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cabine de duș
Soluțiile pentru cabinele de duș Cersanit și disponibilitatea 

pieselor de schimb garantează un confort maxim de utilizare.
Sticla securizată de cea mai înaltă calitate asigură o durabilitate 

remarcabilă, în timp ce stratul hidrofob CleanPro  previne 
calcarul și alte depuneri ce ajută să menții zona de duș curată.
Explorează lumea noastră, a cabinelor de duș și alege modelul 

perfect pentru tine. 

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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Colecția CREA îți va satisface pe deplin cerințele prin 
stilul unic și de înaltă calitate. Indiferent dacă alegi
versiunea cu balamale sau cu ușă glisantă, dușul tău 
zilnic se va schimba într-un ritual senzațional.

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. 

CABINE DE DUȘ   |   SHOWER ENCLOSURES
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SUPRAFAȚĂ DE STICLĂ 
CU BALAMALE 
HINGE SURFACE  
WITH GLASS
Elimină necesitatea unei 
etanșări verticale între 
ușă și perete ce permite 
lărgirea intrării în cabina de 
duș. Blamaua este adusă la 
nivelul sticlei iar funcția de 
ridicare a ușii prelungește 
durata de etanșare, în timp 
ce încuietoarea permite ușii 
deschise să fie lăsată deschisă 
în unghi drept, prevenind 
impactul accidental pe partea 
laterală a cabinei. 
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.

ȘINĂ DE SCURGERE
PLACATĂ CU CROM  
CHROME PLATED DRIP RAIL
Proiectat pentru a acumula 
apa de pe ușa deschisă și 
colectarea ei în cabină, evitând 
riscul de scurgere a apei în 
afara cabinei.  
Designed to catch water  
dripping down the open door  
and drain it into the enclosure  
to avoid the risk of letting it 
escape outside.

MÂNER METALIC 
METAL HANDLE
Robust și durabil cu un 
design simplu, perfect 
compatibil cu designul 
cabinei de duș. Lungimea 
mânerului 30 cm.
Robust and durable with 
a simple design, perfectly 
compatible with the body 
of the shower enclosure. 
Handle length 30 cm.

RAMĂ PLACATĂ
CU CROM
CHROME-PLATED
THRESHOLD STRIP
Împiedică ieșirea 
apei din cabină. 
Prevents water from 
leaving the enclosure.

SIGILIU MAGNETIC 
ARGINTIU
SILVER MAGNETIC SEAL
Garantează etanșeitatea 
cabinei de duș. Creează un 
set rafinat în combinație 
cu profilul cromat. 
Guarantees tightness of 
the shower enclosure. 
Creates an exquisite set 
in combination with the 
chrome-plated profile.

SUPORT PLACAT
CU CROM
CHROME PLATED
SUPPORT
Paralel cu suprafața ușii,  
nu limitează confortul 
atunci când este folosit 
dușul. 
Parallel to the door 
surface does not limit the 
comfort when the shower 
is used.

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS

 Cabine cu balamale
Hinged enclosures

Această cabină de duș CREA se distinge prin balamalele sale 
elegante și o șină de picurare ce permite scurgea apei înapoi 
în cabina (chiar și când ușa este deschisă). Funcționalitatea sa 
este îmbunătățită de canalul U al peretelui, fără șuruburi sau 
capace vizibile, care permite ajustarea acestuia pentru a se 
potrivi curburii peretelui. Înălțimea de 200 cm oferă confort de 
utilizare indiferent de înălțimea ta. 

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.
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Uşă pentru cabina de duş CREA, stânga
CREA shower enclosure door with hinges, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 deschidere ușă: 

door opening:  
tip sticlă:

type of glass:  
strat CleanPro:  

CleanPro coating: 
culoare profil profile colour: 

S159-005 

90 x 200 

stânga
left 
transparentă 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

crom chrome

Uşă pentru cabina de duş CREA, dreapta 
CREA shower enclosure door with hinges, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 deschidere ușă: 

door opening:  
tip sticlă:

type of glass:  
strat CleanPro:  

CleanPro coating: 
culoare profil profile colour: 

S159-006 

90 x 200 

dreapta 
right 
transparentă 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

crom chrome

GARANȚIE PENTRU CABINELE DE DUȘ: 7 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 7 YEARS

STRAT PROTECTOR
P R OT EC T I V E  COAT I N G

Perete pentru cabina de duș
cu balamale CREA

CREA wall for hinged shower enclosure
 cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x H [cm]:
dimensions W x H [cm]:  

tip sticlă:
type of glass:  

strat CleanPro:  
CleanPro coating: 

culoare profil profile colour: 

S159-010 

90 x 200 

transparentne 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

chrom chrome
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Colecția MILLE aduce simplitate și minimalism 
în baia ta. Linia subtilă a cabinelor de duș walk-in 
adaugă șic și delicatețe, și face ca interiorul băii 
tale să arate mai spațios.

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. 

CABINE DE DUȘ   |   SHOWER ENCLOSURES
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Cabinele de duș din colecția MILLE permit instalarea cu o 
cadiță de duș sau cu un canal de scurgere și sunt disponibile 
în două culori: crom și negru mat. Funcționalitatea lor 
este îmbunătățită de canalul U de perete fără șuruburi sau 
capace vizibile care să permită reglarea acestuia pentru a 
acomoda curbura peretelui. Cabina de duș oferă un acces 
facil persoanelor cu deficiențe de mobilitate. Înălțimea 
cabinei de duș de 200 cm garantează confortul indiferent 
de înălțimea ta. 

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. 

SUPORT DE PERETE 
(CROM SAU NEGRU 
MAT)
WALL SUPPORT  
(CHROME OR BLACK)
Garantează rezistența 
cabinei de duș. Creează un 
set integrat cu profilul de 
perete în aceeași culoare. 
Guarantees sturdiness 
of the shower enclosure. 
Creates an integrated set 
with a wall profile in the 
same colour. 

PROFIL DE PERETE 
CROM SAU NEGRU MAT  
WALL PROFILE
(CHROME OR BLACK)
Profilul lucios din crom 
evidențiază designul 
modern și minimalist al 
cabinei de duș, în timp 
ce negrul mat adaugă 
expresivitate.
The glossy chrome-plated 
profile highlights the 
modern and minimalist 
design of the enclosure, 
while black matt adds 
expressiveness.

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS



Cabină de duș Walk-in MILLE, negru 
MILLE Walk-in shower enclosure, black
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x H [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]:
 tip sticlă:

type of glass:  
strat CleanPro:  

CleanPro coating: 
culoare profil profile colour: 

S161-003 

100 x 200 

S161-004 

120 x 200 

transparentă 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

neagră black

13

Cabină de duș Walk-in MILLE, crom 
MILLE Walk-in shower enclosure, chrome
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x H [cm]:
dimensions W x H [cm]: 

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]:
 tip sticlă:

type of glass:  
strat CleanPro:  

CleanPro coating: 
culoare profil profile colour: 

S161-001 

100 x 200 

S161-002 

120 x 200 

transparentă 8 mm 
transparent 8 mm 

+ 

crom chrome

CABINE DE DUȘ   |   SHOWER ENCLOSURES

GARANȚIE PENTRU CABINELE DE DUȘ: 7 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 7 YEARS

STRAT PROTECTOR
P R OT EC T I V E  COAT I N G
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JOTA

Colecția JOTA oferă un design simplu și un finisaj 
elegant cabinei de duș fără profil ce îți aduce 
armonie și frumusețe în baia ta.

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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Cabinele de duș de colț fără profil JOTA sunt disponibile în 
versiunile de stânga și de dreapta, sunt echipate cu un canal 
U de perete fără șuruburi sau capace vizibile care să permită 
reglarea acestuia pentru a acomoda curbura peretelui. 
Confortul excepțional de utilizare este asigurat de mânerele 
de metal și balamalele aduse la nivel cu sticlă cu funcție de 
ridicare. Designul ușor și elegant este de necontestat, fiind 
unul din avantajele acestei colecții. Înălțimea cabinei de duș 
de 195 cm garantează confort pentru persoanele mai înalte.

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. 

JOTA 

BALAMA DIN METAL 
METAL HINGES
Balamalele metalice, aduse 
la nivel cu suprafața sticlei 
prinsă în interiorul cabinei, 
ajută la păstrarea zonei de 
duș cât mai curată. Echipat 
cu un mecanism de 
blocare a ușii la 90° pentru 
a preveni accidental 
impactul pe partea laterală 
a cabinei de duș. Prin 
funcția de ridicare a ușii, 
se extinde durata de viață 
a sigiliului. 
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. 

MANER DIN METAL 
METAL HANDLE
Elegant, conceput să 
se potriveasca cu alte  
elemente placate cu crom
Elegant, designed to 
match other chrome- 
-plated hardware. 

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS
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Cabină de duș de colț JOTA, stânga 
JOTA corner shower enclosure, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 deschidere ușă: 

door opening:  
tip sticlă:

type of glass:  
strat CleanPro:  

CleanPro coating: 
culoare profil profile colour: 

S160-001 

90 x 90 x 195  

stânga 
left 
transparentă 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

crom chrome

Cabină de duș de colț JOTA, dreapta  
JOTA corner shower enclosure, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
  deschidere ușă: 

door opening:  
tip sticlă:

type of glass:  
strat CleanPro:  

CleanPro coating: 
culoare profil profile colour: 

S160-002 

90 x 90 x 195  

dreapta 
right 
transparentă 6 mm 
transparent 6 mm 

+ 

crom chrome

CABINE DE DUȘ   |   SHOWER ENCLOSURES

GARANȚIE PENTRU CABINELE DE DUȘ: 3 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS

STRAT PROTECTOR
P R OT EC T I V E  COAT I N G
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ARTECO

Stilul distinct al cabinelor de duș din colecția 
ARTECO completează fără cusur simplitatea și 
eleganța băii tale, oferind în același timp o valoare 
peste medie și un confort de utilizare. Cabinele de 
duș sunt disponibile în șase modele, astfel încât 
să poți selecta cu ușurință un model potrivit cu 
baia ta.

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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Colecția ARTECO PIVOT cu balamale are disponibile 
cabine de duș pătrate și uși de duș. Funcționalitatea este 
îmbunătățită de soluții precum etanșările magnetice și
un canal U de perete fără șuruburi sau capace vizibile care 
să permită reglarea acestuia pentru a acomoda curbura 
peretelui. Confortul de utilizare este asigurat prin înălțimea 
optimă de 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 Cabine de duș cu balamale/ Cabine de duș glisante
Hinged enclosures/ sliding enclosures

MANER DIN METAL 
METAL HANDLE
Design rafinat cu finisări 
din crom
Subtle design and fine 
chrome finish.

BALAMA PIVOT  
PLACATĂ CU CROM
CHROME-PLATED
PIVOT HINGE
Permite deschiderea ușii 
print-un unghi foarte larg. 
Enables shower  
enclosure door to be 
opened at a wide angle.

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS

ROLE DUBLE CROMATE 
DOUBLE UPPER  
AND LOWER ROLLERS
Rolele duble disponibile 
fac ca deschiderea și 
închiderea ușii să fie mai 
lină. Disponibilitate de 
demontare rapidă a rolelor 
de jos pentru o curățare 
mai ușoara.
Double upper and lower 
rollers for smooth opening 
and closing of the door. 
The quick release function 
of the lower rollers makes 
cleaning easier. 

MÂNER DIN METAL 
METAL HANDLE
Mâner pe ambele părți 
cu un  design rafinat cu 
finisări din crom.  
Double-sided, with 
a subtle design and fine 
chrome finish.

Colectia ARTECO cu sistem de uși glisante include panouri 
și cabine de duș dreptunghiulare. Funcționalitatea colecției 
este îmbunătățită de către etanșările magnetice și un canal 
U de perete fără șuruburi sau capace vizibile care să permită 
reglarea acestuia pentru a acomoda curbura peretelui. 
Înălțimea cabinei de duș este optimă și confortabilă - 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.



21

Cabină de duș de colț ARTECO PIVOT
ARTECO PIVOT corner shower enclosure

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x H [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

deschidere ușă: 
door opening:  

tip sticlă:
type of glass:  

strat CleanPro:  
CleanPro coating: 

culoare profil profile colour: 

S157-009 

80 x 80 x 190 

S157-010 

90 x 90 x 190 

stânga/dreapta 
left/right 
transparentă 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

crom chrome

CABINE DE DUȘ   |   SHOWER ENCLOSURES
STRAT PROTECTOR
P R OT EC T I V E  COAT I N G

GARANȚIE PENTRU CABINELE DE DUȘ: 3 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS

Cabină de duș semirotundă ARTECO
ARTECO halfround shower enclosure

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x H [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

deschidere ușă: 
door opening:  

tip sticlă:
type of glass:  

strat CleanPro:  
CleanPro coating: 

culoare profil profile colour: 

S157-001 

80 x 80 x 190 

S157-002 

90 x 90 x 190 

uniwersalne 
universal 
transparentă 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

crom chrome

Cabină de duș cu uși glisante ARTECO 
ARTECO sliding shower enclosure

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x H [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

deschidere ușă: 
door opening:  

tip sticlă:
type of glass:  

strat CleanPro:  
CleanPro coating: 

culoare profil profile colour: 

S157-011 

100 x 80 x 190 

S157-012 

120 x 90 x 190 

stânga/dreapta 
left/right  
transparentă 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

crom chrome
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BASIC

Colecția BASIC îți oferă o cabină de duș de calitate 
superioară și confort la un preț accesibil. Colecția
include modele în diferite versiuni, care te va ajuta 
să găsești cu ușurință cabina de duș potrivită, 
indiferent de dimensiunea băii tale.

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.
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ROLE DUBLE CROMATE 
DOUBLE UPPER  
AND LOWER ROLLERS
Rolele duble disponibile 
fac ca deschiderea și 
închiderea ușii să fie mai 
lină. Disponibilitate de 
demontare rapidă a rolelor 
de jos pentru o curățare 
mai ușoară. 
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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Cabinele de duș BASIC PIVOT cu uși glisante sau uși cu 
balamale sunt disponibile în cinci dimensiuni, stânga și 
dreapta. Funcționalitatea colecției este îmbunătățită datorită 
rolelor duble cromate și de către un canal U de perete fără 
șuruburi sau capace vizibile care să permită reglarea acestuia
pentru a acomoda curbura peretelui. Rezistența structurii este 
garantată de către profilele robuste pentru perete. Înălțimea 
sa optimă de 185 cm va face cabina de duș să se potrivescă 
chiar și în cele mai mici interioare.

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 

MÂNER DIN METAL 
METAL HANDLE
Sistem de deschidere a 
ușilor prevăzut cu mânere 
la exterior și mânere 
butoni la interior.  
Door opening system 
with an external handle 
and a two-point mounting 
system inside the shower 
enclosure. 

BALAMA PIVOT 
PLACATĂ CU CROM 
CHROME-PLATED  
PIVOT HINGE 
Permite deschiderea ușii 
printr-un unghi foarte larg. 
Enables the shower 
enclosure door to be 
opened at a wide angle.

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS



25

Cabină de duș semirotundă BASIC
BASIC halfround shower enclosure

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x H [cm]:
dimensions W x D x H [cm]:

deschidere ușă: 
door opening:  

tip sticlă:

type of glass: 

culoare profil profile colour: 

S158-003 

80 x 80 x 185 

S158-005 

90 x 90 x 185 

uniwersalne 
universal  
transparentă, 4 mm 
(pereții), 5 mm (ușa)  
transparent,  
4 mm (walls), 5 mm (door) 
crom chrome

Cabină de duș cu uși glisante BASIC 
BASIC sliding shower enclosure

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 deschidere ușă: 

door opening:  

tip sticlă:

type of glass: 

culoare profil profile colour: 

S158-006 

100 x 80 x 185 

stânga/dreapta 
left/right 
transparentă, 4 mm 
(pereții), 5 mm (ușa)  
transparent, 4 mm (walls), 
5 mm (door) 
crom chrome

Ușă de duș BASIC PIVOT
BASIC PIVOT shower enclosure door

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]: 
 cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x H [cm]:
dimensions W x H [cm]:

deschidere ușă: 
door opening:  

tip sticlă:
type of glass:  

culoare profil profile colour: 

S158-001 

80 x 185 

S158-002 

90 x 185 

stânga/dreapta 
left/right 
transparentă 5 mm 
transparent 5 mm 
crom chrome

SET B161 BASIC
SET B161 BASIC

cod catalog catalogue code: S601-117
setul include SET includes:  •  cabină BASIC  

semirotundă 80 x 185 cm 
• cădiță de duș TAKO 80 x 80 x 16 cm 
•  BASIC halfround shower  

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

SET

CABINE DE DUȘ   |   SHOWER ENCLOSURES

GARANȚIE PENTRU CABINELE DE DUȘ: 3 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS



cădițe de duș
Funcționalitatea cădițelor de duș de la Cersanit combină siguranța 

ridicată, durabilitatea și rezistența cu un aspect excelent.  
Disponibile în diferite forme și dimensiuni, seriile TAKO și TAKO 
SLIM oferă cadițe de duș și cabine de duș care pot fi combinate 

pentru o potrivire perfectă. Plăcile acrilice utilizate pentru 
producerea căziilor de duș au în componența lor un stabilizator 

UV ce asigură un alb perfect care persistă foarte mult timp.

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.





SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS
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TAKO SLIM  

Sifon ascuns sub un 
capac magnetic
Outflow with 
magnetic cover

Doar 4 cm
înălțime
Only 4 cm 
height

Acril de înaltă
calitate
Top quality  
acrylic

Suprafață uniformă 
și netedă
Uniform, smooth 
surface

Cadițele de duș TAKO SLIM au o înălțime de numai 4 cm. 
Ele pot fi instalate pe podea sau montate la nivel cu gresia. 
Suprafața netedă, fără deformări sau margini vizibile și cu 
sifonul ascuns sub un capac magnetic crează  un finisaj 
uniform. Capacul sifonului poate fi ușor îndepărtat pentru 
o curățare ușoară. Cadițele de duș sunt realizate din acril de 
înaltă calitate cu rășină dublă și armătură din fibră de sticlă.

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. 

Acril alb cu o rezistență de lungă durată 
Long-lasting acrylic white



Cădiță de duș semirotundă TAKO SLIM 80
TAKO SLIM 80 halfround shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

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

adâncime până jos [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

diametru scurgere [mm]:
drain diameter [mm]:

sifon necesar pentru montare:
shower tray siphon included:

S601-119 

80 x 80 x 4 

55 

1,2

Ø90

+

Cădiță de duș pătrată TAKO SLIM 80
TAKO SLIM 80 square shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]:
adâncime până jos [cm]: 

depth to the bottom [cm]: 
diametru scurgere [mm]:

drain diameter [mm]:
sifon necesar pentru montare:

shower tray siphon included:

S601-121 

80 x 80 x 4 

1,2

Ø90

+

Cădiță de duș semirotundă TAKO SLIM 90
TAKO SLIM 90 halfround shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

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

adâncime până jos [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

diametru scurgere [mm]:
drain diameter [mm]:

sifon necesar pentru montare:
shower tray siphon included:

S601-120 

90 x 90 x 4 

55 

1,2

Ø90

+

Cădiță de duș pătrată TAKO SLIM 90
TAKO SLIM 90 square shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

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

depth to the bottom [cm]: 
diametru scurgere [mm]:

drain diameter [mm]: 
sifon necesar pentru montare:

shower tray siphon included:

S601-122 

90 x 90 x 4 

1,2

Ø90 

+

Sifon pentru cadă de duș
Shower tray siphon

cod catalog catalogue code: S904-007

29
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Suprafață uniformă 
și netedă
Uniform, smooth 
surface SIFON TAKO SLIM PENTRU CĂDIȚE DE DUȘ 

TAKO SLIM SHOWER TRAY SIPHON

GARANȚIE PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ: 10 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



Scurgere universală 90
Universal outflow 90

Înălțime de la 4 la 16 cm
Height 4 to 16 cm

Acril calitate
superioară
Top quality  
acrylic

Armatură dublă
Double reinforced 

Acril alb de lunga durata 
Long-lasting acrylic white

30

TAKO  

Funcționalitatea cădițelor de duș TAKO au înălțimi disponibile 
de la 4 până la 16 cm. Modelele cu  o înălțime mică sunt ideale 
pentru băile moderne, în timp ce cele cu înălțimi mai mari 
sunt o soluție excelentă în timpul renovării (instalare sifon 
fără probleme, fără încastrare în podea). Cadițele de duș  sunt 
realizate din acril de înaltă calitate cu rășină dublă și armătură 
din fibră de sticlă. 

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.

Sifon pentru cădița de duș
Shower tray siphon

cod catalog catalogue code: S904-006

SIFON PENTRU CĂDIȚE DE DUȘ TAKO 
TAKO SHOWER TRAY SIPHON



Acril alb de lunga durata 
Long-lasting acrylic white

Cădiță de duș semirotundă  TAKO 80
TAKO 80 halfround shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

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

adâncime până jos [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

diametru scurgere [mm]:
drain diameter [mm]:

picioare incluse:
legs included:

sifon necesar pentru montare:
shower tray siphon to be completed:

S204-001 

80 x 80 x 4 

55 

3

Ø90

-

S904-006

Cădiță de duș semirotundă TAKO 90
TAKO 90 halfround shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

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

adâncime până jos [cm]: 
depth to the bottom [cm]:

diametru scurgere [mm]:
drain diameter [mm]:

picioare incluse: 
legs included:

sifon necesar pentru montare:
shower tray siphon to be completed:

S204-002 

90 x 90 x 4 

55 

3

Ø90

-

S904-006
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Cădiță de duș pătrată TAKO 90
TAKO 90 square shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
adâncime până jos [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
diametru scurgere [mm]:

drain diameter [mm]:
picioare incluse:

legs included:
sifon necesar pentru montare:

shower tray siphon to be completed:

S204-010 

90 x 90 x 4 

3

Ø90

-

S904-006

Cădiță de duș pătrată TAKO 80
TAKO 80 square shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
adâncime până jos [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
diametru scurgere [mm]:

drain diameter [mm]:
picioare incluse:

legs included:
sifon necesar pentru montare:

shower tray siphon to be completed:

S204-009 

80 x 80 x 4 

3

Ø90

-

S904-006

GARANȚIE PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ: 10 ANI   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 10 YEARS

CĂDIȚE DE DUȘ   |   SHOWER TRAYS

Cădiță de duș rectangulară TAKO 100
TAKO 100 rectangle shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 adâncime până jos [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
diametru scurgere [mm]:

drain diameter [mm]:
picioare incluse:

legs included:
nu este inclus sifonul pentru cădița de duș: 

shower tray siphon to be completed:

S204-019 

100 x 80 x 4 

2

Ø90

-

S904-006

Cădiță de duș rectangulara TAKO 120
TAKO 120 rectangle shower tray

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x H [cm]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 adâncime până jos [cm]: 

depth to the bottom [cm]:
diametru scurgere [mm]:

drain diameter [mm]:
picioare incluse:

legs included:
nu este inclus sifonul pentru cădița de duș: 

shower tray siphon to be completed:

S204-020 

120 x 90 x 4 

2

Ø90

-

S904-006

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



căzi de baie
Rectangulară, simetrică sau asimetrică – toate căzile Cersanit sunt 

realizate din acril durabil și rezistent. Căzile au armătură dublă și 
rezistă la sarcini de până la 400 kg. Plăcile acrilice utilizate pentru 

producerea căzilor au în componența lor un stabilizator UV ce 
asigură un alb perfect care persistă foarte mult timp. Datorită 

formelor ergonomice remarcabile proprietățile de izolare ale 
produselor noastre, crează o zonă de wellness în baia ta.

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.
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Elegantele căzi dreptunghiulare CREA au o 
adâncime mai mare  și o formă ergonomică 
pentru a vă maximiza confortul.

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.

35
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 Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS

MARGINE SUBȚIRE  
THIN RIM
Adecvat pentru placarea cu 
plăci ceramice. Marginea 
extrem de subțire (doar 10 
mm), oferă cazii un aspect 
elegant. 
Works perfectly with tiles. 
The incredible slimness 
(only 10 mm), gives your 
bathtub an elegant look.

Căzile rectangulare din colecția CREA au o bază conturată și 
sunt mai adânci decât o cadă standard – 47,5 cm. Proiectat 
pentru placare. Funcționalitatea căzilor poate fi mărită
printr-un panou opțional.

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.



Cadă rectangulară CREA 150 x 75
CREA 150 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-233 

150 x 75 x 47,5/57,5–65,5 

225

+

S904-004 

Cadă rectangulară CREA 160 x 75
CREA 160 x 75 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-225 

160 x 75 x 47,5/57,5–69,5 

235

+

S904-004

Cadă rectangulară CREA 170 x 75
CREA 170 x 75 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-226 

170 x 75 x 47,5/57,5–69,5 

260

+

S904-004

Cadă rectangulară CREA 180 x 80
CREA 180 x 80 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-227 

180 x 80 x 47,5/57,5–65,5 

300

+

S904-004
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GAMA INCLUDE ȘI CĂZI ASIMETRICE,
VEZI PAGINILE 80–85 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
ASYMMETRIC BATHTUBS, SEE PAGES 80–85

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Colecția de căzi rectangulare VIRGO 
combină cu succes forma sa ergonomică 
și designul elegant.

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 
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VIRGO Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cada de baie VIRGO
Side casing for VIRGO bathtub

Mască fontală pentru cada de baie VIRGO
Front casing for VIRGO bathtub

Căzile rectangulare VIRGO oferă un contur spațios bazei și 
un spătar confortabil. La modelele de 140-180 cm scurgerea 
este poziționată lateral iar la modelul de 190 cm scurgerea 
este poziționată la mijlocul căzii, oferind astfel confort maxim 
pentru două persoane. Opțional panou de cadă disponibil 
separat.

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.



Cadă rectangulară VIRGO 160 x 75
VIRGO 160 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-046 

160 x 75 x 42/52–64 

200

+

S401-045

S401-047

S904-004

Cadă rectangulară VIRGO 140 x 75
VIRGO 140 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-047 

140 x 75 x 42/52–60 

160

+

S401-043

S401-047

S904-004

Cadă rectangulară VIRGO 170 x 75
VIRGO 170 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-045 

170 x 75 x 42,5/52,5–64,5 

220

+

S401-046

S401-047

S904-004

Cadă rectangulară VIRGO 150 x 75
VIRGO 150 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Cadă rectangulară VIRGO 190 x 90
VIRGO 190 x 90 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-221 

190 x 90 x 44/54–62 

260

+

S401-114

S401-115

S904-004

Cadă rectangulară VIRGO 180 x 80
VIRGO 180 x 80 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-103 

180 x 80 x 43/53–61

245

+

S401-088

S401-089

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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INTRO 
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Colecția de căzi rectangulare INTRO combină 
funcționalitatea cu aspectul clasic.

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!

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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INTRO Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cadă de baie INTRO
Side casing for INTRO bathtub

Mască frontală pentru cadă de baie INTRO
Front casing for INTRO bathtub

Căzile INTRO, au scurgerea poziționată la mijlocul căzii, oferind 
astfel confort maxim pentru două persoane. Modelele din 
această serie pot fi instalate atât în   colțul camerei, cât si în 
centrul peretelui principal. Sporiți funcționalitatea căzii
prin adăugarea unui panou.

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. 



Cadă rectangulară INTRO 160 x 75
INTRO 160 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-067 

160 x 75 x 42/52–60 

215

+

S401-045

S401-047

S904-004

Cadă rectangulară INTRO 140 x 75
INTRO 140 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-065 

140 x 75 x 42/52–60 

170

+

S401-043

S401-047

S904-004

Cadă rectangulară INTRO 170 x 75
INTRO 170 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-068 

170 x 75 x 42/52–60 

240

+

S401-046

S401-047

S904-004

Cadă rectangulară INTRO 150 x 75
INTRO 150 x 75 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing tow be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Cadă rectangulară INTRO 180 x 80
INTRO 180 x 80 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-222 

180 x 80 x 42,5/52,5–60,5 

250

+

S401-088

S401-089

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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Colecția de căzi SMART prin combinația sa de 
simplitate și practicalitate  este doar pentru tine - 
este întruchiparea funcționalității.

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 
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Panou frontal pentru cada SMART
Furniture front casing for SMART bathtub

culoare colour: albă white

Panou frontal pentru cada SMART
Furniture front casing for SMART bathtub

culoare colour: gri gray

Panou mobilier lateral pentru cada SMART
Furniture side casing for SMART bathtub

culoare colour: cenușă deschisă light ash
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SMART Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Căzile SMART cu forma lor ergonomică garantează poziția 
optimă înclinată. Raftul larg a fost conceput pentru accesul 
confortabil la accesoriile pentru baie. Cada are un panou 
opțional cu compartimente de depozitare. Instalarea unui 
panou oferă confort în timpul dușului.

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. 



Cadă rectangulară SMART 160 x 80, partea dreaptă
SMART 160 x 80 rectangular bathtub, right side

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse:
adjustable legs included:

mască fontală albă necesară pentru montare: 
white front casing to be completed:

mască fontală gri necesară pentru montare: 
gray front casing to be completed: 

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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

Cadă rectangulară SMART 160 x 80, partea stângă
SMART 160 x 80 rectangular bathtub, left side

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală albă necesară pentru montare: 
white front casing to be completed:

mască fontală gri necesară pentru montare: 
gray front casing to be completed: 

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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
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Cadă rectangulară SMART 170 x 80, partea dreaptă
SMART 170 x 80 rectangular bathtub, right side

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală albă necesară pentru montare: 
white front casing to be completed:

mască fontală gri necesară pentru montare: 
gray front casing to be completed: 

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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

Cadă rectangulară SMART 170 x 80, partea stângă
SMART 170 x 80 rectangular bathtub, left side

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală albă necesară pentru montare: 
white front casing to be completed:

mască fontală gri necesară pentru montare: 
gray front casing to be completed: 

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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ZEN 
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Baia ta este refugiul tău de liniște și timp liber? 
Colecția ZEN te va ajuta cu succes să creezi o 
zonă de relaxare chiar în baia ta.

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

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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ZEN Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cada de baie ZEN
Side casing for ZEN bathtub

Mască frontală pentru cada de baie ZEN
Front casing for ZEN bathtub

Căzile rectangulare ZEN oferă o poziție confortabilă datorită bazei ergonomice cu o zonă 
special conturată în spate și spațiu pentru umeri. Aceasta este cea mai largă (85-90 cm) cadă 
de baie oferită de marca Cersanit, oferind un confort excepțional – în special cea mai mare 
versiune, 190 x 90 cm. Modelele din această serie pot fi plasate într-o nișă, într-un colț, dar pot 
servi și ca element care setează stilul designului. ZEN arată grozav cu acrilic panouri precum și 
faianță cu gresie. Ecran de cadă opțional disponibil.

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. 



Cadă rectangulară ZEN 180 x 85
ZEN 180 x 85 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-129 

180 x 85 x 45/55–67 

230

+

S401-088

S401-100

S904-004

Cadă rectangulară ZEN 160 x 85
ZEN 160 x 85 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-127 

160 x 85 x 45/55–67 

175

+

S401-045

S401-100

S904-004

Cadă rectangulară ZEN 190 x 90
ZEN 190 x 90 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-223 

190 x 90 x 44/54–62 

300

+

S401-114

S401-115

S904-004

Cadă rectangulară ZEN 170 x 85
ZEN 170 x 85 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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FLAVIA 
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Descoperă noile dimensiuni de căzi clasice  
rectangulare din colecția FLAVIA.

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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FLAVIA Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cada de baie FLAVIA
Side casing for FLAVIA bathtub

Mască frontală pentru cada de baie FLAVIA
Front casing for FLAVIA bathtub

Colecția FLAVIA  de căzi  clasice, rectangulare, oferă o poziție confortabilă datorită 
spătarului rotunjit. Marginile late fac ca robinetul să arate impresionant atunci când 
este instalat pe partea laterală a căzii sau în fața căzii. Marginile pot fi folosite și pentru 
depozitarea accesoriilor pentru baie. Panoul cu o  conturare ușoară a bazei pe partea laterală 
evidențiază designul versatil al căzii. Panoul de sticlă este disponibil opțional.

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.
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Cadă rectangulară FLAVIA 160 x 70
FLAVIA 160 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-106 

160 x 70 x 42/52–64 

174

+

S401-068

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară FLAVIA 140 x 70
FLAVIA 140 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-104 

140 x 70 x 42/52–64 

145

+

S401-066

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară FLAVIA 170 x 70
FLAVIA 170 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-107 

170 x 70 x 42/52–64 

198

+

S401-069

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară FLAVIA 150 x 70
FLAVIA 150 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-105 

150 x 70 x 42/52–64 

162

+

S401-067

S401-071

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E
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KORAT 
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Colecția de căzi rectangulare KORAT, combină 
eleganța autentică și confortul cu un design 
modern.

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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KORAT Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cada de baie KORAT
Side casing for KORAT bathtub

Mască frontală pentru cada de baie KORAT
Front casing for KORAT bathtub

Căzile rectangulare din colecția KORAT sunt atrăgătoare prin  
forma lor simplă, baza căzii spațioasă și spătarul conturat 
subtil ce oferă o poziționare confortabilă în timpul băii. 
Funcționalitatea, minimalismul și designul căzilor, pot fi 
îmbunătățite și mai mult prin instalarea unui panou de sticlă 
opțional.

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.



Cadă rectangulară KORAT 170 x 70
KORAT 170 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-122 

170 x 70 x 43/53–65 

215

+

S401-069

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară KORAT 150 x 70
KORAT 150 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-120 

150 x 70 x 43/53–65 

170

+

S401-067

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară KORAT 160 x 70
KORAT 160 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare:
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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LO N G - L A S T I N G  W H I T E



62

BLISSA Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs
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Colecția de căzi rectangulare BLISSA te va 
duce într-o lume a relaxării și îți va permite să 
te odihnești după o zi lungă. 

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. 

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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BLISSA Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Căzile rectangulare din colecția BLISSA beneficiază de spătare  
cu un design creat confortabil pentru spatele tau. Marginile 
sunt concepute practic, oferind o suprafață de depozitare 
pentru accesoriile de baie. Căzile BLISSA se potrivesc în orice 
baie fără efort. Panoul de sticlă disponibil opțional.

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.

Mască laterală pentru cada de baie BLISSA
Side casing for BLISSA bathtub

Mască frontală pentru cada de baie BLISSA
Front casing for BLISSA bathtub
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Cadă rectangulară BLISSA 150 x 70
BLISSA 150 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-138 

150 x 70 x 40/50–62 

160

+

S401-067

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară BLISSA 160 x 70
BLISSA 160 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-139 

160 x 70 x 40/50–62 

170

+

S401-068

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară BLISSA 170 x 70
BLISSA 170 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-140 

170 x 70 x 40/50–62 

185

+

S401-069

S401-071

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
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LANA 
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Colecția de căzi rectangulare  LANA este 
soluția versatilă potrivită oricărui spațiu din 
baie.

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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LANA Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Căzile rectangulare din colecția LANA au o formă versatilă, un 
spătar ușor înclinat și practic. Marginile oferă o suprafață de 
depozitare pentru accesoriile de baie.  Panoul de sticlă este 
disponibil opțional.

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.

Mască laterală pentru cada de baie LANA
Side casing for LANA bathtub

Mască frontală pentru cada de baie LANA
Front casing for LANA bathtub



Cadă rectangulară LANA 140 x 70
LANA 140 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-160 

140 x 70 x 42/52–64 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară LANA 150 x 70
LANA 150 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-161 

150 x 70 x 42/52–64 

155

+

S401-067

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară LANA 160 x 70
LANA 160 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-162 

160 x 70 x 42/52–64 

170

+

S401-068

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară LANA 170 x 70
LANA 170 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Căzile rectangulare din colecția NAO sunt  
perfecte în orice baie, indiferent de mărimea 
sa. 

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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NAO Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

NAO este o colecție de căzi rectangulare care arată minunat 
atât în băile mari cât și în cele mici, indiferent de stilul interior.
Baza căzii este spațioasă având și un spătar confortabil  care 
te va ajuta să te relaxezi. Panoul de sticlă disponibil opțional.

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.

Mască laterală pentru cada de baie NAO
Side casing for NAO bathtub

Mască frontală pentru cada de baie NAO
Front casing for NAO bathtub



Cadă rectangulară NAO 140 x 70
NAO 140 x 70 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-247 

140 x 70 x 42/52–64 

150

+

S401-066

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară NAO 150 x 70
NAO 150 x 70 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-242 

150 x 70 x 42/52–64 

165

+

S401-067

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară NAO 160 x 70
NAO 160 x 70 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-243 

160 x 70 x 42/52–64 

175

+

S401-068

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară NAO 170 x 70
NAO 170 x 70 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Colecția de căzi rectangulare NIKE are un 
design perfect, ce îmbină funcționalitatea 
cu confortul.

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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NIKE Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cada de baie NIKE
Side casing for NIKE bathtub

Mască frontală pentru cada de baie NIKE
Front casing for NIKE bathtub

Colecția de căzi rectangulare NIKE prezintă o structură 
geometrică ce conferă confort datorită bazei sale conturate cu 
un spătar ușor înclinat. Marginile oferă o suprafață practică de 
depozitare pentru accesoriile de baie. Opțional se poate instala 
și un panou de sticlă.   

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.



Cadă rectangulară NIKE 160 x 70
NIKE 160 x 70 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-248 

160 x 70 x 45/55–63 

195

+

S401-029

S401-031

S904-004

Cadă rectangulară NIKE 140 x 70
NIKE 140 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-245 

140 x 70 x 45/55–63 

165

+

S401-027

S401-031

S904-004

Cadă rectangulară NIKE 170 x 70
NIKE 170 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-249 

170 x 70 x 45/55–63 

215

+

S401-030

S401-031

S904-004

Cadă rectangulară NIKE 150 x 70
NIKE 150 x 70 rectangular bathtub
cod catalog catalogue code: 

dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

volumul pentru preaplin [l]:
volume to overflow [l]: 

picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Colecția de căzi rectangulare OCTAVIA te va 
încânta cu formele sale impecabile și notele sale 
de eleganță. 

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.
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OCTAVIA Căzi de baie rectangulare
Rectangular bathtubs

Mască laterală pentru cada de baie OCTAVIA
Side casing for OCTAVIA bathtub

Mască frontală pentru cada de baie OCTAVIA
Front casing for OCTAVIA bathtub

Colecția de căzi rectangulare OCTAVIA combină designul 
elegant și baza căzilor ergonomice cu un spătar confortabil. 
Căzile pot fi completate prin montarea unui panou din gresie 
cât și cu unul din plastic. Opțional se poate instala și un panou 
de sticlă.   

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.



Cadă rectangulară OCTAVIA 160 x 70
OCTAVIA 160 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-252 

160 x 70 x 43/53–65 

167

+

S401-068

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară OCTAVIA 140 x 70
OCTAVIA 140 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-250 

140 x 70 x 43/53–65 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară OCTAVIA 170 x 70
OCTAVIA 170 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-253 

170 x 70 x 43/53–65 

180

+

S401-069

S401-071

S904-004

Cadă rectangulară OCTAVIA 150 x 70
OCTAVIA 150 x 70 rectangular bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

mască laterală necesară pentru montare: 
side casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Colecția de căzi asimetrice CREA te va fermeca 
prin unicitatea și frumusețea sa.

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. 

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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 Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Căzile asimetrice CREA au o bază mai adâncă decât cazile de  
dimensiune standard (47,5 cm) și sunt extrem de ergonomic
conturate. Avantajul lor incontestabil este designul plăcut, 
accentuat de montarea unui panou din gresie.

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. 

SOLUȚIILE NOASTRE  
OUR SOLUTIONS

MARGINE SUBȚIRE 
THIN RIM
Se îmbină perfect cu 
plăci de gresie. Marginea 
incredibil de subțire (doar 
10 mm), oferă cazii un 
aspect elegant. 
Works perfectly with tiles. 
The incredible slimness 
(only 10 mm), gives your 
bathtub an elegant look.



Cadă asimetrică CREA 160 x 100, stânga
CREA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-232 

160 x 100 x 47,5/57,5–69,5 

250

+

S904-004

Cadă asimetrică CREA 160 x 100, dreapta
CREA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-230 

160 x 100 x 47,5/57,5–69,5 

250

+

S904-004
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W SKŁAD SERII WCHODZĄ RÓWNIEŻ 
WANNY PROSTOKĄTNE, PATRZ STRONY 34–37 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
RECTANGULAR BATHTUBS, SEE PAGES 34–37
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Colecția de căzi de baie asimetrice SICILIA 
sunt concepute pentru a completa creativ 
orice încăpere.

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. 

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS



Căzile de baie asimetrice SICILIA cu forma lor elegantă, 
spațioasă, ergonomică și cu o bază practică, oferă un plus de  
confort la utilizare.

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.

88

SICILIA Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Mască frontală pentru cada de baie SICILIA, prawy/lewy
Front casing for SICILIA bathtub, right/left
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Cadă asimetrică SICILIA 170 x 100, dreapta
SICILIA 170 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-098 

170 x 100 x 45/55–67 

240

+

S401-087

S904-004

Cadă asimetrică SICILIA 170 x 100, stânga
SICILIA 170 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse:
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-097 

170 x 100 x 45/55–67 

240

+

S401-087

S904-004

Cadă asimetrică SICILIA 160 x 100, dreapta
SICILIA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-037 

160 x 100 x 45/55–67 

220

+

S401-039

S904-004

Cadă asimetrică SICILIA 160 x 100, stânga
SICILIA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-036 

160 x 100 x 45/55–67 

220

+

S401-039

S904-004
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SICILIA Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Cadă asimetrică SICILIA 150 x 100, dreapta
SICILIA 150 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front panel to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-096 

150 x 100 x 45/55–67 

187

+

S401-086

S904-004

Cadă asimetrică SICILIA 140 x 100, dreapta
SICILIA 140 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front panel to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-094 

140 x 100 x 45/55–67

172

+

S401-085

S904-004 

Cadă asimetrică SICILIA 140 x 100, stânga
SICILIA 140 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front panel to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-093 

140 x 100 x 45/55–67 

172

+

S401-085

S904-004
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VIRGO MAX
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Colecția de căzi asimetrice VIRGO MAX este 
concepută să întrunească cele mai exigente 
așteptări.

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.



93

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS



94

VIRGO MAX Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Colecția de căzi asimetrice VIRGO MAX îți oferă un design 
fascinant și un spațiu unic în baia ta. Funcționalitatea căzilor 
este îmbunătățită de forma perfect conturată și oferă un plus 
de confort la utilizare.

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.

Mască frontală pentru cada de baie VIRGO MAX, dreapta/stânga
Front casing for VIRGO MAX bathtub, right/left
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Cadă asimetrică VIRGO MAX 160 x 90, dreapta
VIRGO MAX 160 x 90 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-132 

160 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

200

+

S401-099

S904-004

Cadă asimetrică VIRGO MAX 160 x 90, stânga
VIRGO MAX 160 x 90 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
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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Colecția de căzi asimetrice JOANNA NEW 
combină perfect confortul cu minimalismul.

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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JOANNA NEW Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Colecția de căzi asimetrice JOANNA NEW cu forma lor ovală, 
oferă confort optim la utilizare. Principalele caracteristici 
ale căzilor din colecție sunt: o bază spațioasă, un spătar bine 
conturat și un suport pentru brațe coborât. Marginile late
îți permit să păstrezi accesoriile pentru baie întotdeauna la
îndemână.

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.

Mască frontală pentru cada de baie JOANNA NEW, prawy/lewy
Front casing for JOANNA NEW bathtub, right/left
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Cadă asimetrică JOANNA NEW 160 x 95, stânga
JOANNA NEW 160 x 95 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-170 

160 x 95 x 42/51–63 

215

+

S401-094

S904-004

Cadă asimetrică JOANNA NEW 150 x 95, stânga
JOANNA NEW 150 x 95 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-167 

150 x 95 x 42/51–63 

195

+

S401-104

S904-004

Cadă asimetrică JOANNA NEW 140 x 90, stânga
JOANNA NEW 140 x 90 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-165 

140 x 90 x 42/52–64 

180

+

S401-102

S904-004

Cadă asimetrică JOANNA NEW 160 x 95, dreapta
JOANNA NEW 160 x 95 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-169 

160 x 95 x 42/51–63 

215

+

S401-094

S904-004

Cadă asimetrică JOANNA NEW 150 x 95, dreapta
JOANNA NEW 150 x 95 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-168 

150 x 95 x 42/51–63 

195

+

S401-104

S904-004

Cadă asimetrică JOANNA NEW 140 x 90, dreapta
JOANNA NEW 140 x 90 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-166 

140 x 90 x 42/52–64 

180

+

S401-102

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



KALIOPE
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Colecția de căzi asimetrice KALIOPE cu formele 
sale clasice, completeză perfect baia ta.

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! 

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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KALIOPE Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Colecția de căzi asimetrice KALIOPE  aduce stil și confort în 
baia ta. Căzile asimetrice, au baza și șezutul bine conturate 
iar marginile late oferă un spațiu generos de depozitare a 
accesoriilor de baie. Panourile sunt disponibile pentru ambele 
versiuni de cadă – cu indentare în partea de jos (modelul 170) 
sau în centru (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). 

Mască frontală pentru cada de baie KALIOPE 153, prawy/lewy
Front casing for KALIOPE 153 bathtub, right/left

Mască frontală pentru cada de baie KALIOPE 170, prawy/lewy
Front casing for KALIOPE 170 bathtub, right/left
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Cadă asimetrică KALIOPE 170 x 110, stânga
KALIOPE 170 x 110 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-114 

170 x 110 x 45/55–63 

240

+

S401-095

S904-004

Cadă asimetrică KALIOPE 170 x 110, dreapta
KALIOPE 170 x 110 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-115 

170 x 110 x 45/55–63 

240

+

S401-096

S904-004

Cadă asimetrică KALIOPE 153 x 100, stânga
KALIOPE 153 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-024 

153 x 100 x 45/55–67 

225

+

S401-059

S904-004

Cadă asimetrică KALIOPE 160 x 100, dreapta
KALIOPE 160 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-293 

160 x 100 x 45/55–67 

230

+

S401-117

S904-004

Cadă asimetrică KALIOPE 153 x 100, dreapta
KALIOPE 153 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-025 

153 x 100 x 45/55–67 

225

+

S401-059

S904-004

Cadă asimetrică KALIOPE 160X100, stânga
KALIOPE 160 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-292 

160 x 100 x 45/55–67 

230

+

S401-117

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



MEZA
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Colecția de căzi asimetrice MEZA, este o 
colecție impresionantă și practică, care se 
potrivește oricărui design.

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.

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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MEZA Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Căzile asimetrice din colecția MEZA au o formă ergonomică,
o bază spațioasa și un spătar confortabil. În sectiunea de colț 
există un spațiu mare unde te poți așeza dar care poate servi și 
ca raft pentru accesoriile de baie. Cada de baie va arăta și mai 
spectaculosă dacă este  combinată cu un panou elegant care 
subliniază designul său modern.

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.

Mască frontală pentru cada de baie MEZA, prawy/lewy
Front casing for MEZA bathtub, right/left
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Cadă asimetrică MEZA 160 x 100, stânga
MEZA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-124 

160 x 100 x 42/52–64 

190

+

S401-097

S904-004

Cadă asimetrică MEZA 160 x 100, dreapta
MEZA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-123 

160 x 100 x 42/52–64 

190

+

S401-097

S904-004

Cadă asimetrică MEZA 170 x 100, stânga
MEZA 170 x 100 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-126 

170 x 100 x 42/52–64 

205

+

S401-098

S904-004

Cadă asimetrică MEZA 170 x 100, dreapta
MEZA 170 x 100 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-125 

170 x 100 x 42/52–64 

205

+

S401-098

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



NANO
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Colecția de căzi asimetrice NANO 
este o colecție potrivită indiferent de 
dimensiunea încăperii tale.

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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CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS
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NANO Căzi de baie asimetrice
Asymmetric bathtubs

Colecția de căzi asimetice NANO este potrivită băilor mici.  
Destinate instalării într-un colț în baie, te vor ajuta să profiți la 
maximum de spațiul disponibil. Căzile NANO au fost proiectate 
cu un spătar confortabil și o margine lată ce permite să păstrezi
accesoriile pentru baie întotdeauna la îndemână.

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.

Mască frontală pentru cada de baie NANO, prawy/lewy
Front casing for NANO bathtub, right/left
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Cadă asimetrică NANO 150 x 75, dreapta
NANO 150 x 75 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow[l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-063 

150 x 75 x 42/52–60 

165

+

S401-062

S904-004

Cadă asimetrică NANO 150 x 75, stânga
NANO 150 x 75 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-064 

150 x 75 x 42/52–60 

165

+

S401-063

S904-004

Cadă asimetrică NANO 140 x 75, dreapta
NANO 140 x 75 asymmetric bathtub, right

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-061 

140 x 75 x 42/52–60 

150

+

S401-060

S904-004

Cadă asimetrică NANO 140 x 75, stânga
NANO 140 x 75 asymmetric bathtub, left

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare: 
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-062 

140 x 75 x 42/52–60 

150

+

S401-061

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



VENUS

112

Colecția de căzi simetrice VENUS, aduce luxul 
în casa ta!

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 Căzi de baie simetrice
Symmetric bathtubs

Colecția de căzi simetrice VENUS creează cu succes o zonă de 
relaxare în baia ta. Căzile simetrice VENUS oferă un șezut pe 
colț și sunt prevăzute cu margini late ce pot fi folosite pentru 
depozitarea accesoriilor de baie. Căzile simetrice VENUS arată 
excepțional de elegant cu un panou cu gresie mozaic.

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.

Mască frontală pentru cada de baie VENUS 150
Front casing for VENUS 150 bathtub

Mască frontală pentru cada de baie VENUS 140
Front casing for VENUS 140 bathtub



115

Sifon automat pentru cadă 
Bathtub siphon, automatic

cod catalog catalogue code: S904-004

SIFON PENTRU CĂZI CERSANIT
CERSANIT BATHTUB SIPHON

Cadă de baie simetrică VENUS 140 x 140
VENUS 140 x 140 symmetric bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-038 

140 x 140 x 45/55–67 

285

+

S401-040

S904-004

Cadă de baie simetrică VENUS 150 x 150
VENUS 150 x 150 symmetric bathtub

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x l x A/Î cu picioare [cm]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
volumul pentru preaplin [l]:

volume to overflow [l]: 
picioare reglabile incluse: 
adjustable legs included:

mască fontală necesară pentru montare:
front casing to be completed:

sifon necesar pentru montare:
bathtub siphon to be completed:

S301-013 

150 x 150 x 45/55–63 

355

+

S401-013

S904-004

CĂZI DE BAIE   |   BATHTUBS

GARANȚIE CADĂ DE BAIE: 10 ANI  |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ACRIL ALB DE LUNGĂ DURATĂ
LO N G - L A S T I N G  W H I T E



panouri pentru cadă 
O cadă singură nu este suficientă. Pentru a face un set întreg, 
vei avea nevoie de un panou care să te ajute să păstrezi locul 
curat si uscat. Este  soluția excelentă pentru cei care au timp 

doar de un duș rapid dimineata, dar vor să se bucure de o baie  
relaxantă seara. Colecția de panouri de cada EASY NEW de la  

Cersanit, creează un design elegant potrivindu-se perfect cu 
decorul băii tale.

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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EASY NEW 
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Panourile de cadă sunt o soluție practică ce îți 
permit să faci un duș rapid când nu ai timp pentru 
o baie lungă. Designul rafinat al panourilor de 
cadă, îți vor înfrumuseța baia.  

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. 

PANOURI CADĂ   |   BATH SCREENS
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Panourile de cadă  simple sau  duble sunt realizate din sticlă 
securizată de 5mm și echipate cu un canalul U de perete fără 
șuruburi sau capace vizibile care să permită reglarea acestuia 
pentru a acomoda curbura peretelui. Panourile rotative oferă
un unghi larg de deschidere convenabil atât în interior, cât 
și în exterior. Panourile de cadă sunt acoperite cu un strat 
protector „CleanPro” ce protejează împotriva acumulării de 
calcar și alte depuneri.

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. PANOU ROTATIV   

ROTATING WING
Unghiul de rotație 360° 
al panourilor de cadă cu 
doua panouri permite unui 
panou să fie deschis spre 
interior cât și spre exterior.
The 360° rotation angle 
in two-winged screens 
enables the wings to be 
opened inwards and out. 

AJUSTARE ȘI STRÂNGERE  
ADJUSTMENT  
AND TIGHTNESS
Profilul de perete 
reglabil ajută la nivelarea 
imperfecțunilor  peretelui 
de până la 15 mm. 
Etanșeitatea panoului de 
cadă este asigurată de un 
sigiliu transparent foarte 
elegant. 
The adjustable wall profile 
helps level wall irregularities 
of up to 15 mm. Screen 
tightness is ensured by the 
elegant transparent seal.

UNGHI LARG DE  
DESCHIDERE   
WIDE OPENING ANGLE
Panourile de cadă cu un 
mecanism încorporat  
permite unuia dintre 
panouri să fie deschis la 
180°. 
The in-built profile screen 
mechanism enables the 
wing to be opened within 
a range of 180°.

EASY NEW 

SOLUȚIILE NOASTRE 
OUR SOLUTIONS



Panou pentru cadă, simplu EASY NEW 
EASY NEW bath screen, single wing

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]:
 tip de balama hinge type:

tip sticlă:
type of glass:  

strat CleanPro:  
CleanPro coating: 

culoare profil profile colour: 

S301-289 

70 x 140 

coloană collumn 
transparentă 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

crom chrome
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PANOURI CADĂ   |   BATH SCREENS

Panou pentru cadă, dublu EASY NEW 
EASY NEW bath screen, double wing

cod catalog catalogue code: 
dimensiuni L x H [cm]:

dimensions W x H [cm]:
 tip de balama hinge type:

tip sticlă:
type of glass:  

strat CleanPro:  
CleanPro coating: 

culoare profil profile colour: 

S301-290 

115 x 140 

coloană collumn 
transparentă 5 mm 
transparent 5 mm 

+ 

crom chrome

GARANȚIE PENTRU PANOURI DE CADĂ: 5 ANI   |   BATH SCREENS WARRANTY: 5 YEARS

STRAT PROTECTOR
P R OT EC T I V E  COAT I N G



Schițe tehnice
Ești interesat de produsele noastre din portofoliu?

Pentru mai multe informații consultă schițele tehnice.

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



a

b c
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 Cabine de duș
Shower enclosures

Cabină de duș cu balamale Crea, stânga
CREA shower enclosure door with hinges, left

Cabină de duș cu balamale Crea, dreapta 
CREA shower enclosure door with hinges, right

cod catalog
catalogue code a b c d

S159-005 2020 2000 890-900 450±10

S159-001 2020 2000 990-1000 550±10

cod catalog
catalogue code a b c d

S159-006 2020 2000 890-900 450±10

S159-002 2020 2000 990-1000 550±10

a
b

c

d

Perete cabină de duș cu balamale CREA
CREA wall for hinged shower enclosure

cod catalog
catalogue code a b c

S159-010 2000 845-855 845-855

a c

b

b
a

c

d

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS
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 Cabine de duș
Shower enclosures

Cabină de duș Walk-in MILLE, crom 
MILLE walk-in shower enclosure, chrome

Cabină de duș walk-in MILLE, negru 
MILLE walk-in shower enclosure, black

b

a c

b

a c

JOTA Cabine de duș
Shower enclosures

Cabină de duș pe colț JOTA, stânga 
JOTA corner shower enclosure, left

Cabină de duș pe colț JOTA, dreapta 
JOTA corner shower enclosure, right

cod catalog
catalogue code a b c d

S160-001 1950 890~900 890~900 500±10

cod catalog
catalogue code a b c d

S160-002 1950 890~900 890~900 500±10

d d

a

b
c

a

b
c

cod catalog
catalogue code a b c

S161-001 2000 990-1000 <1200

S161-002 2000 1190-1200 <1200

cod catalog
catalogue code a b c

S161-003 2000 990-1000 <1200

S161-004 2000 1190-1200 <1200
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ARTECO Cabine de duș
Shower enclosures

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

Cabină de duș glisantă ARTECO 
ARTECO sliding shower enclosure

a

e

b
c f

d

cod catalog
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

Cabină de duș semirotundă ARTECO
ARTECO halfround shower enclosure

cod catalog
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

f

d e

R

a

b c

Cabină de duș de colț ARTECO PIVOT
ARTECO PIVOT corner shower enclosure

a

b c

d

cod catalog
catalogue code a b c d

S157-009 1900 785~800 785~800 510±10

S157-010 1900 885~900 885~900 610±10
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BASIC Cabine de duș
Shower enclosures

Cabină de duș glisantă BASIC 
BASIC sliding shower enclosure

Cabină de duș semirotundă BASIC
BASIC halfround shower enclosure

Ușă de duș BASIC PIVOT
BASIC PIVOT shower enclosure door

cod catalog
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

a

b c f

f

a

cod catalog
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

b c

R

d e

d

c

cod catalog
catalogue code a b c d e f

S158-006 1850 785~800 985~1000 985~1000 785~800 400±10

d

e



cod catalog
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

Cadiță de duș rectangulară TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 rectangular shower tray

a

A A

c

d

b

128

TAKO SLIM Cădițe de duș 
Shower trays 

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

cod catalog
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

cod catalog
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

Cadiță de duș pătrată TAKO SLIM 80, 90
TAKO SLIM 80, 90 square shower tray

Cadiță de duș semirotundă 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

TAKO Cădițe de duș 
Shower trays 

e

f g

Ø

A-A
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cod catalog
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

a

Cadiță de duș semirotundă TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 halfround shower tray

R

A-A

Cadiță de duș pătrată TAKO 80, 90
TAKO 80, 90 square shower tray

cod catalog
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

a

d

e f

AA

b

c

a

Ø

A-A
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 Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

VIRGO Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

OPȚIUNI DE MONTARE A BATERIEI 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Robinet de perete 
Wall faucet

Robinet montat în picioare 
Standing bath faucet

cod catalog
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

Cadă rectangulară CREA   CREA rectangular bathtub

cod catalog
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

Cadă rectangulară VIRGO   VIRGO rectangular bathtub
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INTRO Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

cod catalog
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

Cadă rectangulară INTRO   INTRO rectangular bathtub

cod catalog
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

Cadă rectangulară VIRGO   VIRGO rectangular bathtub
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SMART Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

ZEN Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

OPȚIUNI DE MONTARE A BATERIEI 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Robinet de perete 
Wall faucet

Robinet montat în picioare 
Standing bath faucet

cod catalog
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

c d

e

f

g j k

i

a

h

b

l

Ø

Cadă rectangulară SMART, lewostronna, prawostronna    SMART rectangular bathtub, left side, right side

cod catalog
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

Cadă rectangulară ZEN   ZEN rectangular bathtub

k l
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FLAVIA Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

KORAT Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

cod catalog
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

Cadă rectangulară FLAVIA   FLAVIA rectangular bathtub

cod catalog
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

Cadă rectangulară KORAT   KORAT rectangular bathtub

c d e

f

g

ł m

k

j

a

h i

b

n

Ø

Ø l

c d f

e f

i

ł m

j k

a

hg

b

n

Ø

Ø l
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DIMENSIONS IN MILLIMETERS

OPȚIUNI DE MONTARE A BATERIEI 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Robinet de perete 
Wall faucet

Robinet montat în picioare 
Standing bath faucet

n

BLISSA Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

c d f

e

g

ł m

k l
j

a

ih

b

n
Ø

Ø

cod catalog
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

Cadă rectangulară BLISSA   BLISSA rectangular bathtub

LANA Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

cod catalog
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

Cadă rectangulară LANA   LANA rectangular bathtub

e f

k
j

g

h i

l

o p

m
ł

a
b
c

d

r

Ø

n
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NAO Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

NIKE Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

cod catalog
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

c d f g h

e

i

j

n o

łm

a

lk

b

p
Ø

Ø

f i j k

g
h

l ł

m

a
b

c

d
e

Ø

Cadă rectangulară NAO   NAO rectangular bathtub

cod catalog
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

Cadă rectangulară NIKE   NIKE rectangular bathtub
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DIMENSIONS IN MILLIMETERS

OPȚIUNI DE MONTARE A BATERIEI 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Robinet de perete 
Wall faucet

Robinet montat în picioare 
Standing bath faucet

OCTAVIA Căzi rectangulare
Rectangular bathtubs

 Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

cod catalog
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

d f g

h
j k

i

e

m n

o
p

r

a
b
c

l ł

s

Ø
Ø

Cadă rectangulară OCTAVIA   OCTAVIA rectangular bathtub

cod catalog
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

Cadă asimetrică CREA, dreapta, stânga   CREA asymmetric bathtub, right, left

c d e
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g

l ł
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i
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Ø
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SICILIA Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

VIRGO MAX Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

cod catalog
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

cod catalog
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

Cadă asimetrică VIRGO MAX, dreapta, stânga   VIRGO MAX asymmetric bathtub, right, left

k l

m

ł
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g

Ø

h i

j

c
d

e

gf

b
a

k

Ø

Cadă asimetrică SICILIA, dreapta, stânga   SICILIA asymmetric bathtub, right, left
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JOANNA NEW Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

KALIOPE Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

OPȚIUNI DE MONTARE A BATERIEI 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Robinet de perete 
Wall faucet

Robinet montat în picioare 
Standing bath faucet

cod catalog
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

łl

k
j

h

e

g

a
b dc

i

f

Ø

l
ł m

n o

i
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b

c
d

j
k

Ø

Cadă asimetrică JOANNA NEW, dreapta, stânga   JOANNA NEW asymmetric bathtub, right, left

cod catalog
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

Cadă asimetrică KALIOPE, dreapta, stânga   KALIOPE asymmetric bathtub, right, left
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MEZA Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

NANO Căzi asimetrice
Asymmetric bathtubs

cod catalog
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

cod catalog
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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Cadă asimetrică NANO, dreapta, stânga   NANO asymmetric bathtub, right, left

Cadă asimetrică MEZA, dreapta, stânga   MEZA asymmetric bathtub, right, left
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VENUS Căzi simetrice
Symmetric bathtubs

EASY NEW Panouri cadă
Bath screens

DIMENSIUNI ÎN MILIMETRI
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

OPȚIUNI DE MONTARE A BATERIEI 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Robinet de perete 
Wall faucet

Robinet montat în picioare 
Standing bath faucet

cod catalog
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

j

c
d

a g

i

b f

e

Cadă simetrică VENUS   VENUS symmetric bathtub

Panou pentru cadă, dublu EASY NEW 
EASY NEW bath screen, double wing

cod catalog
catalogue code a b c d e

S301-290 1400 536 620-635 510 530

a a

d e

b

c

Panou pentru cadă, simplu EASY NEW 
EASY NEW bath screen, single wing

cod catalog
catalogue code a b

S301-289 1400 700-715

b
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