawe 
right 
transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

Drzwi na zawiasach  
kabiny prysznicowej CREA, lewe

CREA shower enclosure door with hinges, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating:  

kolor profilu profile colour: 

S159-003 

120 x 200 

lewe 
left 
transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

 Kabiny z zawiasami
Hinged enclosures

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 7 LAT   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 7 YEARS

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

Ten rodzaj kabin prysznicowych CREA wyróżniają eleganckie 
zawiasy i rynienka, odprowadzająca wodę do wnętrza kabiny 
(także wtedy, gdy drzwi są otwarte). Funkcjonalność zwiększa 
profil przyścienny typu U, bez widocznych śrub i zaślepek, 
z możliwością niwelowania krzywizn ściany. Wysokość 200 cm 
oznacza komfort korzystania z kabiny niezależnie od wzrostu 
użytkownika. 

This CREA shower enclosure is distinguished by its elegant 
hinges and a drip rail which drains water back into the enclosure 
(even when the door is open). Its functionality is enhanced by 
the wall U-channel without visible screws or caps that allows it 
to be adjusted to accommodate wall curvature. The height of 
200 cm provides comfort of use regardless of your height.



Drzwi przesuwne  
do kabiny prysznicowej CREA 

CREA shower enclosure sliding door
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S159-007 

120 x 200 

lewe/prawe 
left/right 
transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

Drzwi przesuwne  
do kabiny prysznicowej CREA

CREA shower enclosure sliding door
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S159-008 

140 x 200 

lewe/prawe 
left/right 
transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome
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Kabiny prysznicowe CREA w wersji przesuwnej są 
wyposażone w funkcjonalny system cichego domykania 
oraz ukryty system jezdny. Wysokość kabiny 200 cm docenią 
osoby o każdym wzroście. 

CREA sliding shower enclosures feature a soft-close system 
and a concealed roller system. The height of 200 cm will be 
appreciated by people of all heights. 

CHROMOWANA
LISTWA PROGOWA 
CHROME-PLATED
THRESHOLD STRIP
Zapobiega przedostawaniu 
się wody poza kabinę. 
Prevents water from 
leaving the enclosure.

CHROMOWANY 
WSPORNIK
CHROME PLATED
SUPPORT
Równoległy 
do powierzchni drzwi. 
Nie ogranicza komfortu 
podczas korzystania 
z prysznica. 
Parallel to the door 
surface does not limit the 
comfort when the shower 
is used. 

METALOWY UCHWYT 
METAL HANDLE
Solidny i wytrzymały, 
o prostej formie, idealnie 
dopasowanej do bryły 
kabiny. Długość uchwytu 
30 cm.
Robust and durable, with 
a simple design, perfectly 
compatible with the body 
of the shower enclosure. 
Handle length 30 cm.

GÓRNY PROFIL Z ROLKAMI 
UPPER PROFILE WITH 
ROLLERS
Chromowany profil maskuje 
rolki, zapewniając gładką  
powierzchnię górnej części 
kabiny. Rolki są też chronione 
przed kontaktem z wodą 
i detergentami. 
The chrome-plated profile 
covers the rollers, providing  
a smooth surface in the upper 
part of the enclosure. The rollers 
are also protected from contact 
with water and detergents. 

SREBRNA USZCZELKA 
MAGNETYCZNA
SILVER MAGNETIC SEAL
Gwarantuje szczelność 
kabiny. W połączeniu 
z chromowanym profilem 
tworzy estetyczną całość. 
Guarantees tightness  
of the shower enclosure. 
Creates an exquisite set 
in combination with the 
chrome-plated profile. 

PROFIL PRZYŚCIENNY
WALL PROFILE
Bez widocznych śrub 
i zaślepek – tworzy gładką, 
łatwą do utrzymania 
w czystości powierzchnię. 
No visible screws  
or caps – only a smooth 
easy-to-maintain surface.

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

Ścianka do kabiny prysznicowej CREA 
z drzwiami przesuwnymi

CREA wall for sliding shower enclosure
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

 kod katalogowy catalog code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]:
rodzaj szkła:

type of glass:  
powłoka CleanPro:  

CleanPro coating: 
kolor profilu profile colour: 

S900-2613 

80 x 200 

S900-2614 

90 x 200 

transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

 Kabiny przesuwne
Sliding enclosures

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 7 LAT   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 7 YEARS
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W Twojej łazience pierwsze skrzypce grają 
prosta forma i minimalizm? MILLE to kolekcja 
idealnie wpisująca się w tego rodzaju przestrzeń.  
Subtelna linia kabin typu Walk-in dodaje wnętrzu 
szyku, lekkości i optycznie je powiększa. 

Are simplicity and minimalism the central 
theme of your bathroom? MILLE is a collection 
that will suit this kind of space. The subtle line 
of walk-in enclosures adds chic and delicacy, 
and makes the interior look more spacious. 



Kabina prysznicowa Walk-in MILLE, czarna 
MILLE Walk-in shower enclosure, black

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S161-003 

100 x 200 

S161-004 

120 x 200 

transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

czarny black
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Kabiny prysznicowe typu Walk-in z kolekcji MILLE 
umożliwiają montaż z brodzikiem lub z odpływem liniowym. 
Kabiny są dostępne w dwóch wymiarach i wyposażone 
w elementy w najmodniejszych wersjach kolorystycznych: 
chrom i czarny mat. Funkcjonalność podnosi profil 
przyścienny typu U, bez widocznych śrub i zaślepek, 
z możliwością niwelowania krzywizn ściany. Walk-in to 
rozwiązanie zapewniające wyjątkowy komfort, również 
osobom mającym trudności z poruszaniem się. Wysokość 
kabiny 200 cm gwarantuje wygodę niezależnie od wzrostu 
użytkownika. 

The walk-in shower enclosures from the MILLE collection 
enable installation with a shower tray or with a linear drain. 
The enclosures come in two sizes and feature hardware 
in the most fashionable colours: chrome and black matt. 
Their functionality is enhanced by the wall U-channel 
without visible screws or caps that allows it to be adjusted 
to accommodate wall curvature. A walk-in shower provides 
exceptional accessibility, even for people with impaired 
mobility. The enclosure height of 200 cm guarantees comfort 
regardless of your height. 

Kabina prysznicowa Walk-in MILLE, chrom 
MILLE Walk-in shower enclosure, chrome

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S161-001 

100 x 200 

S161-002 

120 x 200 

transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome

WSPORNIK ŚCIENNY 
(CHROM LUB CZARNY)
WALL SUPPORT  
(CHROME OR BLACK)
Gwarantuje stabilność 
kabiny. Tworzy 
dopasowaną całość 
z profilem przyściennym 
w tym samym kolorze. 
Guarantees sturdiness 
of the shower enclosure. 
Creates an integrated set 
with a wall profile in the 
same colour. 

PROFIL PRZYŚCIENNY 
(CHROM LUB CZARNY)  
WALL PROFILE
(CHROME OR BLACK)
Profil – w wersji 
chromowanej błyszczącej 
podkreśla nowoczesną, 
minimalistyczną formę 
kabiny, zaś w kolorze 
czarny mat dodaje całości 
wyrazistego charakteru. 
The glossy chrome-plated 
profile highlights the 
modern and minimalist 
design of the enclosure, 
while black matt adds 
expressiveness.

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 7 LAT   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 7 YEARS
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Jesteś na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami 
aranżacyjnymi? Marzysz o łazience rodem 
z magazynu wnętrzarskiego? Kolekcja JOTA  
to dla Ciebie najlepszy wybór. Prosta forma 
oraz stylowe wykończenie bezprofilowej kabiny 
prysznicowej wprowadzą do Twojej łazienki 
harmonię i estetykę.

Do you keep in touch with the latest  
interior design solutions? Is your dream to have 
a bathroom that looks straight out of a magazine? 
The JOTA collection is the best choice  
for you. The simple design and stylish finish  
of a profileless shower enclosure will bring 
harmony and beauty to your bathroom. 
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Bezprofilowe narożne kabiny prysznicowe z serii JOTA są 
dostępne w wersji lewej lub prawej. Zostały wyposażone 
w profil przyścienny typu U, bez widocznych śrub i zaślepek, 
z możliwością niwelowania krzywizn ściany. Wyjątkowy 
komfort użytkowania zapewniają metalowe uchwyty oraz 
licowany zawias z funkcją unoszenia. Lekka i elegancka 
forma to niewątpliwy atut tej kolekcji. Wysokość kabiny 
195 cm gwarantuje wygodę osobom o wyższym wzroście. 

The profileless corner shower enclosures from the JOTA 
series are available in left- and right-sided versions. They 
are equipped with a wall U-channel without visible screws 
or caps that allows it to be adjusted to accommodate wall 
curvature. Exceptional comfort of use is ensured by metal 
handles and the glass level hinges with a lifting function. 
The lightweight and elegant design is an unquestionable 
advantage of this collection. The enclosure height of 195 cm 
guarantees comfort for taller people. 

Kabina prysznicowa narożna JOTA, lewa 
JOTA corner shower enclosure, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 otwieranie drzwi: 

door opening:  
rodzaj szkła:

type of glass:  
powłoka CleanPro:  

CleanPro coating: 
kolor profilu profile colour: 

S160-001 

90 x 90 x 195  

lewe 
left 
transparentne 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

chrom chrome

JOTA 

METALOWE ZAWIASY 
METAL HINGES
Licowane z taflą szkła 
od wewnętrznej strony 
kabiny, pozwalają łatwo 
utrzymać ją w czystości.  
Są wyposażone 
w mechanizm blokujący 
drzwi w momencie 
otwarcia pod kątem 90°, 
co zapobiega ich 
przypadkowemu 
uderzeniu w boczną 
ściankę kabiny. Funkcja 
unoszenia drzwi wydłuża 
żywotność uszczelek. 
The metal hinges, level 
with the glass surface on 
the inside of the enclosure, 
help keep the shower area 
clean. Equipped with a 90° 
door locking mechanism 
to prevent accidental 
impact on the side of the 
enclosure. The door lifting 
function extends seal life. 

METALOWY UCHWYT 
METAL HANDLE
Elegancki, dopasowany 
do pozostałych 
chromowanych 
elementów kabiny. 
Elegant, designed to 
match other chrome- 
-plated hardware. 

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

Kabina prysznicowa narożna JOTA, prawa 
JOTA corner shower enclosure, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
  otwieranie drzwi: 

door opening:  
rodzaj szkła:

type of glass:  
powłoka CleanPro:  

CleanPro coating: 
kolor profilu profile colour: 

S160-002 

90 x 90 x 195  

prawe 
right 
transparentne 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

chrom chrome

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 3 LATA   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS
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Masz otwarty umysł i lubisz rozwiązania, które 
zapewnią Ci nieograniczone możliwości? Wybór 
kabiny prysznicowej lub drzwi wnękowych z serii 
MODUO pozwoli stworzyć łazienkę idealną! 
Bez względu na to, czy urządzasz dużą, czy 
niewielką przestrzeń, w tej kolekcji na pewno 
znajdziesz model dopasowany do swoich potrzeb. 

Do you have an open mind and prefer solutions 
that give you unlimited possibilities? Choosing
a MODUO shower enclosure or shower door 
will help you create the perfect bathroom! 
Whether your bathroom is really large or rather 
small, this collection definitely has a model to 
suit your needs. 
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W serii MODUO znajdują się półokrągłe, kwadratowe 
i prostokątne kabiny prysznicowe, a także drzwi wnękowe. 
Duży wybór pozwala skompletować rozwiązanie pasujące 
do każdej łazienki. Istnieje możliwość zestawiania drzwi 
i ścianki. Kabina została wyposażona w profil przyścienny 
typu U, bez widocznych śrub montażowych i zaślepek, 
z możliwością niwelowania krzywizn ściany. Użytkownikom 
o wyższym wzroście komfort korzystania zapewnia 
wysokość kabiny 195 cm. 

The MODUO series features quadrant, square  
and rectangular shower enclosures, as well as shower doors. 
The large selection allows you to combine a set that will 
suit every bathroom. Doors and walls may be assembled 
separately. The enclosure is equipped with a wall U-channel 
without visible screws or caps that allows it to be adjusted 
to accommodate wall curvature. Taller users will enjoy the 
height of the enclosure reaching 195 cm.

METALOWY  
WSPORNIK ŚCIENNY 
METAL SUPPORT BAR
Łączy boczną  
szybę ze ścianą, 
gwarantuje stabilność 
kabiny półokrągłej. 
Intended for glass to 
wall mounting, ensures 
sturdiness of the quadrant 
enclosure.

ZAWIAS KOLUMNOWY 
COLUMN HINGE
Wyposażony w funkcję 
unoszenia drzwi, tworzy 
gładką powierzchnię 
z profilem przyściennym. 
Features a door-lifting 
function, creates a smooth 
surface with the wall 
profile. 

CHROMOWANA
LISTWA PROGOWA 
CHROME-PLATED  
THRESHOLD STRIP
Zapobiega przedostawaniu 
się wody na zewnątrz 
kabiny. 
Prevents water from 
escaping outside the 
shower enclosure. 

PROFIL PRZYŚCIENNY 
WALL PROFILE
Bez widocznych 
śrub montażowych 
– tworzy gładką, łatwą 
do utrzymania w czystości 
powierzchnię. 
No visible screws – creates 
a smooth easy-to-maintain 
surface.

METALOWE UCHWYTY  
METAL HANDLES
Dzięki chromowanemu 
wykończeniu łączą 
elegancki wygląd 
z funkcjonalnością.  
They combine elegance 
and functionality thanks  
to the chrom finish. 

Kabina prysznicowa półokrągła MODUO
MODUO halfround shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S162-009 

80 x 80 x 195 

S162-010 

90 x 90 x 195 

uniwersalne 
universal  
transparentne 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

chrom chrome

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej MODUO, prawe 
MODUO shower enclosure door with hinges, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S162-004 

80 x 195 

S162-006 

90  x 195 

prawe 
right 
transparentne 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

chrom chrome

Ścianka kabiny prysznicowej MODUO
MODUO wall shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:

rodzaj szkła: 
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S162-007 

80 x 195 

S162-008 

90 x 195 

transparentne 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

chrom chrome

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej MODUO, lewe 
MODUO shower enclosure door with hinges, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S162-003 

80 x 195 

S162-005 

90 x 195 

lewe 
left 
transparentne 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

chrom chrome

CHROMOWANY 
WSPORNIK 
CHROME-PLATED 
SUPPORT
Montowany wzdłuż 
krawędzi drzwi. Zapewnia 
stabilną konstrukcję kabiny 
kwadratowej. 
Installed along the door 
edge. Provides sturdiness 
of the square shower 
enclosure

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 3 LATA   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS
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ARTECO
KABINY PRYSZNICOWE   |   SHOWER ENCLOSURES

Najlepiej czujesz się w prostych i eleganckich 
wnętrzach? Zdecydowana forma kabin 
prysznicowych z kolekcji ARTECO stanowi 
świetne dopełnienie takich aranżacji, 
a jednocześnie zapewnia ponadprzeciętny komfort 
użytkowania. Kabiny są dostępne w aż ośmiu 
wersjach, dzięki czemu z łatwością dobierzesz 
model dopasowany do Twojej łazienki.

Are you most comfortable in simple and elegant 
interiors? The distinct style of the cabins from 
the ARTECO collection flawlessly completes 
such designs while providing an above-average 
comfort of use. The enclosures come in as many 
as eight versions, so you can easily select a model 
to suit your bathroom. 
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W skład kolekcji ARTECO z zawiasami PIVOT wchodzą 
kwadratowe kabiny prysznicowe, a także drzwi 
wnękowe. Funkcjonalność zwiększają takie rozwiązania, 
jak magnetyczne uszczelki i profil przyścienny typu U 
z zaślepkami, z możliwością niwelowania krzywizn ściany. 
Komfort użytkowania zapewnia optymalna wysokość 
kabiny – 190 cm. 

The ARTECO collection with PIVOT hinges features square 
shower enclosures, and shower doors. The functionality 
is enhanced by such solutions as magnetic seals and 
a wall U-channel with caps that allows it to be adjusted to 
accommodate wall curvature. Comfort of use is ensured 
by its optimum enclosure height – 190 cm.

ARTECO Kabiny z zawiasami
Hinged enclosures

Drzwi kabiny prysznicowej ARTECO PIVOT 
ARTECO PIVOT shower enclosure door

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S157-007 

80 x 190 

S157-008 

90 x 190 

lewe/prawe 
left/right 
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

chrom chrome

Kabina narożna ARTECO PIVOT
ARTECO PIVOT corner shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S157-009 

80 x 80 x 190 

S157-010 

90 x 90 x 190 

lewe/prawe 
left/right 
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

chrom chrome

METALOWY UCHWYT 
METAL HANDLE
O łagodnej formie 
i estetycznym, 
chromowanym 
wykończeniu.  
Subtle design and fine 
chrome finish.

CHROMOWANY 
ZAWIAS TYPU PIVOT
CHROME-PLATED  
PIVOT HINGE
Obrotowy, umożliwia 
szeroki kąt otwarcia drzwi 
kabiny.  
Enables shower  
enclosure door to be 
opened at a wide angle.

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

SET B152 ARTECO PIVOT
SET B152 ARTECO PIVOT

kod katalogowy catalogue code: S601-115 
skład SET-u SET includes:  •  kabina ARTECO PIVOT 

narożna 80 x 80 x 190 cm 
• brodzik TAKO 80 x 80 x 4 cm
•  ARTECO PIVOT corner shower 

enclosure 80 x 80 x 190 cm 
• TAKO shower tray 80 x 80 x 4 cm

SET B153 ARTECO PIVOT
SET B153 ARTECO PIVOT

kod katalogowy catalogue code: S601-116
skład SET-u SET includes:  •  kabina ARTECO PIVOT 

narożna 90 x 90 x 190 cm  
• brodzik TAKO 90 x 90 x 4 cm 
•  ARTECO PIVOT corner shower 

enclosure 90 x 90 x 190 cm 
• TAKO shower tray 90 x 90 x 4 cm

SET SET

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 3 LATA   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS



28 29

KABINY PRYSZNICOWE   |   SHOWER ENCLOSURES

ARTECO Kabiny przesuwne
Sliding enclosures

PODWÓJNE GÓRNE 
I DOLNE ROLKI 
DOUBLE UPPER  
AND LOWER ROLLERS
Zapewniają płynne 
otwieranie i zamykanie 
drzwi. Funkcja szybkiego 
wypinania dolnych rolek 
ułatwia czyszczenie 
kabiny. 
Double upper and lower 
rollers for smooth opening 
and closing of the door. 
The quick release function 
of the lower rollers makes 
cleaning easier. 

METALOWE UCHWYTY 
METAL HANDLE
Dwustronne, o łagodnej 
formie i estetycznym, 
chromowanym 
wykończeniu.  
Double-sided, with 
a subtle design and fine 
chrome finish.

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

Linia ARTECO z przesuwnym systemem otwierania drzwi 
obejmuje półokrągłe i prostokątne kabiny prysznicowe. 
Funkcjonalność serii zwiększają takie rozwiązania, 
jak magnetyczne uszczelki i profil przyścienny typu U 
z zaślepkami, z możliwością niwelowania krzywizn ściany. 
Kabiny mają komfortową, optymalną wysokość – 190 cm. 

The ARTECO line with a sliding door system includes 
quadrant and rectangular shower enclosures.  
The functionality of the series is enhanced by magnetic seals 
and a wall U-channel with caps that allows it to be adjusted 
to accommodate wall curvature. The height of the shower 
enclosure is optimum and comfortable – 190 cm.

SET B96 ARTECO
SET B96 ARTECO

kod katalogowy catalogue code: S601-113

SET B97 ARTECO
SET B97 ARTECO

kod katalogowy catalogue code: S601-114

skład SET-u SET includes:  •  kabina ARTECO  
półokrągła 80 x 80 x 190 cm

• brodzik TAKO 80 x 80 x 16 cm
•  ARTECO halfround shower  

enclosure 80 x 80 x 190 cm 
• TAKO shower tray 80 x 80 x 16 cm

skład SET-u SET includes:  •  kabina ARTECO  
półokrągła 90 x 90 x 190 cm

• brodzik TAKO 90 x 90 x 16 cm
•  ARTECO halfround shower  

enclosure 90 x 90 x 190 cm 
• TAKO shower tray 90 x 90 x 16 cm

SET SET

POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 3 LATA   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS

Kabina prysznicowa półokrągła ARTECO
ARTECO halfround shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S157-001 

80 x 80 x 190 

S157-002 

90 x 90 x 190 

uniwersalne 
universal 
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

chrom chrome

Kabina prysznicowa przesuwna ARTECO 
ARTECO sliding shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S157-011 

100 x 80 x 190 

S157-012 

120 x 90 x 190 

lewe/prawe 
left/right  
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

chrom chrome
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BASIC
KABINY PRYSZNICOWE   |   SHOWER ENCLOSURES

Praktyczne i przemyślane rozwiązania to Twoja 
specjalność? W kolekcji BASIC znajdziesz kabinę 
prysznicową, która zapewni Ci wysoką jakość 
i komfort użytkowania w przystępnej cenie.  
Seria obejmuje modele w różnych wersjach, dzięki 
czemu z łatwością dobierzesz odpowiednią kabinę 
– niezależnie od metrażu łazienki.

Are practical and well-thought-out solutions your 
speciality? In the BASIC collection, you can find 
a shower enclosure that will give you high quality 
and comfort at an affordable price. The series 
includes models in different versions, which will 
help you find the right shower enclosure easily, 
regardless of the size of your bathroom.



PODWÓJNE GÓRNE 
I DOLNE ROLKI 
DOUBLE UPPER  
AND LOWER ROLLERS
Zapewniają płynne 
otwieranie i zamykanie 
drzwi. Funkcja szybkiego 
wypinania dolnych rolek 
ułatwia czyszczenie 
kabiny. 
Double upper and lower 
rollers for smooth opening 
and closing of the door. 
The quick release function 
of the lower rollers makes 
cleaning easier.
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Kabiny prysznicowe BASIC występują w wersji z drzwiami 
przesuwnymi oraz z drzwiami wyposażonymi w zawiasy typu 
PIVOT. Są dostępne w pięciu rozmiarach, montowane  
lewo- i prawostronnie. Ich funkcjonalność potwierdzają 
podwójne chromowane rolki (na górze i na dole) oraz profil 
przyścienny typu U z zaślepkami, z możliwością niwelowania 
krzywizn ściany. Stabilność konstrukcji gwarantują solidne 
profile przyścienne. Kabiny o optymalnej wysokości 185 cm 
pasują nawet do najmniejszego wnętrza. 

BASIC shower enclosures have sliding doors or PIVOT 
hinge doors. Available in five sizes, left- and right-sided. 
Improved functionality due to double chrome-plated rollers 
(top and bottom) and a wall U-channel with caps that 
allows it to be adjusted to accommodate wall curvature. 
The sturdiness of the structure is guaranteed by robust wall 
profiles. Its optimum height of 185 cm will make the shower 
enclosures fit even in the smallest interiors. 

BASIC 

Kabina prysznicowa półokrągła BASIC
BASIC halfround shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:

type of glass: 

kolor profilu profile colour: 

S158-003 

80 x 80 x 185 

S158-005 

90 x 90 x 185 

uniwersalne 
universal  
transparentne, 4 mm 
(ścianki), 5 mm (drzwi)  
transparent, 4 mm (walls), 
5 mm (door) 
chrom chrome

Kabina prysznicowa przesuwna BASIC 
BASIC sliding shower enclosure

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 otwieranie drzwi: 

door opening:  

rodzaj szkła:

type of glass: 

kolor profilu profile colour: 

S158-006 

100 x 80 x 185 

lewe/prawe 
left/right 
transparentne, 4 mm 
(ścianki), 5 mm (drzwi)  
transparent, 4 mm (walls), 
5 mm (door) 
chrom chrome

Drzwi kabiny prysznicowej BASIC PIVOT
BASIC PIVOT shower enclosure door

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x wys. [cm]:
dimensions W x H [cm]:

otwieranie drzwi: 
door opening:  

rodzaj szkła:
type of glass:  

kolor profilu profile colour: 

S158-001 

80 x 185 

S158-002 

90 x 185 

lewe/prawe 
left/right 
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 
chrom chrome

METALOWY UCHWYT 
METAL HANDLE
System otwierania drzwi 
z zewnętrznym uchwytem 
i dwupunktowym 
mocowaniem wewnątrz 
kabiny.  
Door opening system 
with an external handle 
and a two-point mounting 
system inside the shower 
enclosure. 

CHROMOWANY 
ZAWIAS TYPU PIVOT 
CHROME-PLATED  
PIVOT HINGE 
Obrotowy, umożliwia 
szeroki kąt otwarcia drzwi 
kabiny. 
Enables the shower 
enclosure door to be 
opened at a wide angle.

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

SET B161 BASIC
SET B161 BASIC

kod katalogowy catalogue code: S601-117

SET B162 BASIC
SET B162 BASIC

kod katalogowy catalogue code: S601-118

skład SET-u SET includes:  •  kabina BASIC  
półokrągła 80 x 185 cm 

• brodzik TAKO 80 x 80 x 16 cm 
•  BASIC halfround shower  

enclosure 80 x 185 cm  
• TAKO shower tray 80 x 80 x 16 cm

skład SET-u SET includes:  •  kabina BASIC  
półokrągła 90 x 185 cm

• brodzik TAKO 90 x 90 x 16 cm 
•  BASIC halfround shower  

enclosure 90 x 185 cm 
• TAKO shower tray 90 x 90 x 16 cm

SET SET

GWARANCJA NA KABINY PRYSZNICOWE: 3 LATA   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS



brodziki prysznicowe 
Funkcjonalne brodziki prysznicowe marki Cersanit łączą 

bezpieczeństwo, wysoką trwałość i wytrzymałość z estetycznym 
wyglądem. Produkty z serii TAKO oraz TAKO SLIM – dzięki 
dostępności w różnych kształtach i wymiarach – pozwalają 

idealnie dopasować brodzik do kabiny prysznicowej. 
Płyty akrylowe stosowane do produkcji brodzików mają  
dodatek stabilizatora UV – to sprawia, że doskonała biel 

utrzymuje się przez bardzo długi czas.

shower trays
Functional shower trays by Cersanit combine safety, high 

durability, and strength with excellent looks. Available in different 
shapes and sizes, the TAKO and TAKO SLIM series offer shower 

trays and enclosures that can be mixed for a perfect match. 
Acrylic plates used for the production of shower trays have 

the addition of a UV stabilizer – it makes for perfect whiteness 
persists for a very long time.



Brodzik półokrągły TAKO SLIM 80
TAKO SLIM 80 halfround shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]:
promień radius [cm]: 

głębokość do dna [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

średnica odpływu [mm]:
drain diameter [mm]:

syfon brodzikowy w komplecie:
shower tray siphon included:

S601-119 

80 x 80 x 4 

55 

1,2

Ø90

+

Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 80
TAKO SLIM 80 square shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]:
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]: 
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
syfon brodzikowy w komplecie:

shower tray siphon included:

S601-121 

80 x 80 x 4 

1,2

Ø90

+

Brodzik półokrągły TAKO SLIM 90
TAKO SLIM 90 halfround shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]:
promień radius [cm]: 

głębokość do dna [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

średnica odpływu [mm]:
drain diameter [mm]:

syfon brodzikowy w komplecie:
shower tray siphon included:

S601-120 

90 x 90 x 4 

55 

1,2

Ø90

+

Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 90
TAKO SLIM 90 square shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]:
głębokość do dna[cm]: 

depth to the bottom [cm]: 
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]: 
syfon brodzikowy w komplecie:

shower tray siphon included:

S601-122 

90 x 90 x 4 

1,2

Ø90 

+

Syfon brodzikowy
Shower tray siphon

kod katalogowy catalogue code: S904-007

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS
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TAKO SLIM  

Zakryty odpływ 
z zaślepką magnetyczną
Outflow with 
magnetic cover

Wysokość 
tylko 4 cm
Only 4 cm 
height

Akryl najwyższej 
jakości
Top quality  
acrylic

Jednolita, gładka 
płaszczyzna
Uniform, smooth 
surface

Brodziki prysznicowe TAKO SLIM mają zaledwie 4 cm 
wysokości. Mogą być montowane na posadzce lub licowane 
z płytkami. Gładka powierzchnia, brak załamań i widocznych 
krawędzi oraz ukryty pod zaślepką magnetyczną odpływ 
tworzą efekt jednolitej płaszczyzny. Zaślepkę zdejmuje się 
w prosty sposób, co ułatwia czyszczenie syfonu. Brodziki 
zostały wykonane z wysokiej jakości akrylu z podwójnym 
wzmocnieniem z żywicy i włókna szklanego. 

TAKO SLIM shower trays are only 4 cm high. They can be 
installed on the floor or levelled with the tiles. The smooth 
surface, no bends or visible edges, and the outflow concealed 
under a magnetic cover create a uniform finish. The cover  
can be easily removed for easy siphon cleaning. The shower 
trays are made of high quality acrylic with double resin  
and fibreglass reinforcement. 

GWARANCJA NA BRODZIKI: 10 LAT   |   SHOWER TRAYS WARRANTY: 10 YEARS

Trwała biel akrylu 
Long-lasting acrylic white

SYFON DO BRODZIKÓW TAKO SLIM 
TAKO SLIM SHOWER TRAY SIPHON

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



Uniwersalny odpływ 90
Universal outflow 90

Wysokość od 4 do 16 cm
Height 4 to 16 cm

Akryl najwyższej 
jakości
Top quality  
acrylic

Podwójne wzmocnienie
Double reinforced 

Brodzik półokrągły TAKO 80
TAKO 80 halfround shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 promień radius [cm]: 

głębokość do dna [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

średnica odpływu [mm]:
drain diameter [mm]:

nóżki w komplecie :
legs included:

do skompletowania syfon brodzikowy:
shower tray siphon to be completed:

S204-001 

80 x 80 x 4 

55 

3

Ø90

-

S904-006

Brodzik półokrągły zintegrowany z panelem TAKO 80
TAKO 80 halfround shower tray built-in-panel
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]: 

 promień radius [cm]: 
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie: 

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-003 

80 x 80 x 16 

55 

6

Ø90

+

S904-006

Brodzik półokrągły TAKO 90
TAKO 90 halfround shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 promień radius [cm]: 

głębokość do dna [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

średnica odpływu [mm]:
drain diameter [mm]:

nóżki w komplecie: 
legs included:

do skompletowania syfon brodzikowy:
shower tray siphon to be completed:

S204-002 

90 x 90 x 4 

55 

3

Ø90

-

S904-006

Brodzik półokrągły zintegrowany z panelem TAKO 90
TAKO 90 halfround shower tray built-in-panel
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:
dimensions W x D x H [cm]: 

 promień radius [cm]: 
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie: 

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-004 

90 x 90 x 16 

55 

6

Ø90

+

S904-006
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TAKO  

Funkcjonalne brodziki prysznicowe z serii TAKO mają od 4 do 
16 cm wysokości. Niższe modele idealnie sprawdzają się 
w nowoczesnych łazienkach, wyższe natomiast są doskonałym 
rozwiązaniem w przypadku pomieszczeń remontowanych 
(brak konieczności ingerowania w podłoże pod syfon). 
Brodziki TAKO wykonuje się z akrylu najwyższej jakości, a ich 
wytrzymałość gwarantuje podwójne wzmocnienie z żywicy 
i włókna szklanego. 

Functional shower trays from the TAKO series are from 4 to 
16 cm high. The lower models are ideal for modern bathrooms, 
while the higher ones are an excellent solution during 
renovation (no-fuss siphon installation without ingeration  
on floor). TAKO shower trays are made of top quality acrylic,  
and their durability is guaranteed by double resin and fibreglass 
reinforcement.

GWARANCJA NA BRODZIKI: 10 LAT   |   SHOWER TRAYS WARRANTY: 10 YEARS

Brodzik kwadratowy TAKO 90
TAKO 90 square shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie:

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-010 

90 x 90 x 4 

3

Ø90

-

S904-006

Brodzik kwadratowy TAKO 80
TAKO 80 square shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie:

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-009 

80 x 80 x 4 

3

Ø90

-

S904-006

Trwała biel akrylu 
Long-lasting acrylic white

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



Brodzik prostokątny TAKO 100
TAKO 100 rectangle shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie:

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-019 

100 x 80 x 4 

2

Ø90

-

S904-006

Brodzik prostokątny TAKO 120
TAKO 120 rectangle shower tray

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie:

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-020 

120 x 90 x 4 

2

Ø90

-

S904-006

Syfon brodzikowy
Shower tray siphon

kod katalogowy catalogue code: S904-006
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GWARANCJA NA BRODZIKI: 10 LAT   |   SHOWER TRAYS WARRANTY: 10 YEARS

Brodzik kwadratowy zintegrowany z panelem TAKO 80
TAKO 80 square shower tray built-in-panel

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie: 

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-011 

80 x 80 x 16 

6

Ø90

+

S904-006

Brodzik kwadratowy zintegrowany z panelem TAKO 90
TAKO 90 square shower tray built-in-panel

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x gł. x wys. [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
głębokość do dna [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
średnica odpływu [mm]:

drain diameter [mm]:
nóżki w komplecie: 

legs included:
do skompletowania syfon brodzikowy:

shower tray siphon to be completed:

S204-012 

90 x 90 x 16 

6

Ø90

+

S904-006

SYFON DO BRODZIKÓW TAKO 
TAKO SHOWER TRAY SIPHON

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



wanny 
Prostokątne, symetryczne i asymetryczne – wszystkie modele 

wanien Cersanit są wykonane z bezpiecznego,  
wytrzymałego oraz odpornego na uszkodzenia akrylu.  

Mają podwójne wzmocnienie i wytrzymują obciążenie do 400 kg.  
Dodatek stabilizatora UV w płytach akrylowych wykorzystywanych  

do produkcji wanien sprawia, że ich nieskazitelna biel  
będzie cieszyć oko przez długie lata. 

Dzięki ergonomicznym kształtom oraz bardzo dobrym 
właściwościom izolacyjnym naszych produktów stworzenie strefy 

relaksu w łazience będzie proste jak nigdy dotąd.

bathtubs
Rectangular, symmetric and asymmetric – all Cersanit bathtub  

models are made of safe, durable and damage-resistant acrylic.  
The bathtubs feature double reinforcement and withstand loads up to 400 kg.  

Addition of UV stabilizer in used plates for the production of bathtubs  
makes their flawless whiteness will please the eye for many years.  

Thanks to the ergonomic shapes and outstanding  
insulation properties of our products, creating a wellness zone  

in your bathroom will be easier than ever.



Troszczysz się o piękny wygląd i funkcjonalność 
otaczających Cię przedmiotów? Eleganckie, 
prostokątne wanny CREA mają zwiększoną 
głębokość i ergonomiczną formę, która 
podniesie komfort kąpieli do maksimum. 

Do you care about the beautiful design and 
functionality of the items surrounding you? 
The elegant rectangular CREA bathtubs have 
an increased depth and an ergonomic shape  
to up your bathing comfort to the maximum.

WANNY   |   BATHTUBS
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Wanna prostokątna CREA 150 x 75
CREA 150 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-233 

150 x 75 x 47,5/57,5–65,5 

225

+

S904-004 

Wanna prostokątna CREA 160 x 75
CREA 160 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-225 

160 x 75 x 47,5/57,5–69,5 

235

+

S904-004

Wanna prostokątna CREA 170 x 75
CREA 170 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-226 

170 x 75 x 47,5/57,5–69,5 

260

+

S904-004

Wanna prostokątna CREA 180 x 80
CREA 180 x 80 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-227 

180 x 80 x 47,5/57,5–65,5 

300

+

S904-004
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 Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

W SKŁAD SERII WCHODZĄ RÓWNIEŻ 
WANNY ASYMETRYCZNE, PATRZ STRONY 100–103 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
ASYMMETRIC BATHTUBS, SEE PAGES 100–103

CIENKI RANT  
THIN RIM
Idealnie nadaje się pod 
zabudowę płytkami.  
Jest bardzo cienki 
(zaledwie 10 mm), 
przez co dodaje wannie 
eleganckiego wyglądu. 
Works perfectly with tiles. 
The incredible slimness 
(only 10 mm), gives your 
bathtub an elegant look.

Prostokątne wanny z serii CREA mają profilowane wnętrze 
i komfortową, większą niż standardowa głębokość – 47,5 cm. 
Zostały zaprojektowane z myślą o zabudowie z płytek 
ceramicznych. Funkcjonalność wanien zwiększa możliwość 
skompletowania parawanu. 

The rectangular bathtubs from the CREA series have 
a contoured bottom, and are conveniently deeper than  
the standard bathtub – 47.5 cm. Designed for tiling.  
The functionality of the bathtubs may be increased  
by an optional screen.

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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W aranżacji wnętrza ważne są dla Ciebie 
ergonomiczna forma i elegancki design?  
Seria prostokątnych wanien VIRGO 
z powodzeniem łączy obie cechy. 
Przekonasz się o tym, wybierając model 
z tej kolekcji. 

Are ergonomic shape and elegant design 
what matters to you in interior design? 
The VIRGO rectangular bathtub series 
successfully combines both. You’ll find out 
by choosing a model from this collection.

VIRGO 



Wanna prostokątna VIRGO 160 x 75
VIRGO 160 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-046 

160 x 75 x 42/52–64 

200

+

S401-045

S401-047

S904-004

Wanna prostokątna VIRGO 140 x 75
VIRGO 140 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-047 

140 x 75 x 42/52–60 

160

+

S401-043

S401-047

S904-004

Wanna prostokątna VIRGO 170 x 75
VIRGO 170 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-045 

170 x 75 x 42,5/52,5–64,5 

220

+

S401-046

S401-047

S904-004

Wanna prostokątna VIRGO 150 x 75
VIRGO 150 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-048 

150 x 75 x 42/52–60 

180

+

S401-044

S401-047

S904-004
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VIRGO Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Wanna prostokątna VIRGO 190 x 90
VIRGO 190 x 90 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-221 

190 x 90 x 44/54–62 

260

+

S401-114

S401-115

S904-004

Wanna prostokątna VIRGO 180 x 80
VIRGO 180 x 80 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-103 

180 x 80 x 43/53–61

245

+

S401-088

S401-089

S904-004

Panel boczny do wanny VIRGO
Side casing for VIRGO bathtub

Panel czołowy do wanny VIRGO
Front casing for VIRGO bathtub

Prostokątne wanny VIRGO mają przestronne profilowane 
wnętrze i wygodne oparcie. W modelach 140–180 cm odpływ 
znajduje się przy krótszym boku. Natomiast w wersji o długości 
190 cm umiejscowiono go centralnie przy dłuższym,  
co pozwala na komfortową kąpiel dwóch osób. Istnieje 
możliwość dokupienia parawanu nawannowego. 

The rectangular VIRGO bathtubs offer a spacious contoured 
bottom and a comfortable backrest. In the 140–180 cm 
models, the drain is closer to the shorter side. In the 190 cm 
version, it is in the middle of the longer one, allowing two 
people to have a bath comfortably at the same time. Optional 
bathtub screen available separately.

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Poszukujesz optymalnych rozwiązań? 
Wybór prostokątnej wanny z kolekcji INTRO 
sprawi, że Twoja łazienka nie tylko będzie 
funkcjonalna, lecz także nabierze klasycznego 
charakteru. Proste pomysły są zawsze 
na czasie!

Looking for optimum solutions? Choosing 
a rectangular bathtub from the INTRO 
collection will not only make your bathroom 
functional, but will also give it a classic look. 
Simple ideas are always in!

INTRO 



Wanna prostokątna INTRO 160 x 75
INTRO 160 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-067 

160 x 75 x 42/52–60 

215

+

S401-045

S401-047

S904-004

Wanna prostokątna INTRO 140 x 75
INTRO 140 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-065 

140 x 75 x 42/52–60 

170

+

S401-043

S401-047

S904-004

Wanna prostokątna INTRO 170 x 75
INTRO 170 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-068 

170 x 75 x 42/52–60 

240

+

S401-046

S401-047

S904-004

Wanna prostokątna INTRO 150 x 75
INTRO 150 x 75 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing tow be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-066 

150 x 75 x 42/52–60 

190

+

S401-044

S401-047

S904-004
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INTRO Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Wanna prostokątna INTRO 180 x 80
INTRO 180 x 80 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-222 

180 x 80 x 42,5/52,5–60,5 

250

+

S401-088

S401-089

S904-004

Panel boczny do wanny INTRO
Side casing for INTRO bathtub

Panel czołowy do wanny INTRO
Front casing for INTRO bathtub

W wannach INTRO odpływ został zaprojektowany na środku 
(przy dłuższym boku), a miejsce do siedzenia znajduje 
się po obu stronach, co zwiększa wygodę użytkowania. 
Modele z tej serii mogą być montowane zarówno w rogu 
pomieszczenia, jak i centralnie przy głównej ścianie. 
Funkcjonalność wanny zwiększy zamontowanie parawanu. 

In the INTRO bathtubs, the drain is placed in the middle  
(at the longer side), and there are seats on both ends,  
which boosts the comfort of use. The models in this series  
can be installed both in the corner of the room or in the centre,  
by the main wall. Increase the functionality of the bathtub  
by adding a screen. 

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Sądzisz, że najczystsza forma wyraża się 
w połączeniu prostoty i praktycznego zamysłu? 
Rozwiązanie dla siebie znajdziesz w kolekcji 
wanien prostokątnych SMART – oto kwintesencja 
funkcjonalności. 

Do you think that the purest form can be found  
in a combination of simplicity and practicality?  
If so, the SMART square bathtub collection is just 
for you – it’s the embodiment of functionality.

SMART 



Wanna prostokątna SMART 160 x 80, prawostronna
SMART 160 x 80 rectangular bathtub, right side

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie:

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy biały: 

white front casing to be completed:
do skompletowania panel czołowy szary:

gray front casing to be completed: 
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-118 

160 x 80 x 43,5/53,5–65,5 
 
225

+

S568-024 

S568-025

S568-028

S904-004

Wanna prostokątna SMART 160 x 80, lewostronna
SMART 160 x 80 rectangular bathtub, left side

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy biały: 

white front casing to be completed:
do skompletowania panel czołowy szary:

gray front casing to be completed: 
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-119 

160 x 80 x 43,5/53,5–65,5 
 
225

+

S568-024 

S568-025

S568-028

S904-004

Panel meblowy czołowy do wanny SMART
Furniture front casing for SMART bathtub

kolor colour: biały white

Panel meblowy czołowy do wanny SMART
Furniture front casing for SMART bathtub

kolor colour: szary gray

Panel meblowy boczny do wanny SMART
Furniture side casing for SMART bathtub

kolor colour: jesion jasny light ash
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SMART Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Wanna prostokątna SMART 170 x 80, prawostronna
SMART 170 x 80 rectangular bathtub, right side

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy biały: 

white front casing to be completed:
do skompletowania panel czołowy szary:

gray front casing to be completed: 
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-116 

170 x 80 x 43,5/53,5–65,5 

245

+

S568-026

S568-027

S568-028

S904-004

Wanna prostokątna SMART 170 x 80, lewostronna
SMART 170 x 80 rectangular bathtub, left side
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy biały: 
white front casing to be completed:

do skompletowania panel czołowy szary:
gray front casing to be completed: 
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-117 

170 x 80 x 43,5/53,5–65,5 
 
245

+

S568-026

S568-027

S568-028

S904-004

SMART to wanny prostokątne o ergonomicznym kształcie, 
gwarantującym optymalną pozycję półleżącą. Szeroka półka 
powstała z myślą o komfortowym korzystaniu z akcesoriów 
kąpielowych. Do wanny można dokupić obudowę 
z praktycznymi schowkami. Zamontowanie parawanu zapewni 
komfort podczas prysznica.  

SMART are rectangular bathtubs in an ergonomic shape  
that guarantee the optimum reclining position. The wide shelf 
was designed for the comfortable use of bath accessories. 
The bathtub features an optional panel with handy storage 
compartments. Installing a screen will provide comfort  
while showering. 

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Łazienka to dla Ciebie miejsce, w którym 
szukasz ciszy i wytchnienia? Seria ZEN 
pomoże Ci z powodzeniem zaaranżować strefę 
wieczornego relaksu. 

Is your bathroom your haven of serenity 
and leisure? The ZEN series will help you 
successfully arrange a zone of evening 
relaxation.

ZEN 



Wanna prostokątna ZEN 180 x 85
ZEN 180 x 85 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-129 

180 x 85 x 45/55–67 

230

+

S401-088

S401-100

S904-004

Wanna prostokątna ZEN 160 x 85
ZEN 160 x 85 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-127 

160 x 85 x 45/55–67 

175

+

S401-045

S401-100

S904-004

Wanna prostokątna ZEN 190 x 90
ZEN 190 x 90 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-223 

190 x 90 x 44/54–62 

300

+

S401-114

S401-115

S904-004

Wanna prostokątna ZEN 170 x 85
ZEN 170 x 85 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-128 

170 x 85 x 45/55–67 

200

+

S401-046

S401-100

S904-004
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ZEN Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Panel boczny do wanny ZEN
Side casing for ZEN bathtub

Panel czołowy do wanny ZEN
Front casing for ZEN bathtub

Prostokątne wanny ZEN zapewniają wygodną pozycję podczas kąpieli dzięki ergonomicznemu 
wnętrzu ze specjalnie wyprofilowaną strefą na plecy i z miejscem na ramiona. Jest to 
najszerszy (85–90 cm) model prostokątny w ofercie marki Cersanit, zapewniający wyjątkowy 
komfort – zwłaszcza jego największa wersja o wymiarach 190 x 90 cm. Wanny z tej serii 
można ustawiać we wnękach, w narożnikach, ale też traktować jako element wyznaczający styl 
aranżacji. ZEN doskonale prezentuje się zarówno w towarzystwie gresów drewnopodobnych, 
jak i obudowie z płytek. Istnieje możliwość montażu parawanu nawannowego. 

The rectangular ZEN bathtubs provide a comfortable bathing position thanks to the 
ergonomic bottom with a specially contoured back area and shoulder space. This is the widest 
(85-90 cm) bathtub offered by Cersanit brand, providing exceptional comfort – especially its 
largest version, 190 x 90 cm.  The models in this series can be placed in a niche, in a corner, 
but may also serve as an element setting the style of the design. ZEN looks great with acrylic 
panels as well as tiled with stoneware tiles. Optional bathtub screen available. 

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Uważasz, że uniwersalne wzorce są zawsze 
na czasie? Do swojej łazienki dobierz prostokątną 
wannę z kolekcji FLAVIA, a klasyka zyska w Twoich 
oczach zupełnie nowy wymiar. 

Do you think that universal patterns are always 
in style? Choose a rectangular bathtub from the 
FLAVIA collection, and discover a new dimension 
of the classics.

FLAVIA 
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FLAVIA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Panel boczny do wanny FLAVIA
Side casing for FLAVIA bathtub

Panel czołowy do wanny FLAVIA
Front casing for FLAVIA bathtub

FLAVIA to seria klasycznych wanien prostokątnych z wnętrzem o zaokrąglonym oparciu, 
pozwalającym na wygodne ułożenie pleców. Szerokie krawędzie sprawiają, że bateria 
wygląda efektownie po zamontowaniu zarówno z boku wanny, jak i w jej części czołowej. 
Tworzą one również miejsce na akcesoria łazienkowe. Obudowa z delikatnym profilowaniem 
dolnej krawędzi panelu bocznego podkreśla uniwersalną formę wanny. Istnieje możliwość 
montażu parawanu.  

FLAVIA is a series of classic rectangular bathtubs with a rounded backrest, allowing for 
a comfortable back position. The wide edges make the tap look impressive both when 
installed on the side of the bathtub or at the front. The edges can also be used for storing 
bathroom accessories. The panel with gentle bottom contouring on the side highlights  
the versatile design of the bathtub. Optional bathtub screen available.

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna prostokątna FLAVIA 160 x 70
FLAVIA 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-106 

160 x 70 x 42/52–64 

174

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna FLAVIA 140 x 70
FLAVIA 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-104 

140 x 70 x 42/52–64 

145

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna FLAVIA 170 x 70
FLAVIA 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-107 

170 x 70 x 42/52–64 

198

+

S401-069

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna FLAVIA 150 x 70
FLAVIA 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-105 

150 x 70 x 42/52–64 

162

+

S401-067

S401-071

S904-004



MODUO

WANNY   |   BATHTUBS

68 69

Chcesz dodać swojej łazience autentycznej 
elegancji? Wybierz prostokątną wannę 
z kolekcji KORAT, która łączy komfort 
użytkowania z czystą i nowoczesną formą. 

Do you want to add genuine elegance  
to your bathroom? Choose a rectangular  
bathtub from the KORAT collection, which 
combines comfort of use with a clean and 
modern design.

KORAT 



Wanna prostokątna KORAT 170 x 70
KORAT 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-122 

170 x 70 x 43/53–65 

215

+

S401-069

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna KORAT 150 x 70
KORAT 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-120 

150 x 70 x 43/53–65 

170

+

S401-067

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna KORAT 160 x 70
KORAT 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-121 

160 x 70 x 43/53–65 

185

+

S401-068

S401-071

S904-004
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KORAT Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Panel boczny do wanny KORAT
Side casing for KORAT bathtub

Panel czołowy do wanny KORAT
Front casing for KORAT bathtub

Wanny prostokątne z kolekcji KORAT mają prosty kształt, 
przestronne wnętrze i delikatnie wyprofilowaną strefę 
oparcia, zapewniającą wygodne ułożenie się podczas 
kąpieli. Zamontowanie parawanu dodatkowo zwiększa 
funkcjonalność wanien, które w swojej formie łączą 
minimalizm oraz dobry styl. 

The rectangular bathtubs from the KORAT collection tempt 
with their simple shape, spacious bottom and subtly contoured 
backrest, providing comfortable positioning while bathing.  
The functionality of the bathtubs, combining minimalism and 
good style, can be further enhanced by installing a screen.

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Minimalizm to dla Ciebie źródło inspiracji 
w wystroju wnętrz? Prostokątne wanny 
z kolekcji BALINEA świetnie wpiszą się 
w proste – choć nie tylko – aranżacje. 

Is minimalism your source of inspiration in 
interior design? The rectangular baths from 
the BALINEA collection will suit simple 
interiors – though not exclusively.

BALINEA 



Wanna prostokątna BALINEA 140 x 70
BALINEA 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-141 

140 x 70 x 40/50–62 

130

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna BALINEA 150 x 70
BALINEA 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-142 

150 x 70 x 40/50–62 

150

+

S401-067

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna BALINEA 160 x 70
BALINEA 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-143 

160 x 70 x 40/50–62 

160

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna BALINEA 170 x 70
BALINEA 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-144 

170 x 70 x 40/50–62

170

+

S401-069

S401-071

S904-004
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BALINEA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Panel boczny do wanny BALINEA
Side casing for BALINEA bathtub

Panel czołowy do wanny BALINEA
Front casing for BALINEA bathtub

BALINEA to prostokątne wanny o estetycznym wyglądzie, 
zapewniające optymalną wygodę dzięki wyprofilowanemu 
oparciu. Zdecydowana linia krawędzi sprawia, że modele 
z tej kolekcji świetnie podkreślają stylistykę wnętrz. Istnieje 
możliwość dopasowania parawanu. 

The BALINEA series includes fine rectangular bathtubs 
providing optimum comfort thanks to the contoured backrest. 
Thanks to their emphatic edge line, the models in this 
collection perfectly accentuate your décor. Optional bathtub 
screen available. 

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



MODUO

WANNY   |   BATHTUBS

76 77

W swojej łazience chcesz mieć poczucie 
prywatności, strefę tylko dla siebie?  
Seria prostokątnych wanien BLISSA zaprosi 
Cię do świata relaksu i pozwoli odpocząć 
po całym dniu. 

Do you want your bathroom to be a private 
zone just for yourself? The BLISSA rectangular 
bathtub series will take you to a world of 
relaxation, and will let you rest after a long day. 

BLISSA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs
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BLISSA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Wanny prostokątne z linii BLISSA mają odpowiednio 
wyprofilowane oparcia, co oznacza gwarancję przyjęcia 
pozycji komfortowej dla pleców. Ranty tworzą praktyczną 
powierzchnię do przechowywania akcesoriów. 
Funkcjonalność produktu uzupełni zamontowanie parawanu. 
Regularna forma BLISSY sprawia, że wanna idealnie wpisuje 
się w wystrój każdej łazienki. 

The rectangular tubs from the BLISSA collection have properly 
profiled backrests, which means that you can rest in a position 
comfortable for your back. The edges create a practical 
storage surface for your bathroom accessories. Tap into the 
full functionality of the product by installing a screen.  
The regular shape of BLISSA makes the bathtub suit any 
bathroom décor without effort.

Panel boczny do wanny BLISSA
Side casing for BLISSA bathtub

Panel czołowy do wanny BLISSA
Front casing for BLISSA bathtub

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna prostokątna BLISSA 140 x 70
BLISSA 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-145 

140 x 70 x 40/50–62 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna BLISSA 150 x 70
BLISSA 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-138 

150 x 70 x 40/50–62 

160

+

S401-067

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna BLISSA 160 x 70
BLISSA 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-139 

160 x 70 x 40/50–62 

170

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna BLISSA 170 x 70
BLISSA 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-140 

170 x 70 x 40/50–62 

185

+

S401-069

S401-071

S904-004
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Stawiasz na uniwersalne rozwiązania, które 
sprawdzą się we wszystkich aranżacjach? 
Wanny prostokątne LANA doskonale wpiszą 
się w przestrzeń Twojej łazienki, każdego dnia 
zamieniając się w strefę tylko dla Ciebie.

Are you looking for versatile solutions to suit 
any interior design? The rectangular LANA 
bathtubs will fit into your bathroom space, 
turning it into your very own retreat zone.

LANA 



Wanna prostokątna LANA 140 x 70
LANA 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-160 

140 x 70 x 42/52–64 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna LANA 150 x 70
LANA 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-161 

150 x 70 x 42/52–64 

155

+

S401-067

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna LANA 160 x 70
LANA 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-162 

160 x 70 x 42/52–64 

170

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna LANA 170 x 70
LANA 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-163 

170 x 70 x 42/52–64 

185

+

S401-069

S401-071

S904-004
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LANA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Prostokątne wanny z kolekcji LANA mają uniwersalną formę, 
lekko odchylone oparcie i praktyczne podłokietniki, które 
w wyjątkowy sposób podnoszą komfort kąpieli. Poszerzane 
krawędzie mogą służyć jako strefa na kosmetyki. Dodatkowo 
zamontowany parawan sprawi, że wzięcie prysznica stanie się 
czystą przyjemnością. 

The rectangular bathtubs from the LANA collection have 
a versatile shape, a slightly inclined backrest and practical 
armrests that make bath time even more enjoyable. The wide 
edges can serve as a place for toiletries. An optional screen will 
turn your everyday shower into a delightful experience.

Panel boczny do wanny LANA
Side casing for LANA bathtub

Panel czołowy do wanny LANA
Front casing for LANA bathtub

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Poszukujesz dobrego przepisu na oryginalną 
aranżację łazienki? Prostokątna wanna 
LORENA to początek sukcesu. Reszta pójdzie 
jak z płatka. 

Are you looking for ideas for an original 
bathroom décor? Rectangular bathtub LORENA 
is the beginning of success. The rest will follow 
from there. 
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LORENA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Kolekcja LORENA to prostokątne wanny o ergonomicznym 
kształcie, z oparciem pozwalającym na przyjęcie optymalnej 
pozycji. Szersze krawędzie z jednej strony zapewniają sporo 
miejsca na kosmetyki. LORENĘ w praktyczny sposób uzupełni 
parawan nawannowy.  

The LORENA collection features rectangular bathtubs in 
an ergonomic shape, with a backrest allowing the optimum 
position. The wider edges on one side ensure a lot of space 
for your toiletries. Add a screen to your LORENA to make 
a practical set.

Panel boczny do wanny LORENA
Side casing for LORENA bathtub

Panel czołowy do wanny LORENA
Front casing for LORENA bathtub

W SKŁAD SERII WCHODZĄ RÓWNIEŻ 
WANNY ASYMETRYCZNE, PATRZ STRONY 134–137 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
ASYMMETRIC BATHTUBS, SEE PAGES 134–137

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna prostokątna LORENA 160 x 70
LORENA 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-075 

160 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

200

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna LORENA 140 x 70
LORENA 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-073 

140 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

170

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna LORENA 170 x 70
LORENA 170 x 70 rectangular bathtub 

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-076 

170 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

215

+

S401-069

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna LORENA 150 x 70
LORENA 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-074 

150 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

185

+

S401-067

S401-071

S904-004
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Twoje praktyczne podejście do życia przejawia 
się w prostych i uniwersalnych rozwiązaniach? 
Prostokątna wanna z serii NAO sprawdzi się 
w przestrzeni każdej łazienki, niezależnie od jej 
powierzchni. 

Does your down-to-earth approach favour 
simple and versatile solutions? A rectangular 
NAO bathtub will be perfect in any bathroom, 
regardless of its size.



Wanna prostokątna NAO 140 x 70
NAO 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-247 

140 x 70 x 42/52–64 

150

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna NAO 150 x 70
NAO 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-242 

150 x 70 x 42/52–64 

165

+

S401-067

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna NAO 160 x 70
NAO 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-243 

160 x 70 x 42/52–64 

175

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna NAO 170 x 70
NAO 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-244 

170 x 70 x 42/52–64 

190

+

S401-069

S401-071

S904-004
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NAO Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

NAO to kolekcja wanien prostokątnych, które doskonale 
się prezentują zarówno w małych, jak i większych 
pomieszczeniach o dowolnej stylistyce. Relaks podczas kąpieli 
zapewnia przestronne wnętrze wanny oraz wygodne oparcie 
dla pleców. Sposób na szybki prysznic to montaż parawanu 
nawannowego. 

NAO is a collection of rectangular bathtubs that look great in 
large and small bathrooms regardless of the interior style.  
The spacious bottom and comfortable backrest help you relax 
in the bath. You can install an optional bathtub screen for 
quick showers.

Panel boczny do wanny NAO
Side casing for NAO bathtub

Panel czołowy do wanny NAO
Front casing for NAO bathtub

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Dążysz do formy doskonałej? NIKE już ją 
osiągnęła. Za pomocą prostokątnej wanny 
z tej kolekcji zaaranżuj strefę kąpielową 
w swojej łazience, a nigdy nie zrezygnujesz 
z wieczornej kąpieli. 

Are you looking for the perfect design? 
NIKE has already achieved it. Use this 
rectangular bathtub to arrange a bathing 
area in your bathroom and you will never 
give up your evening bath again.



Wanna prostokątna NIKE 160 x 70
NIKE 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-248 

160 x 70 x 45/55–63 

195

+

S401-029

S401-031

S904-004

Wanna prostokątna NIKE 140 x 70
NIKE 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-245 

140 x 70 x 45/55–63 

165

+

S401-027

S401-031

S904-004

Wanna prostokątna NIKE 170 x 70
NIKE 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-249 

170 x 70 x 45/55–63 

215

+

S401-030

S401-031

S904-004

Wanna prostokątna NIKE 150 x 70
NIKE 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny: 

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-246 

150 x 70 x 45/55–63 

180

+

S401-028

S401-031

S904-004
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NIKE Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Panel boczny do wanny NIKE
Side casing for NIKE bathtub

Panel czołowy do wanny NIKE
Front casing for NIKE bathtub

Seria prostokątnych wanien NIKE to połączenie geometrycznej 
budowy z wygodą użytkowania, zapewnioną przez profilowane 
wnętrze z lekko odchyloną strefą oparcia. Narożne krawędzie 
stanowią praktyczną powierzchnię na akcesoria kąpielowe. 
Wanna zyska na funkcjonalności po dokupieniu parawanu. 

The NIKE rectangular bathtub series is a combination of 
a geometric structure with comfort of use, provided by 
a contoured bottom with a slightly inclined backrest.  
The corner edges provide a practical storage surface for bath 
accessories. Add functionality by buying a bathtub screen.

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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W eleganckich wnętrzach czujesz, że jesteś 
u siebie? OCTAVIA sprawi, że łazienka stanie się 
Twoim ulubionym miejscem w domu. Jest pewne, 
że ta prostokątna wanna zachwyci Cię swoją 
nieskazitelną formą. 

Do elegant interiors make you feel at home? 
OCTAVIA will make the bathroom your favourite 
place in the house. This rectangular bathtub will 
delight you with its impeccable form.



Wanna prostokątna OCTAVIA 160 x 70
OCTAVIA 160 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-252 

160 x 70 x 43/53–65 

167

+

S401-068

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna OCTAVIA 140 x 70
OCTAVIA 140 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-250 

140 x 70 x 43/53–65 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna OCTAVIA 170 x 70
OCTAVIA 170 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-253 

170 x 70 x 43/53–65 

180

+

S401-069

S401-071

S904-004

Wanna prostokątna OCTAVIA 150 x 70
OCTAVIA 150 x 70 rectangular bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania panel boczny:

side casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-251 

150 x 70 x 43/53–65 

160

+

S401-067

S401-071

S904-004
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OCTAVIA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

Panel boczny do wanny OCTAVIA
Side casing for OCTAVIA bathtub

Panel czołowy do wanny OCTAVIA
Front casing for OCTAVIA bathtub

OCTAVIA łączy elegancki design i ergonomiczne wnętrze 
z wygodnym podparciem dla pleców. Prostokątne wanny 
z tej serii świetnie wyglądają zarówno w obudowie z płytek, 
jak i z panelami. Komfort użytkowania dodatkowo podniesie 
dokupienie parawanu. 

OCTAVIA combines elegant design and an ergonomic bottom 
with a comfortable backrest. The rectangular bathtubs from 
this series look great both with a tiled and plastic panel. 
Comfort of use will increase further when you buy a screen.

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Rzeczy oczywiste nie są dla Ciebie 
interesujące? Zaproś do swojej łazienki 
asymetryczną wannę z serii CREA, której 
estetyka urzeknie Cię niebanalnością. Jedno 
jest pewne – nie zawiedzie Cię jej jakość. 

Do obvious concepts have no appeal for you? 
Invite an asymmetric CREA bathtub into your 
bathroom and let it charm you with its unique 
beauty. One thing is certain – the quality 
won’t disappoint you. 

 



Wanna asymetryczna CREA 160 x 100, lewa
CREA 160 x 100 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-232 

160 x 100 x 47,5/57,5–69,5 

250

+

S904-004

Wanna asymetryczna CREA 160 x 100, prawa
CREA 160 x 100 asymmetric bathtub, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-230 

160 x 100 x 47,5/57,5–69,5 

250

+

S904-004

102 103

WANNY   |   BATHTUBS

 Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Asymetryczne wanny CREA wyróżniają się większą 
niż standardowa głębokością (47,5 cm) i wyjątkowo 
ergonomicznym profilowaniem. Ich niewątpliwa zaleta to miły 
dla oka design, który podkreśli odpowiednio dobrana obudowa 
z płytek. 

The asymmetric CREA bathtubs boast a bottom deeper  
than the standard size (47,5 cm) and extremely ergonomic 
contouring. Their undisputed advantage is their visually 
pleasing design, emphasised by properly selected tiles. 

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS

CIENKI RANT  
THIN RIM
Idealnie nadaje się pod 
zabudowę płytkami.  
Jest bardzo cienki 
(zaledwie 10 mm), 
przez co dodaje wannie 
eleganckiego wyglądu. 
Works perfectly with tiles. 
The incredible slimness 
(only 10 mm), gives your 
bathtub an elegant look.

W SKŁAD SERII WCHODZĄ RÓWNIEŻ 
WANNY PROSTOKĄTNE, PATRZ STRONY 44–47 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
RECTANGULAR BATHTUBS, SEE PAGES 44–47

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Jesteś właścicielem dużej łazienki, którą 
chcesz wyposażyć w nietuzinkowy sposób? 
Asymetryczne wanny z kolekcji SICILIA  
są wręcz stworzone do takich przestrzeni. 
Zapewnij sobie komfort z najwyższej półki! 

Do you own a large bathroom that you 
want to furnish in a creative way?  
The asymmetric SICILIA bathtubs are 
designed for such spaces. Get premium 
comfort. 



Estetyczna forma asymetrycznych wanien SICILIA sprawia, 
że stają się one przyciągającym wzrok elementem wystroju 
wnętrza. Z kolei przestronność, ergonomiczny kształt 
i praktyczne siedzisko zapewniają wyjątkową wygodę 
użytkowania.

The elegant shape of SICILIA asymmetric bathtubs makes 
them an eye-catching addition to your interior design. 
The spacious, ergonomic shape and practical seat provide 
exceptional comfort of use.
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SICILIA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Panel czołowy do wanny SICILIA, prawy/lewy
Front casing for SICILIA bathtub, right/left

Wanna asymetryczna SICILIA 170 x 100, prawa
SICILIA 170 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-098 

170 x 100 x 45/55–67 

240

+

S401-087

S904-004

Wanna asymetryczna SICILIA 170 x 100, lewa
SICILIA 170 x 100 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie:

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-097 

170 x 100 x 45/55–67 

240

+

S401-087

S904-004

Wanna asymetryczna SICILIA 160 x 100, prawa
SICILIA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-037 

160 x 100 x 45/55–67 

220

+

S401-039

S904-004

Wanna asymetryczna SICILIA 160 x 100, lewa
SICILIA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-036 

160 x 100 x 45/55–67 

220

+

S401-039

S904-004

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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SICILIA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Wanna asymetryczna SICILIA 150 x 100, prawa
SICILIA 150 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front panel to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-096 

150 x 100 x 45/55–67 

187

+

S401-086

S904-004

Wanna asymetryczna SICILIA 150 x 100, lewa
SICILIA 150 x 100 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front panel to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-095 

150 x 100 x 45/55–67 

187

+

S401-086

S904-004

Wanna asymetryczna SICILIA 140 x 100, prawa
SICILIA 140 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front panel to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-094 

140 x 100 x 45/55–67

172

+

S401-085

S904-004 

Wanna asymetryczna SICILIA 140 x 100, lewa
SICILIA 140 x 100 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front panel to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-093 

140 x 100 x 45/55–67 

172

+

S401-085

S904-004

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Twoim celem jest zaaranżowanie 
komfortowego, a przy tym stylowego wnętrza 
łazienki? To proste! Asymetryczne wanny 
z linii VIRGO MAX spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających domowników. 

Is your goal to create a comfortable, yet 
stylish bathroom interior? Well, that’s quite 
simple! The asymmetric bathtubs from the 
VIRGO MAX line will meet the expectations 
of the most demanding household members.
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VIRGO MAX Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Ciekawa forma asymetrycznych wanien z kolekcji 
VIRGO MAX nadaje pomieszczeniu nieszablonowy 
styl. Funkcjonalność potwierdza wyprofilowany kształt, 
zapewniający wygodną pozycję podczas kąpieli. 

The intriguing design of VIRGO MAX asymmetric bathtubs 
will give your space the unique style. The functionality 
is enhanced by the contoured shape for a comfortable 
position during bath time.

Panel czołowy do wanny VIRGO MAX, prawy/lewy
Front casing for VIRGO MAX bathtub, right/left

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna asymetryczna VIRGO MAX 160 x 90, prawa
VIRGO MAX 160 x 90 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-132 

160 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

200

+

S401-099

S904-004

Wanna asymetryczna VIRGO MAX 160 x 90, lewa
VIRGO MAX 160 x 90 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy: 

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-133 

160 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

200

+

S401-099

S904-004
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Próbujesz połączyć minimalizm z komfortem 
użytkowania? Oto rozwiązanie! Asymetryczna 
wanna z serii JOANNA NEW zapewni  
Ci warunki do pełnego odprężenia. A jednocześnie 
będzie cieszyć oczy pięknym kształtem. 

Do you want to combine minimalism with 
comfort of use? There’s your solution!  
An asymmetric bathtub from the JOANNA NEW 
series will create perfect conditions for complete 
relaxation. Meanwhile, your eyes can enjoy its 
beautiful shape.
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JOANNA NEW Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Dzięki owalnej formie asymetryczne wanny JOANNA NEW 
zapewniają optymalny komfort użytkowania. Główne cechy 
kolekcji to: obszerne wnętrze wyposażone w profilowaną 
strefę oparcia, obniżone podłokietniki oraz lekko profilowane 
siedzisko. Szerokie krawędzie pozwalają trzymać akcesoria 
kąpielowe zawsze pod ręką. 

Thanks to their oval shape, the asymmetric JOANNA NEW  
bathtubs provide optimum comfort for users. The main 
features of the collection are: a spacious bottom with 
a contoured backrest, lowered armrests, and a slightly 
contoured seat. The wide edges allow you to keep your  
bath accessories always close at hand.

Panel czołowy do wanny JOANNA NEW, prawy/lewy
Front casing for JOANNA NEW bathtub, right/left

Wanna asymetryczna JOANNA NEW 160 x 95, lewa
JOANNA NEW 160 x 95 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-170 

160 x 95 x 42/51–63 

215

+

S401-094

S904-004

Wanna asymetryczna JOANNA NEW 150 x 95, lewa
JOANNA NEW 150 x 95 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-167 

150 x 95 x 42/51–63 

195

+

S401-104

S904-004

Wanna asymetryczna JOANNA NEW 140 x 90, lewa
JOANNA NEW 140 x 90 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-165 

140 x 90 x 42/52–64 

180

+

S401-102

S904-004

Wanna asymetryczna JOANNA NEW 160 x 95, prawa
JOANNA NEW 160 x 95 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-169 

160 x 95 x 42/51–63 

215

+

S401-094

S904-004

Wanna asymetryczna JOANNA NEW 150 x 95, prawa
JOANNA NEW 150 x 95 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-168 

150 x 95 x 42/51–63 

195

+

S401-104

S904-004

Wanna asymetryczna JOANNA NEW 140 x 90, prawa
JOANNA NEW 140 x 90 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-166 

140 x 90 x 42/52–64 

180

+

S401-102

S904-004

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Cenisz klasyczne formy dopełniające stylowe 
aranżacje? Asymetryczna wanna KALIOPE 
będzie idealną kropką nad „i” w Twojej 
łazience. Pozwól zabrać się w świat relaksu! 

Do you value classic shapes that complement 
stylish designs? The asymmetric KALIOPE 
bathtub will be the perfect addition to your 
bathroom. Let yourself be pampered! 
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KALIOPE Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

KALIOPE stanowi kwintesencję stylu i wygody. Asymetryczne 
wanny z tej serii mają wyprofilowane wnętrze i siedzisko oraz 
szerokie krawędzie, na których można postawić akcesoria 
kąpielowe. Do obu wariantów wanny można dokupić obudowę 
– z wnęką na dole (model 170) i z wgłębieniem w centrum 
panelu (153). 

KALIOPE is the essence of style and comfort. The asymmetric 
bathtubs feature a contoured bottom and seat, and wide  
edges providing storage space for your bath accessories. Panels 
are available for both bathtub versions – with indentation  
at the bottom (model 170) or in the centre (153). 

Panel czołowy do wanny KALIOPE 153, prawy/lewy
Front casing for KALIOPE 153 bathtub, right/left

Panel czołowy do wanny KALIOPE 170, prawy/lewy
Front casing for KALIOPE 170 bathtub, right/left

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna asymetryczna KALIOPE 170 x 110, lewa
KALIOPE 170 x 110 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-114 

170 x 110 x 45/55–63 

240

+

S401-095

S904-004

Wanna asymetryczna KALIOPE 170 x 110, prawa
KALIOPE 170 x 110 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-115 

170 x 110 x 45/55–63 

240

+

S401-096

S904-004

Wanna asymetryczna KALIOPE 153 x 100, lewa
KALIOPE 153 x 100 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-024 

153 x 100 x 45/55–67 

225

+

S401-059

S904-004

Wanna asymetryczna KALIOPE 153 x 100, prawa
KALIOPE 153 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-025 

153 x 100 x 45/55–67 

225

+

S401-059

S904-004
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Praktyczna i efektowna – czy taka powinna 
być według Ciebie łazienka idealna?  
Jeśli tak, zacznij od asymetrycznej wanny 
z kolekcji MEZA, która idealnie wpisze się 
w taką aranżację. 

Practical and impressive – do these words 
describe your perfect bathroom? If so, start 
with an asymmetric bathtub from the MEZA 
collection, which will suit any such décor.
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MEZA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Asymetryczne wanny MEZA mają ergonomiczny kształt, 
przestronne wnętrze i wygodną strefę oparcia. W części 
narożnej znajduje się duże siedzisko, które może również 
pełnić funkcję półki na akcesoria kąpielowe. Wanna pięknie się 
prezentuje w połączeniu z elegancką obudową, podkreślającą 
jej nowoczesny design. 

The asymmetric MEZA bathtubs have an ergonomic shape, 
spacious bottom and a comfortable backrest. In the corner 
section, there is a large seat that can also serve as a shelf for 
bath accessories. The bathtub will look spectacular combined 
with an elegant panel emphasising its modern design.

Panel czołowy do wanny MEZA, prawy/lewy
Front casing for MEZA bathtub, right/left

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna asymetryczna MEZA 160 x 100, lewa
MEZA 160 x 100 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy:
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-124 

160 x 100 x 42/52–64 

190

+

S401-097

S904-004

Wanna asymetryczna MEZA 160 x 100, prawa
MEZA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-123 

160 x 100 x 42/52–64 

190

+

S401-097

S904-004

Wanna asymetryczna MEZA 170 x 100, lewa
MEZA 170 x 100 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy:
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-126 

170 x 100 x 42/52–64 

205

+

S401-098

S904-004

Wanna asymetryczna MEZA 170 x 100, prawa
MEZA 170 x 100 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-125 

170 x 100 x 42/52–64 

205

+

S401-098

S904-004
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Twoja łazienka ma niewielką powierzchnię, 
ale nie wyobrażasz sobie życia bez 
wieczornej kąpieli? Asymetryczna wanna 
NANO to dla Ciebie idealna propozycja! 

Is your bathroom really small but you 
can’t imagine your life without an evening 
bath? The asymmetric NANO bathtub  
is perfect for you!
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NANO Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

NANO to wanny asymetryczne stworzone z myślą o małych 
łazienkach. Przeznaczone do montażu w rogu pomieszczenia, 
pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń. Wygodne 
oparcie i praktyczna szeroka krawędź na kosmetyki podnoszą 
komfort użytkowania. 

The NANO series features asymmetric bathtubs for small 
bathrooms. Intended for installing in a bathroom corner, they 
help you make the most of the available space. They feature 
increased comfort of use thanks to the comfortable backrest 
and wide edge for toiletries.

Panel czołowy do wanny NANO, prawy/lewy
Front casing for NANO bathtub, right/left

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna asymetryczna NANO 150 x 75, prawa
NANO 150 x 75 asymmetric bathtub, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow[l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy: 
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-063 

150 x 75 x 42/52–60 

165

+

S401-062

S904-004

Wanna asymetryczna NANO 150 x 75, lewa
NANO 150 x 75 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy: 
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-064 

150 x 75 x 42/52–60 

165

+

S401-063

S904-004

Wanna asymetryczna NANO 140 x 75, prawa
NANO 140 x 75 asymmetric bathtub, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy: 
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-061 

140 x 75 x 42/52–60 

150

+

S401-060

S904-004

Wanna asymetryczna NANO 140 x 75, lewa
NANO 140 x 75 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy: 
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-062 

140 x 75 x 42/52–60 

150

+

S401-061

S904-004
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Twoim celem jest łazienka w wyjątkowym 
stylu? Asymetryczna wanna z serii AIDA 
pomoże Ci zaaranżować niepowtarzalną strefę 
kąpieli. Przekonaj się na własnej skórze! 

Is your goal a bathroom with a unique style? 
The asymmetric AIDA bathtub will help you 
arrange a unique bath zone. See for yourself!
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AIDA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Kolekcję AIDA tworzą wanny o asymetrycznej, ciekawej 
formie, które świetnie wyglądają w eleganckich wnętrzach. 
Ergonomiczny kształt pozwala przyjąć wygodną pozycję 
podczas kąpieli, a szerokie krawędzie mogą służyć jako strefa 
przechowywania kosmetyków. 

The AIDA collection includes asymmetric bathtubs with 
an interesting design, which look great in elegant interiors.  
The ergonomic shape allows you to assume a comfortable 
position while taking a bath, and the wide edges can serve  
as a storage space for your toiletries.

Panel czołowy do wanny AIDA, prawy/lewy
Front casing for AIDA bathtub, right/left

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna asymetryczna AIDA 150 x 90, prawa
AIDA 150 x 90 asymmetric bathtub, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow[l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy:
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-137 

150 x 90 x 42/52–64 

190

+

S401-064

S904-004

Wanna asymetryczna AIDA 150 x 90, lewa
AIDA 150 x 90 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy:
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-136 

150 x 90 x 42/52–64 

190

+

S401-064

S904-004

Wanna asymetryczna AIDA 140 x 90, prawa
AIDA 140 x 90 asymmetric bathtub, right
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy:
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-135 

140 x 90 x 42/52–64 

170

+

S401-065

S904-004

Wanna asymetryczna AIDA 140 x 90, lewa
AIDA 140 x 90 asymmetric bathtub, left
kod katalogowy catalogue code: 

wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

objętość do przelewu [l]:
volume to overflow [l]: 

regulowane nóżki w komplecie: 
adjustable legs included:

do skompletowania panel czołowy:
front casing to be completed:

do skompletowania syfon wannowy:
bathtub siphon to be completed:

S301-134 

140 x 90 x 42/52–64

170

+

S401-065

S904-004
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Oryginalne rozwiązania wnętrzarskie to coś 
dla Ciebie? Wybierz wannę asymetryczną 
LORENA. Jej zwracająca uwagę linia jest 
gwarancją niebanalnej aranżacji łazienki.  

Are innovative interior design solutions 
your thing? Choose the asymmetric 
LORENA bathtub. Its eye-catching line is 
a promise of a creative bathroom design.
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LORENA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

Asymetryczne wanny z serii LORENA łączą interesującą, 
subtelną formę z wygodą użytkowania, którą zapewnia 
wyprofilowane wnętrze. Ta kolekcja sprawi, że nawet prosta 
aranżacja stanie się wyjątkowa. 

The asymmetric bathtubs from the LORENA series combine 
an interesting subtle shape with comfort of use provided by 
the contoured bottom. This collection will make even simple 
interiors look unique.

Panel czołowy do wanny LORENA prawy/lewy
Front casing for LORENA bathtub, right/left

W SKŁAD SERII WCHODZĄ RÓWNIEŻ 
WANNY PROSTOKĄTNE, PATRZ STRONY 84–87 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
RECTANGULAR BATHTUBS, SEE PAGES 84–87

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna asymetryczna LORENA 150 x 90, prawa
LORENA 150 x 90 asymmetric bathtub, right

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-083 

150 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

205

+

S401-079

S904-004

Wanna asymetryczna LORENA 150 x 90, lewa
LORENA 150 x 90 asymmetric bathtub, left

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-084 

150 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

205

+

S401-079

S904-004
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Luksus to Twoje przeznaczenie? Teraz, 
zamknięty w symetrycznej formie wanien 
VENUS, jest w zasięgu ręki. Pozwól, aby 
kąpiel stała się dla Ciebie czymś naprawdę 
wyjątkowym. Spraw sobie domowe spa! 

Is luxury your destiny? It’s now within your 
reach, enclosed in the symmetric VENUS 
bathtubs. Let your baths become quality 
alone time. Get yourself a home spa!
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VENUS Wanny symetryczne
Symmetric bathtubs

Symetryczne wanny z kolekcji VENUS z powodzeniem 
tworzą w łazience strefę relaksu. Ponadprzeciętny komfort 
zapewniają wygodne, przestronne wnętrze oraz siedzisko 
w narożnej części wanny. Poszerzane krawędzie umożliwiają 
przechowywanie akcesoriów kąpielowych. VENUS wyjątkowo 
elegancko wygląda w obudowie z mozaiki. 

The symmetric bathtubs from the VENUS collection 
successfully create a relaxation zone in your bathroom.  
Above-average comfort is ensured by a comfortable spacious 
bottom and a corner seat. The wide edges can be used to store 
bath accessories. VENUS looks exceptionally elegant with 
a mosaic-tiled panel.

Panel czołowy do wanny VENUS 150
Front casing for VENUS 150 bathtub

Panel czołowy do wanny VENUS 140
Front casing for VENUS 140 bathtub

Syfon wannowy automat 
Bathtub siphon, automatic

kod katalogowy catalogue code: S904-004

GWARANCJA NA WANNY: 10 LAT   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

SYFON DO WANIEN CERSANIT 
CERSANIT BATHTUB SIPHON

TRWAŁA BIEL
LO N G - L A S T I N G  W H I T E

Wanna symetryczna VENUS 140 x 140
VENUS 140 x 140 symmetric bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-038 

140 x 140 x 45/55–67 

285

+

S401-040

S904-004

Wanna symetryczna VENUS 150 x 150
VENUS 150 x 150 symmetric bathtub

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary dł. x szer. x gł./wys. z nóżkami [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
objętość do przelewu [l]:

volume to overflow [l]: 
regulowane nóżki w komplecie: 

adjustable legs included:
do skompletowania panel czołowy:

front casing to be completed:
do skompletowania syfon wannowy:

bathtub siphon to be completed:

S301-013 

150 x 150 x 45/55–63 

355

+

S401-013

S904-004



parawany nawannowe
Wanna to nie wszystko. Jej idealnym dopełnieniem 

jest parawan, który ułatwia utrzymanie czystości 
w pomieszczeniu. To świetne rozwiązanie dla wszystkich 

domowników, szczególnie dla tych, którzy rano mają czas 
tylko na szybki prysznic, ale wieczorem chcą rozkoszować 

się relaksującą kąpielą. Parawany EASY NEW marki Cersanit 
tworzą eleganckie przeszklenie, idealnie wpisując się 

w aranżację łazienki. 

bath screens
A bathtub alone is not enough. To make a whole set, you’ll 

also need a screen to help you keep the place clean.  
It’s a great solution for all the household members, 

especially for those who only have time for a quick shower 
in the morning, but want to enjoy a relaxing bath in the 

evening. The EASY NEW screens by Cersanit create elegant 
glazing, perfectly matching your bathroom décor.
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Lubisz, kiedy przestrzeń jest dobrze wykorzystana? 
Parawany nawannowe to praktyczne rozwiązanie, 
które pozwoli Ci na szybki prysznic, kiedy nie 
masz czasu na długą kąpiel. Dzięki estetycznemu 
wykonaniu staną się dodatkowo ozdobą 
łazienkowej przestrzeni. 

Do you prefer to make full use of the available 
space? Bath screens are a practical solution
that will allow you to take a quick shower when 
you don’t have time for a long bath. Thanks to 
their exquisite design, they will embellish your 
bathroom space. 

PARAWANY NAWANNOWE   |   BATH SCREENS

EASY NEW 



Parawan nawannowy EASY NEW, jednoskrzydłowy 
EASY NEW bath screen, single wing

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]:
 rodzaj zawiasu hinge type:

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S301-289 

70 x 140 

kolumnowy collumn 
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

chrom chrome
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Jedno- lub dwuskrzydłowe parawany EASY NEW są 
wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 
5 mm. Wyposażono je w profil przyścienny typu U 
z zaślepkami, z możliwością niwelowania krzywizn ściany. 
Obracane panele gwarantują szeroki kąt otwarcia, co pozwala 
na wygodne otwieranie skrzydeł zarówno w stronę wanny, 
jak i na zewnątrz. Powłoka CleanPro chroni przed osadzaniem 
się kamienia i innych zabrudzeń oraz sprawia, że czyszczenie 
powierzchni jest niezwykle proste. Zaokrąglona górna 
krawędź podnosi komfort użytkowania skrzydła. 

EASY NEW single or double-winged screens are made of safe 
5 mm tempered glass. Equipped with a wall U-channel with 
caps that allow them to be adjusted to accommodate wall 
curvature. The rotating panels provide a wide opening angle 
for convenient opening both inwards and out. The CleanPro 
coating protects against limescale build-up and other 
deposits, and makes cleaning extremely simple. The rounded 
top edge increases the comfort of use of the wing. 

Parawan nawannowy EASY NEW, dwuskrzydłowy 
EASY NEW bath screen, double wing

kod katalogowy catalogue code: 
wymiary szer. x wys. [cm]:

dimensions W x H [cm]:
 rodzaj zawiasu hinge type:

rodzaj szkła:
type of glass:  

powłoka CleanPro:  
CleanPro coating: 

kolor profilu profile colour: 

S301-290 

115 x 140 

kolumnowy collumn 
transparentne 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

chrom chrome

OBROTOWE SKRZYDŁO  
ROTATING WING
Kąt obrotu 360° 
w parawanach 
dwuskrzydłowych 
pozwala na otwieranie 
skrzydła do środka oraz 
na zewnątrz wanny. 
The 360° rotation angle 
in two-winged screens 
enables the wings to be 
opened inwards and out. 

REGULACJA  
I SZCZELNOŚĆ  
ADJUSTMENT  
AND TIGHTNESS
Regulowany profil 
przyścienny pozwala 
zniwelować nierówności 
ściany w zakresie 15 mm. 
Szczelność parawanu 
gwarantuje estetyczna, 
transparentna uszczelka. 
The adjustable wall profile 
helps level wall irregularities 
of up to 15 mm. Screen 
tightness is ensured by the 
elegant transparent seal.

SZEROKI KĄT
OTWARCIA   
WIDE OPENING ANGLE
Mechanizm zamontowany 
w profilu parawanu 
umożliwia otwarcie 
skrzydła w zakresie 180°. 
The in-built profile screen 
mechanism enables the 
wing to be opened within 
a range of 180°.

EASY NEW 
POWŁOKA OCHRONNA
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GWARANCJA NA PARAWANY NAWANNOWE: 5 LAT   |   BATH SCREENS WARRANTY: 5 YEARS

NASZE ROZWIĄZANIA 
OUR SOLUTIONS



a

b c

rysunki techniczne
Zainteresowały Cię produkty z naszej oferty?  

Dzięki rysunkom technicznym dowiesz się o nich więcej. 

technical drawings
Are you interested in products from our portfolio?  
See the technical drawings for more information.
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 Kabiny prysznicowe
Shower enclosures  Kabiny prysznicowe

Shower enclosures

 Kabiny prysznicowe
Shower enclosures

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej CREA, lewe
CREA shower enclosure door with hinges, left

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej CREA, prawe 
CREA shower enclosure door with hinges, right

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S159-005 2020 2000 890-900 450±10

S159-001 2020 2000 990-1000 550±10

S159-003 2020 2000 1190-1200 550±10

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S159-006 2020 2000 890-900 450±10

S159-002 2020 2000 990-1000 550±10

S159-004 2020 2000 1190-1200 550±10

a
b

c

d

Ścianka do kabiny prysznicowej z zawiasami CREA
CREA wall for hinged shower enclosure

kod katalogowy
catalogue code a b c

S159-009 2000 745-755 745-755

S159-010 2000 845-855 845-855

a c

b

Kabina prysznicowa Walk-in MILLE, chrom 
MILLE walk-in shower enclosure, chrome

Kabina prysznicowa walk-in MILLE, czarna 
MILLE walk-in shower enclosure, black

kod katalogowy
catalogue code a b c

S161-001 2000 990-1000 <1200

S161-002 2000 1190-1200 <1200

kod katalogowy
catalogue code a b c

S161-003 2000 990-1000 <1200

S161-004 2000 1190-1200 <1200

Ścianka do kabiny prysznicowej CREA z drzwiami przesuwnymi
CREA wall for sliding shower enclosure

kod katalogowy
catalogue code a b c

S900-2613 2000 775~790 775~790

S900-2614 2000 875~890 875~890

c
a

b

b
a

c

d

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej CREA 
CREA shower enclosure sliding door

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S159-007 2000 1180~1200 490±10 1180~1200

S159-008 2000 1380~1400 590±10 1380~1400

a
c

d

b

b

a c

b

a c
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JOTA Kabiny prysznicowe
Shower enclosures

ARTECO Kabiny prysznicowe
Shower enclosures

Kabina prysznicowa narożna JOTA, lewa 
JOTA corner shower enclosure, left

Kabina prysznicowa półokrągła MODUO
MODUO halfround shower enclosure

Kabina narożna ARTECO PIVOT
ARTECO PIVOT corner shower enclosure

Kabina prysznicowa narożna JOTA, prawa 
JOTA corner shower enclosure, right

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej MODUO, lewe 
MODUO shower enclosure door with hinges, left

Drzwi kabiny prysznicowej ARTECO PIVOT
ARTECO PIVOT shower enclosure door

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej MODUO, prawe 
MODUO shower enclosure door with hinges, right

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S160-001 1950 890~900 890~900 500±10

kod katalogowy
catalogue code a b c d e R

S162-009 1982 1950 790~800 790~800 720±10 550

S162-010 1982 1950 890~900 890~900 720±10 550

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S162-003 1982 1950 790-800 440±10

S162-005 1982 1950 890~900 540±10

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S162-004 1982 1950 790-800 440±10

S162-006 1982 1950 890~900 540±10

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S160-002 1950 890~900 890~900 500±10

d d

Ścianka kabiny prysznicowej MODUO
MODUO wall shower enclosure

kod katalogowy
catalogue code a b c

S162-007 1950 760-770 760-770

S162-008 1950 860-870 860-870

c

a

b

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

a

b
c

a

b
c

               Kabiny prysznicowe
Shower enclosures

a

b c

e

R

d

d

d

d

a b
a

ab

c c

b

c

               Kabiny prysznicowe
Shower enclosures

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S157-009 1900 785~800 785~800 510±10

S157-010 1900 885~900 885~900 610±10

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S157-007 1900 770~800 770~800 560±5

S157-008 1900 870~900 870~900 610±5

a

c d

b
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ARTECO Kabiny prysznicowe
Shower enclosures BASIC Kabiny prysznicowe

Shower enclosures

Kabina prysznicowa przesuwna BASIC 
BASIC sliding shower enclosure

Kabina prysznicowa półokrągła BASIC
BASIC halfround shower enclosure

Drzwi kabiny prysznicowej BASIC PIVOT
BASIC PIVOT shower enclosure door

kod katalogowy
catalogue code a b c d

S158-001 1850 770-800 770-800 560±5

S158-002 1850 870-900 870-900 610±5

a

b

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

a

b c f

f

a

Kabina prysznicowa przesuwna ARTECO 
ARTECO sliding shower enclosure

a

e

b
c f

d

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f

S157-011 1900 785-800 985-1000 985-1000 785-800 400±10

S157-012 1900 885-900 1185-1200 1185-1200 885-900 500±10

Kabina prysznicowa półokrągła ARTECO
ARTECO halfround shower enclosure

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f R

S157-001 1900 785-800 785-800 785-800 785-800 445±10 550

S157-002 1900 885-900 885-900 885-900 885-900 510±10 550

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f R

S158-003 1850 785~800 785~800 785~800 785~800 445±10 550

S158-005 1850 885~900 885~900 885~900 885~900 445±10 550

f

d e

R

a

b c b c

R

d e

d

c

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f

S158-006 1850 785~800 985~1000 985~1000 785~800 400±10

d

e



kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g Ø

S204-019 800 1000 180 50 40 30 55 90

S204-020 900 1200 180 50 40 30 55 90

Brodzik prostokątny TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 rectangular shower tray

a

A A

c

d

b
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TAKO SLIM Brodziki prysznicowe 
Shower trays 

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f R Ø

S601-119 800 180 145 40 12 16 550 90

S601-120 900 180 145 40 12 16 550 90

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f Ø

S601-121 800 180 145 40 12 16 90

S601-122 900 180 145 40 12 16 90

Brodzik kwadratowy TAKO SLIM 80, 90
TAKO SLIM 80, 90 square shower tray

Brodzik półokrągły TAKO SLIM 80, 90
TAKO SLIM 80, 90 halfround shower tray

Ra

d

e

f

A A

b

b
c

c

a

Ø

a

A A

b

c

c

a

d

e

fØ

A-A A-A

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g R Ø

S204-001 800 180 50 250 40 30 55 550 90

S204-002 900 180 50 350 40 30 55 550 90

a

e

f g

AA

a
b

b

c

d

Ø

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h R Ø

S204-003 815 800 180 250 70 60 50 160 550 90

S204-004 915 900 180 350 70 60 50 160 550 90

a b

e f

g

h

AA

a
b

c

c

d

Ø

Brodzik kwadratowy TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 square shower tray

Brodzik kwadratowy zintegrowany z panelem TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 square shower tray built-in-panel

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f Ø

S204-009 800 180 50 40 30 55 90

S204-010 900 180 50 40 30 55 90

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g Ø

S204-011 815 800 180 70 60 50 160 90

S204-012 915 900 180 70 60 50 160 90

a

d

e f

AA

b

c

a

Ø

a b

d e

f

A A

c

c

a
b

Ø

Brodzik półokrągły TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 halfround shower tray

Brodzik półokrągły zintegrowany z panelem TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 halfround shower tray built-in-panel

R R

A-A A-A

A-A A-A

g

TAKO Brodziki prysznicowe 
Shower trays 

e

f g

Ø

A-A
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 Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs

INTRO Wanny prostokątne
Rectangular bathtubsVIRGO Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o Ø

S301-227 1800 280 250 800 85 630 510 400 45 1710 10 45 70 475 485 1170 52

S301-226 1700 280 250 750 85 580 460 375 45 1610 10 45 70 475 485 1095 52

S301-225 1600 280 250 750 85 580 465 375 45 1510 10 45 70 475 485 1020 52

S301-233 1500 280 250 750 85 580 465 375 45 1410 10 45 70 475 485 950 52

d f g

e

h k
Ø

m n

ł

a

i j

b
c

l

o

Ø

Wanna prostokątna CREA   CREA rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł Ø

S301-103 1800 420 300 525 60 110 400 800 40 100 430 440 1192 52

S301-045 1700 310 250 535 60 110 375 750 40 100 420 435 1235 52

S301-046 1600 310 250 535 60 110 375 750 40 100 420 430 1135 52

S301-048 1500 310 250 515 60 110 375 750 40 100 420 430 1030 52

S301-047 1400 310 250 530 60 110 375 750 40 100 420 430 920 52

d

e
f

g

h

i

jØ

k l

a

c
b

ł

Ø

Wanna prostokątna VIRGO   VIRGO rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł Ø

S301-222 1800 900 400 800 660 510 230 70 40 70 435 425 1155 52

S301-068 1700 850 350 750 610 470 230 70 40 70 430 420 1120 52

S301-067 1600 800 350 750 610 470 230 70 40 70 430 420 1020 52

S301-066 1500 750 350 750 610 470 230 70 40 70 430 420 920 52

S301-065 1400 700 350 750 610 470 230 70 40 70 430 420 820 52

d e f

g hi j

Øk l

a

c
b

ł

Ø

Wanna prostokątna INTRO   INTRO rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł Ø

S301-221 1900 950 700 900 230 109 630 40 950 65 440 450 1216 52

d

e
f

g
h j

Ø k l

a
b

c

i

ł

Ø

Wanna prostokątna VIRGO   VIRGO rectangular bathtub
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SMART Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs FLAVIA Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

KORAT Wanny prostokątne
Rectangular bathtubsZEN Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l Ø

S301-117 1700 350 640 490 365 115 800 320 40 435 445 1175 52

S301-116 1700 350 640 490 365 115 800 320 40 435 445 1175 52

S301-119 1600 350 640 490 365 115 800 320 40 435 445 1085 52

S301-118 1600 350 640 490 365 115 800 320 40 435 445 1085 52

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n Ø

S301-107 1700 320 700 570 460 65 350 1540 90 40 40 90 420 430 1200 52

S301-106 1600 320 700 570 460 65 350 1440 90 40 40 90 420 430 1100 52

S301-105 1500 320 700 570 460 65 350 1340 90 40 40 90 420 430 1020 52

S301-104 1400 320 700 570 460 65 350 1240 90 40 40 90 420 430 930 52

c d

e

f

g j k

i

a

h

b

l

Ø

Wanna prostokątna SMART, lewostronna, prawostronna    SMART rectangular bathtub, left side, right side Wanna prostokątna FLAVIA   FLAVIA rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o Ø

S301-223 1900 300 50 90 90 780 560 490 450 900 1750 60 40 440 450 1305 52

S301-129 1800 290 50 85 90 680 525 440 425 850 1660 60 40 450 460 1210 52

S301-128 1700 290 50 85 90 680 525 440 425 850 1560 60 40 450 460 1110 52

S301-127 1600 290 50 85 90 680 525 440 425 850 1460 60 40 450 460 1010 52

e c
d

f g h

i

j

ł

m n

a
b

o

Ø

Wanna prostokątna ZEN   ZEN rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n Ø

S301-122 1700 320 700 580 60 460 90 1520 350 90 40 80 430 440 1165 52

S301-121 1600 320 700 580 60 460 90 1420 350 90 40 80 430 440 1110 52

S301-120 1500 320 700 580 60 455 90 1320 350 90 40 80 430 440 1005 52

Wanna prostokątna KORAT   KORAT rectangular bathtub
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BALINEA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs LANA Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

LORENA Wanny prostokątne
Rectangular bathtubsBLISSA Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o Ø

S301-144 1700 320 700 585 60 460 350 70 1560 40 80 40 70 400 410 1155 52

S301-143 1600 320 700 585 60 460 350 70 1460 40 80 40 70 400 410 1075 52

S301-142 1500 320 700 583 60 460 350 70 1350 40 80 40 70 400 410 985 52

S301-141 1400 320 700 583 60 460 350 70 1260 40 80 40 70 400 410 920 52

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o p r Ø

S301-163 1700 300 260 50 700 388 45 40 47 81,5 93 350 210 80 40 420 430 1202 52

S301-162 1600 300 260 50 700 378 45 40 47 81,5 92,7 350 210 80 40 420 430 1113 52

S301-161 1500 290 250 45 700 387 45 40 47 81,5 92,7 350 210 80 40 420 430 1029 52

S301-160 1400 290 250 45 700 386 45 40 47 81,5 92,7 350 210 80 40 420 430 945,2 52
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Wanna prostokątna BALINEA   BALINEA rectangular bathtub Wanna prostokątna LANA   LANA rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n Ø

S301-140 1700 340 700 590 55 460 350 60 1510 40 130 70 400 410 1140 52

S301-139 1600 340 700 590 55 465 350 60 1410 40 130 70 400 410 1055 52

S301-138 1500 320 700 590 55 460 350 60 1320 40 120 70 400 410 990 52

S301-145 1400 320 700 590 55 460 350 60 1220 40 120 70 400 410 915 52

Wanna prostokątna BLISSA   BLISSA rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n Ø

S301-076 1700 350 310 700 40 410 350 90 1610 90 40 70 435 445 1225 52

S301-075 1600 350 310 700 40 410 350 90 1510 90 40 70 435 445 1120 52

S301-074 1500 350 310 700 40 410 350 90 1410 90 40 70 435 445 1020 52

S301-073 1400 350 310 700 40 410 350 90 1310 90 40 70 435 445 930 52

Wanna prostokątna LORENA   LORENA rectangular bathtub 

e f

k
j

g

h i

l

o p

m
ł

a
b
c

d

r

Ø

n



164 165

RYSUNKI TECHNICZNE   |   TECHNICAL DRAWINGS

NAO Wanny prostokątne
Rectangular bathtubs OCTAVIA Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

 Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubsNIKE Wanny prostokątne

Rectangular bathtubs

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o p Ø

S301-244 1700 270 700 625 40 460 425 540 80 350 70 1565 40 75 420 430 1192 52

S301-243 1600 270 700 620 40 460 425 540 80 350 70 1465 40 75 420 430 1105 52

S301-242 1500 270 700 620 40 455 425 540 80 350 70 1365 40 75 420 430 1005 52

S301-247 1400 270 700 620 40 450 425 540 80 350 70 1265 40 75 420 430 925 52

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m Ø

S301-253 1700 310 700 570 445 65 350 70 1560 40 100 430 440 1230 52

S301-252 1600 310 700 570 445 65 350 70 1460 40 100 430 440 1125 52

S301-251 1500 310 700 570 445 65 350 70 1460 40 100 430 440 1070 52

S301-250 1400 310 700 570 445 65 350 70 1260 40 100 430 440 970 52
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Wanna prostokątna NAO   NAO rectangular bathtub Wanna prostokątna OCTAVIA   OCTAVIA rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m Ø

S301-249 1700 1500 1205 320 130 700 350 130 510 435 480 460 450 40 52

S301-248 1600 1400 1105 320 130 700 350 130 510 435 480 460 450 40 52

S301-246 1500 1300 1005 320 130 700 350 130 510 445 480 460 450 40 52

S301-245 1400 1200 905 320 130 700 350 130 470 445 480 460 450 40 52

Wanna prostokątna NIKE   NIKE rectangular bathtub

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s Ø

S301-230 1600 280 250 600 325 445 345 585 85 800 1000 1510 45 485 475 70 10 45 1030 52

S301-232 1600 280 250 600 325 445 345 585 85 800 1000 1510 45 485 475 70 10 45 1030 52

Wanna asymetryczna CREA, prawa, lewa   CREA asymmetric bathtub, right, left
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SICILIA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

VIRGO MAX Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

JOANNA NEW Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

KALIOPE Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m Ø

S301-098 1700 355 120 450 315 120 1245 525 1000 1588 460 450 40 150 52

S301-097 1700 355 120 450 315 120 1245 525 1000 1588 460 450 40 150 52

S301-037 1600 345 120 450 315 120 1120 518 1000 1488 460 450 40 150 52

S301-036 1600 345 120 450 315 120 1120 518 1000 1488 460 450 40 150 52

S301-096 1500 345 120 450 315 120 1030 495 1000 1390 460 450 40 150 52

S301-095 1500 345 120 450 315 120 1030 495 1000 1390 460 450 40 150 52

S301-094 1400 345 120 450 315 120 925 495 1000 1290 460 450 40 150 52

S301-093 1400 345 120 450 315 120 925 495 1000 1290 460 450 40 150 52

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k Ø

S301-132 1600 300 470 290 80 585 900 445 435 40 1065 52

S301-133 1600 300 470 290 80 585 900 445 435 40 1065 52

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o Ø

S301-170 1600 350 260 110 300 110 551 516 950 1170 1500 585 430 420 40 80 52

S301-169 1600 350 260 110 300 110 551 516 950 1170 1500 585 430 420 40 80 52

S301-168 1500 350 260 110 300 110 551 516 950 1100 1400 585 430 420 40 80 52

S301-167 1500 350 260 110 300 110 551 516 950 1100 1400 585 430 420 40 80 52

S301-166 1400 350 260 110 300 110 521 487 900 1050 1300 585 430 420 40 80 52

S301-165 1400 350 260 110 300 110 521 487 900 1050 1300 585 430 420 40 80 52
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Wanna asymetryczna VIRGO MAX, prawa, lewa   VIRGO MAX asymmetric bathtub, right, left

Wanna asymetryczna JOANNA NEW, prawa, lewa   JOANNA NEW asymmetric bathtub, right, left

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł Ø

S301-115 1700 450 180 890 180 1035 520 1100 1430 40 160 450 460 52

S301-114 1700 450 180 890 180 1035 520 1100 1430 40 160 450 460 52

S301-025 1530 450 120 835 120 935 495 1000 1330 40 160 450 460 52

S301-024 1530 450 120 835 120 935 495 1000 1330 40 160 450 460 52

Wanna asymetryczna KALIOPE, prawa, lewa   KALIOPE asymmetric bathtub, right, left
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Wanna asymetryczna SICILIA, prawa, lewa   SICILIA asymmetric bathtub, right, left
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MEZA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

NANO Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

AIDA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

LORENA Wanny asymetryczne
Asymmetric bathtubs

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k Ø

S301-064 1500 1160 850 230 468 690 750 430 420 40 1090 52

S301-063 1500 1160 850 230 468 690 750 430 420 40 1090 52

S301-062 1400 1070 850 235 465 690 750 430 420 40 1015 52

S301-061 1400 1070 850 235 465 690 750 430 420 40 1015 52

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł Ø

S301-125 1700 460 150 360 150 1030 570 1000 1500 430 420 40 160 52

S301-126 1700 460 150 360 150 1030 570 1000 1500 430 420 40 160 52

S301-123 1600 455 150 365 150 1025 565 1000 1400 430 420 40 160 52

S301-124 1600 455 150 365 150 1025 565 1000 1400 430 420 40 160 52
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Wanna asymetryczna NANO, prawa, lewa   NANO asymmetric bathtub, right, left

Wanna asymetryczna MEZA, prawa, lewa   MEZA asymmetric bathtub, right, left

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j Ø

S301-083 1500 300 480 260 ~1060 ~450 900 40 435 445 52

S301-084 1500 300 480 260 ~1060 ~450 900 40 435 445 52

Wanna asymetryczna LORENA, prawa, lewa   LORENA asymmetric bathtub, right, left
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Wanna asymetryczna AIDA, prawa, lewa   AIDA asymmetric bathtub, right, left

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m Ø

S301-136 1500 1000 720 200 575 980 490 200 275 900 40 420 430 1020 52

S301-137 1500 1000 720 200 575 980 490 200 275 900 40 420 430 1020 52

S301-134 1400 900 686 200 575 900 490 200 285 900 40 420 430 900 52

S301-135 1400 900 686 200 575 900 490 200 285 900 40 420 430 900 52
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VENUS Wanny symetryczne
Symmetric bathtubs

EASY NEW Parawany nawannowe
Bath screens

WYMIARY W MILIMETRACH
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

PROPOZYCJA UMIEJSCOWIENIA BATERII 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Bateria ścienna 
Wall faucet

Bateria wannowa stojąca 
Standing bath faucet

kod katalogowy
catalogue code a b c d e f g h i j k l

S301-013 1500 830 ~1620 ~1280 600 830 1500 150 625 40 450 460

S301-038 1400 780 ~1570 ~1240 600 780 1400 150 485 40 450 460

h

k l
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a g
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b f
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Wanna symetryczna VENUS   VENUS symmetric bathtub

Parawan nawannowy EASY NEW, dwuskrzydłowy 
EASY NEW bath screen, double wing

kod katalogowy
catalogue code a b c d e

S301-290 1400 536 620-635 510 530

a a

d e

b

c

Parawan nawannowy EASY NEW, jednoskrzydłowy 
EASY NEW bath screen, single wing

kod katalogowy
catalogue code a b

S301-289 1400 700-715

b

Katalog jest materiałem poglądowym. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian 
w ofercie, która jest w nim przedstawiona. 
Ze względu na stosowaną technikę druku  
rzeczywisty wygląd produktów może różnić się 
od tego prezentowanego na zdjęciach. 

The catalogue is a demonstrative material.  
The manufacturer reserves the right to make 
changes in the offer presented herein.  
Due to the printing technique used, the actual 
appearance of the products may differ from  
the one presented in the pictures.
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