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НАЙВИЩІ СТАНДАРТИ  

ГІГІЄНИ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ!

Завдяки новому профілю 
внутрішньої частини чаші 

унітаза та її гладкій поверхні, 
на ній не можуть утворюватися 
відкладення та бруд, що в’ївся. 
Інноваційна система зливання 

ретельно миє всі внутрішні 
поверхні, довше залишаючи 

чашу чистою та свіжою.

Thanks to the new profiling of the 
internal part of the bowl and its 
smooth surfaces, no deposits or 

grime can build up. The innovative 
flush system thoroughly washes all 
interior surfaces, leaving the bowl 

clean and fresh for longer.

Із технологією CleanOn очищення вашої ванної 
кімнати потребуватиме докладання меншого 
обсягу зусиль — внутрішня поверхня унітаза 

тепер гладенька, без куточків. Щоби туалет 
залишався бездоганно чистим, досить злегка 

протерти його  м’якою ганчіркою. Жодного тертя 
та жодних агресивних засобів для очищення, що 

є настільки шкідливими для довкілля.

The CleanOn technology also means less cleaning in 
your bathroom – the inner surfaces of the bowl are 

now smooth, with no nooks. A gentle wipe with a soft 
cloth is all it takes to keep your toilet perfectly clean. 

No scrubbing, and no harsh detergents that are so 
detrimental to the environment.

Підвісні унітази та унітази-компакт із технологією 
CleanOn уже наявні в багатьох серіях кераміки для 

ванних кімнат Cersanit, а саме в серіях CREA, City, 
Carina, Colour і Parva. Оберіть модель, що якнайкраще 

підходить для вашої ванної кімнати!

The CleanOn wall-hung bowls and WC compacts are already 
available in many Cersanit bathroom ceramic series, such as 

CREA, CITY, CARINA, COLOUR and PARVA. Choose the model 
that suits your bathroom best!

У традиційних чашах унітазів під обідком 
є важкодоступні поверхні, де розмножуються 
небезпечні для здоров’я бактерії та мікроби. 

У чашах CleanOn внутрішнього навислого обідка 
немає, а отже немає ані важкодоступних куточків, 
ані прихованого бруду, що в’ївся. Завдяки такому 

рішенню ваш туалет залишається чистішим,  
ніж будь-коли раніше!

In traditional toilet bowls there are some hard accessible 
surfaces under the edge, where grow bacteria and germs 

dangerous for health. In CleanOn bowls the internal 
overhanging rim has been removed and along with it also 
all hard accessible nooks and hidden grime. This solution 

ensures your toilet remains cleaner  
than ever!

Революційна 
технологія CleanOn — 

це  принципово 
нова якість процесу 

підтримування чистоти та 
порядку у ванній кімнаті. 
Ми вилучили з підвісних 

унітазів та  унітазів-
компакт внутрішній 

обідок, завдяки чому 
вони стали більш 

функціональними та 
зручними у використанні.

CleanOn is a breakthrough 
technology and a new quality 

in keeping your bathroom 
clean and tidy. It eliminates 

the internal rim from wall 
hung toilet bowls and WC 

compacts, for a functional 
and user-friendly solution.

CleanOn – THE HIGHEST STANDARDS 
IN HYGIENE FOR YOUR HOME!



76

Просте натисканням однієї кнопки — це функція, що 
дає змогу без надмірних зусиль від’єднати сидіння, 

завдяки чому процес очищення стає як ніколи 
швидким і легким. Забезпечити вищий рівень 

гігієни можна за допомогою лише однієї кнопки, яка 
забезпечує просте від’єднання сидіння. 

One button easy-off is a feature that facilitates effortless 
unclipping of the seat, making cleaning faster and easier 
than ever before. A single button to easily unclip the seat, 

for improved toilet hygiene.

У своїй структурі сидіння для унітаза містять частинки 
активного срібла, які допомагають стримувати розвиток 

бактерій та мікроорганізмів. Завдяки цій сучасній 
формулі, сидіння залишаються гігієнічними, безпечними 

та зручними у використанні. 

Toilet seats contain active silver particles in their structure to 
help reduce the growth of bacteria and microorganisms. Thanks 

to this modern formula, the seats remain hygienic, safe and 
comfortable to use.

ПРОСТЕ ЗНЯТТЯ НАТИСКАННЯМ ОДНІЄЇ КНОПКИ
ONE BUTTON EASY-OFF

СИСТЕМА ПЛАВНОГО ЗАКРИВАННЯ
SOFT-CLOSE SYSTEM

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ANTIBACTERIAL PROTECTION

Більшість сидінь, що є в арсеналі компанії Cersanit, 
виконані з високоякісного дюропласта. Вони відрізня-
ються довговічністю та стійкістю до зміни кольору.
 
 

Most of the seats available from Cersanit are made of high 
quality duroplast. They are distinguished by their durability 
and resistance to discolouration.

ДЮРОПЛАСТ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ
SUPERB QUALITY DUROPLAST

Завдяки системі плавного закривання, сидіння 
Cersanit є надзвичайно зручними та безпечними у 
використанні. Тихе повільне закривання сидіння 
зменшує рівень шуму та усуває небезпеку притискання 
пальців, що є особливо важливим, коли поблизу 
перебувають діти.

Thanks to the soft-close system, Cersanit seats are comfortable 
and safe to use. The quiet and slow closing of the seat reduces 
noise and eliminates the risk of slamming your fingers, which is 
particularly important when there are children around.

CERSANIT ПРОПОНУЄ СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗА 
РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ, ІЗ РІЗНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ТА ВЛАСТИВОСТЯМИ. 
Для кожної серії кераміки, представленої в 

цьому каталозі, була спеціально розроблена 
лінійка сидінь, що відповідають унітазам 

та  унітазам-компакт із колекції. Ось основні 
властивості та переваги сидінь, які ми вам 

пропонуємо.

THE CERSANIT OFFER INCLUDES TOILET SEATS 
OF VARIOUS SHAPES, PARAMETERS AND 

PROPERTIES. 
Each of the ceramic series presented in this catalogue 

is accompanied by a dedicated range of seats that 
correspond to the toilet bowls and WC compacts in the 

collection. Here are the key features and benefits of 
the seats we offer.

Cersanit пропонує дизайнерське рішення — 
пласкі сидіння SLIM . Їхня мінімалістська 
форма ідеально пасує сучасним ванним 

кімнатам, підкреслює їхній стиль і характер.

Cersanit offers flat SLIM seats, a designer product. 
Their minimalist form is a perfect match to modern 
bathrooms, emphasising their style and character.

СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗА 
CERSANIT

TOILET SEATS CERSANIT

СИДІННЯ SLIM
SLIM SEATS



СЕРІЇ
ДЛЯ ВАННОЇ 

КІМНАТИ
BATHROOM

SERIES



КЕРАМІКА, 
МЕБЛІ ТА ВАННИ

НОВИНКА

Дизайн і свобода в плануванні шикарної 
ванної кімнати. Витончені лінії внесуть 

узгодженість і гармонію в інтер’єр вашої 
ванної кімнати. Створіть ванну кімнату з 

унікальними можливостями.

Design and freedom in planning your chic 
bathroom. With the thin lines, discover 

consistency and harmony in your bathroom 
interior. Create a bathroom of unique 

potential. 

CREA - CERAMICS, FURNITURE AND BATHTUBS
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УМИВАЛЬНИКИ

 
WASHBASINS

ROCKLITE - ЛЕГКА ДОВГОВІЧНА 
КЕРАМІКА

ROCKLITE - FOR LIGHT  
AND DURABLE CERAMICS

Тонкостінні, але водночас 
високоміцні умивальники 

CREA, створені на основі 
нової технології ROCKLITE, 

обожнюють за їхню красу та 
легкість. 

Thin-walled CREA washbasins 
based on the new ROCKLITE 

technology are admirable for 
their beauty and lightness, while 

still maintaining high impact 
resistance. 

Щоби забезпечити бездоганне 
покриття з красивою гладкою та 

рівномірно білою поверхнею, 
для формування тонкого краю 

умивальників знадобилася 
покращена емаль. 

An improved enamel was required for 
the thin edges of the washbasins, to 

produce that perfect coat, ensuring a 
beautifully smooth and uniformly white 

surface. 

ТОНКИЙ КРАЙ
THIN EDGE

МОДИФІКОВАНА ГЛАЗУР
MODIFIED GLAZE

КЕРАМІЧНА МАСА
З ПОКРАЩЕНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ 
CERAMIC MASS
WITH INCREASED PROPERTIES
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УНІТАЗИ

 
TOILETS

Сучасний дизайн кераміки 
разом із безобідковою 
технологією CleanOn і 

прихованим фіксатором 
чаші унітаза забезпечують 

неперевершену естетику та 
бездоганну чистоту у ванній 

кімнаті. 

The modern design of the 
ceramics, along with the 

CleanOn no-rim technology and 
hidden fixation for the toilet 

bowls, ensure great aesthetics 
and perfect cleanliness in your 

bathroom. 

Дві унікальні лінійки 
підвісних унітазів і біде. 
Наявні в прямокутному та 
овальному виконанні.

Two unique ranges of  
wall hung bowls and 
bidets. They are available 
in rectangular and oval 
versions.

Тонкі антибактеріальні 
сидіння для унітаза Slim. 

Вони легко знімаються 
натисканням лише 

однієї кнопки та плавно 
опускаються, а отже є 

дуже зручними для будь-
якого користувача.

Thin antibacterial SLIM toilet 
seats. Easy detaching with 

just a single button, plus the 
slow-fall system, ensure they 

are highly convenient for 
everyone.
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CREA
шафка під умивальник / washbasin cabinet
дуб, біла, сіра / oak, white, grey
наявні в розмірах: 80/100 см /available in sizes: 
80/100 cm

MELAR
сторінка / page | 139

LARA 80
сторінка / page | 125

SMART
сторінка / page | 133

LARA 100
сторінка / page | 125

LARA
сторінка / page | 125

COLOUR
сторінка / page | 53

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO CABINETS FROM SERIES:

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO CABINETS FROM SERIES:

CREA
шафка під умивальник / washbasin cabinet
дуб, біла, сіра / oak, white, grey
наявні в розмірах: 50/60 см / available in sizes: 
50/60 cm

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК CREA 50, 60
CREA 50, 60 FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК CREA 80, 100
CREA 80, 100 FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting
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УМИВАЛЬНИКИ НА СТІЛЬНИЦЮ CREA
CREA COUNTERTOP WASHBASINS

сумісність | fitting

CREA
шафка під умивальник / washbasin 
cabinet
дуб, біла, сіра /oak, white, grey
ширина: 40 см /width: 40 cm

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК CREA 40
CREA 40 FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

LARA
сторінка / page | 125

CREA
сторінка / page | 16

CREA
сторінка / page | 16

SMART
сторінка / page | 133

MELAR
сторінка / page | 139

CREA
сторінка / page | 16

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO CABINETS FROM SERIES:

ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES CABINETS FROM SERIES:

CREA
шафка зі стільницею / cabinet with 
countertop
дуб, біла, сіра / oak, white, grey
наявні в розмірах: 80/100 см /
available in sizes: 80/100 cm
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КЕРАМІКА CREA
CREA CERAMICS

пропозиції | offer

CREA
квадратний умивальник на 
стільницю / countertop  
washbasin square
K114-007 – 35 см/cm

CREA
прямокутний умивальник 
на стільницю / countertop 
washbasin rectangular
K114-001 – 50 см/cm

CREA
круглий умивальник на 
стільницю / countertop  
washbasin round
K114-020 – 38 см/cm

CREA
вставний круглий 
умивальник на стільницю /
let in countertop washbasin 
round
K114-002 – 38 см/cm

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

CREA
меблевий умивальник із 
прямокутним переливом /
furniture washbasin with 
rectangular overflow 
K114-004 – 40 см/cm

КЕРАМІКА CREA
CREA CERAMICS

пропозиції | offer

CREA
меблевий умивальник із 
прямокутним переливом / 
furniture washbasin with 
rectangular overflow 
K114-005 – 50 см/cm 
K114-006 – 60 см/cm

CREA
меблевий умивальник із 
прямокутним переливом / 
furniture washbasin with 
rectangular overflow 
K114-018 – 100 см/cm 
K114-017 – 80 см/cm

CREA CleanOn
прямокутний підвісний унітаз /
wall hung bowl rectangular
S701-213

CREA CleanOn
овальний підвісний унітаз / 
wall hung bowl oval
S701-212

CREA SLIM*
прямокутне дюропластове 
сидіння для унітаза /
duroplast toilet seat rectangular 
K98-0178

CREA SLIM*
овальне дюропластове 
сидіння для унітаза /
duroplast toilet seat oval
K98-0177

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

CREA
прямокутне підвісне біде /
wall hung bidet rectangular 
K114-010

CREA
овальне підвісне біде /
wall hung bidet oval
K114-009 

*сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття натисканням однієї кнопки / 
soft close toilet seat with One button easy-off function

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА СИДІННЯ ДЛЯ

УНІТАЗУ SLIM

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT 
ЗНІМАННЯ

ОДНІЄЮ
КНОПКОЮ

СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 
ПРИХОВАНИЙ

МОНТАЖ
БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ
ВОДИ УСЕРЕДИНІ

БАЧКА

ПІДХОДИТЬ
ДО БАГАТЬОХ
ВИДІВ МЕБЛІВ БАГАТО РІЗНИХ

ФОРМ

100%
ФАРФОР

100%
ФАРФОР
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МЕБЛІ

 
FURNITURE

АНТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ 
для зміцнення волокон

ANTI-FUNGAL AGENT 
to reinforce the fibres

ПІДВИЩЕНА ЩІЛЬНІСТЬ
завдяки використанню 
спеціального 
модифікованого клею

INCREASED DENSITY
thanks to the use of a 
specially modified glue

Велике розмаїття розмірів 
шафок забезпечує 
нові можливості для 
проектування ванної 
кімнати.

A large selection of cabinet 
sizes, making it easier to 
design a bathroom.

Зручні місткі шухляди, що повністю 
висуваються, усувають багато 
незручностей, пов’язаних зі 
зберіганням речей.

Spacious and easy-to-use drawers that can 
be pulled out fully, making the storage of 
accessories easier.

AQUASAFE - ЕЛЕГАНТНІ МЕБЛІ З 
ПОКРАЩЕНИМ ЗАХИСТОМ ВІД 

ВОЛОГИ

AQUASAFE - ELEGANT FURNITURE WITH 
IMPROVED RESISTANCE TO MOISTURE

Із технологією AQUASAFE меблі 
у вашій ванній кімнаті роками 

залишатимуться в ідеальному стані.

With AQUASAFE technology, your 
bathroom furniture remains in perfect 

condition for many years.
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ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК CREA 80, 100
CREA 80, 100 WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК CREA 50, 60
CREA 50, 60 WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

CREA
меблевий умивальник із прямокутним переливом/ 
furniture washbasin with rectangular overflow 
наявні в розмірах: 80/100 см / 
available in sizes: 80/100 cm

CREA
меблевий умивальник із прямокутним 
переливом / furniture washbasin with rectan-
gular overflow 
наявні в розмірах: 50/60 см/ 
available in sizes: 50/60 cm

CITY
сторінка / page | 36 

COLOUR
сторінка / page | 52 

COMO
сторінка / page | 65 

COMO
сторінка / page | 65 

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO WASHBASIN FROM SERIES:

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO WASHBASINS FROM SERIES:

умивальники продаються без керамічної 
заглушки / washbasins available without a 
ceramic plug.

умивальники продаються без керамічної 
заглушки / washbasins available without a 
ceramic plug.
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CREA
прямокутний умивальник на стільницю / 
countertop washbasin rectangular
наявний у розмірі: 50 см / 
available in size: 50 cm

CREA
сторінка / page | 16 

CREA
сторінка / page | 16 

CREA
сторінка / page | 16 

CREA
сторінка / page | 16

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES WASHBASINS FROM SERIES:

ШАФКА ЗІ СТІЛЬНИЦЕЮ CREA 80, 100
CREA 80, 100 CABINET WITH COUNTERTOP

сумісність | fitting

умивальники продаються без керамічної 
заглушки / washbasins available without a 
ceramic plug.

умивальники продаються без керамічної 
заглушки / washbasins available without a 
ceramic plug.

CREA
меблевий умивальник із прямокутним 
переливом / furniture washbasin with rectan-
gular overflow 
ширина: 40 см /width: 40 cm

COMO
сторінка / page | 65

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO WASHBASIN FROM SERIES:

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК CREA 40
CREA 40 WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting
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МЕБЛІ CREA
CREA FURNITURE

пропозиції | offer

CREA
пенал відкритий білий/ 
open pillar white 
S924-023 – 30 см/cm

CREA
пенал дуб/ 
pillar oak 
S924-024 – 40 см/cm

CREA
пенал білий/ 
pillar white 
S924-022 – 40 см/cm

CREA
пенал сірий/ 
pillar grey 
S924-025 – 40 см/cm

CREA
шафка зі стільницею/
cabinet with countertop 
сіра / grey 
S924-020 – 100 см/cm 
S924-018 – 80 см/cm

CREA
шафка зі стільницею/
cabinet with countertop
біла / white
S924-006 – 100 см/cm 
S924-005 – 80 см/cm

CREA
шафка зі стільницею/
cabinet with countertop
дуб / oak
S924-012 – 100 см/cm 
S924-010 – 80 см/cm

МЕБЛІ CREA
CREA FURNITURE

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

CREA
шафка під умивальник/
washbasin cabinet 
дуб/oak
S924-011 – 100 см/cm 
S924-009 – 80 см/cm
S924-008  – 60 см/cm
S924-007 – 50 см/cm

CREA
шафка під умивальник/
washbasin cabinet 
біла /white
S924-021 – 100 см/cm 
S924-004 – 80 см/cm
S924-003  – 60 см/cm
S924-002 – 50 см/cm

CREA
шафка під умивальник/ 
washbasin cabinet 
сіра / grey
S924-019 – 100 см/cm 
S924-017 – 80 см/cm
S924-016  – 60 см/cm
S924-015 – 50 см/cm

CREA
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
дуб/oak
S924-013 – 40 см/cm

CREA
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
біла/white
S924-001 – 40 см/cm

CREA
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
сіра/grey
S924-014 – 40 см/cm

ЗАГЛИБЛЕНА
ПЕРЕДНЯ
ПАНЕЛЬ

ВОЛОГОНЕПРОНИКНА 
ПЛИТА

AQUASAFE
ПРИХОВАНІ 

РУЧКИ

100%
ШУХЛЯДА 
З ПОВНИМ

ВИСУВАННЯМ
СИСТЕМА ТИХОГО

ЗАКРИТТЯ
ДВЕРЕЙ
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ВАННИ CREA
CREA BATHTUBS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

CREA
прямокутна ванна / rectangular bathtub
S301-233 – 150x75 см/cm
S301-225 – 160x75 см/cm
S301-226 – 170x75 см/cm
S301-227 – 180x80 см/cm

CREA
асиметрична ванна / asymmetric bathtub
S301-232 – L 160x100 см/cm
S301-230 – R 160x100 см/cm

 
ВАННИ

 
BATHTUBS

ПІДВИЩЕНА ДОВГОВІЧНІСТЬ
акриловий бортик  

завтовшки 4 мм

INCREASED DURABILITY
4 mm-thick acrylic board

ДУЖЕ ТОНКИЙ
КРАЙ

VERY THIN
EDGE

10 мм/mm

СУЧАСНИЙ КОМФОРТ, ЩО 
БЕНТЕЖИТЬ І РОЗСЛАБЛЯЄ

A MODERN TAKE ON COMFORT  
AND RELAXATION

Більш глибокі ванни з особливо 
тонкими краями та ергономічнішим 

профілем.

Bathtubs with especially thin edges, 
deeper and more ergonomically 

profiled.
правобічна/

right
лівобічна/

left

БЕЗ ПАНЕЛІ ЛИШЕ
ЛИЧКУВАННЯ

ТОНКИЙ
КРАЙ

ВЕЛИКА
ГЛИБИНА

АКРИЛ
НАЙВИЩОЇ

ЯКОСТІ

РЕГУЛЬОВАНІ
НІЖКИ В

КОМПЛЕКТІ



CITY
КЕРАМІКА 

Сучасний дизайн і мінімалістська 
естетика, відтворені у формі, контурах і 

кольорі. Стильна, проста, елегантна. Для 
прихильників міського стилю та новітніх 

функціональних рішень. Ванна кімната 
приваблива та закінчена — жодних 

компромісів.

A modern design and minimalist aesthetics 
reflected in form, shape and colour. Smart, 

simple, elegant. For the fans of city flair 
and functional solutions. A bathroom both 
attractive and complete – no compromise.

CITY - CERAMICS AND FURNITURE
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Епоха мінімалізму — вам сподобаються тонкі краї 
умивальника.

Time for minimalism 
– you’ll love the thin edges of the washbasin.

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ 
ВИПУСКАЄТЬСЯ В 
ІННОВАЦІЙНОМУ 

ВИКОНАННІ CleanOn 
– БЕЗ ОБІДКА!

WALL HUNG BOWL AVAILABLE IN THE 
INNOVATIVE CLEANON TECHNOLOGY –  

WITHOUT RIM!

Швидко від’єднуйте сидіння,  
натискаючи лише одну кнопку —  

це так зручно!

Detach the seat quickly with just a single button  
– it’s so convenient!

Елегантне тонке сидіння для унітаза 
підкреслить 

сучасність стилю вашої ванної кімнати CITY.

The elegant slim toilet seat will bring out the 
modern style of your CITY bathroom.

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК CITY
CITY FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting
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ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

CITY
умивальник / washbasin
K35-005 – 50 см/cm
K35-006 – 60 см/cm
K35-007 – 70 см/cm

CITY OVAL CleanOn
підвісний унітаз/ 
wall hung bowl
K701-104

CITY CleanOn
підвісний унітаз/ 
wall hung bowl
K701-143

CITY CleanOn
унітаз-компакт/ 
WC compact
K35-037 (010)
K35-038 (011)

CITY SLIM*
дюропластове сидіння для 
унітаза/
duroplast toilet seat
K98-0134

CITY**
дюропластове сидіння для 
унітаза/
duroplast toilet seat
K98-0127

CITY
дюропластове сидіння для 
унітаза/
duroplast toilet seat
K98-0128

CITY OVAL SLIM*
дюропластове сидіння для 
унітаза/
duroplast toilet seat
K98-0146

* сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття натисканням однієї кнопки/toilet seat with soft closing and 
One button easy-off function
** сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття/toilet seat with soft closing and easy-off function

КЕРАМІКА CITY
CITY CERAMICS

пропозиції | offer

LARA
сторінка / page | 125

MELAR
сторінка / page | 139

SMART
сторінка / page | 132

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO CABINETS FROM SERIES:

COLOUR
сторінка / page | 53

ПІДХОДИТЬ
ДО БАГАТЬОХ
ВИДІВ МЕБЛІВ

100%
ФАРФОР ВИНЯТКОВА

БІЛИЗНА
ЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT БЕЗОБІДКОВА

ТЕХНОЛОГІЯ
ПРИХОВАНИЙ

МОНТАЖ
НАЙВИЩИЙ

СТАНДАРТ
ГІГІЄНИ 

СИДІННЯ ДЛЯ
УНІТАЗУ SLIM

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ
СИДІННЯ З

МІКРОЛІФТОМ



EASY
КЕРАМІКА
ТА МЕБЛІ

Технологія — це сила! 
Інноваційне покриття CleanPro — 

це рішення, гідне нашої сучасності. 
Бездоганно та цілковито обладнана 

ванна кімната, що вмить стає чистою. 
Комфорт, зручність і розкіш вільного 

часу.

Technology has power! The innovative 
CleanPro coating is a solution worthy of our 

times. A perfectly and completely outfitted 
bathroom that gets clean in the blink of an 

eye. Comfort, convenience and the luxury of 
free time.

EASY - CERAMICS AND FURNITURE
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ПОВЕРХНЯ З ПОКРИТТЯМ CleanPro
Surface with CleanPro coating

ІННОВАЦІЙНЕ 
ПОКРИТТЯ, ЩО ЗМУШУЄ 

ЗАЛИШКИ ВОДИ ТА 
МИЛА ЗНИКАТИ ТА 

ТРИМАТИСЯ ПОДАЛІ 
ВІД ВАШОЇ ВАННОЇ 

КІМНАТИ! 
AN INNOVATIVE COATING THAT MAKES WATER  

AND SOAP RESIDUE DISAPPEAR AND STAY AWAY 
FROM YOUR BATHROOM!! 

Елегантне пласке сидіння 
підкреслить сучасність стилю 

вашої ванної кімнати EASY.

The elegant, flat seat will bring out the 
modern style of your EASY bathroom.

ПОВЕРХНЯ БЕЗ ПОКРИТТЯ CleanPro
Surface without CleanPro coating

Вкрита 
силіконом 

кераміка — 
менше 

мийних 
засобів і 

зусиль на 
очищення 

ванної 
кімнати!

Silicone 
ceramic 

coating – less 
detergent 

and cleaning 
in your 

bathroom!

Фасади без ручок, із 
системою push-to-

open («натисни, щоб 
відкрити») — такі 

елегантні та так просто 
очищуються!

No-handle fronts with push-
to-open system – so elegant 

and easy to clean!

Вигнуті фасади шафок 
та умивальників 
ідеально пасують 
одне одному.

Curved fronts of the 
cabinets and washbasins 
fit together perfectly.

СУЧАСНІСТЬ
MODERNITY
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Умивальники EASY також можна встановлювати із півп’єдесталом CARINA / EASY washbasins may be also assembled with CARINA 
semi-pedestal. 

EASY
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
біла / white

EASY
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
капучіно / cappuccino

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК EASY
EASY FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК EASY
EASY WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

EASY
умивальник /
washbasin
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КЕРАМІКА EASY
EASY CERAMICS 

пропозиції | offer

EASY CleanOn
унітаз-компакт / 
WC compact
K102-028 (010)
K102-029 (011)

EASY
умивальник / washbasin
наявний в розмірах /
available in sizes: 
K102-012 – 50 см/cm
K102-014 – 60 см/cm
K102-015 – 70 см/cm

EASY*
дюропластове сидіння для 
унітаза / duroplast toilet seat
K98-0089

EASY
дюропластове сидіння для унітаза / 
duroplast toilet seat
K98-0090

EASY CleanOn
підвісний унітаз /
wall hung bowl
K701-144

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

МЕБЛІ EASY
EASY FURNITURE

пропозиції | offer

EASY
пенал / pillar
білий / white
S573-012 – 35 см/cm

EASY
пенал / pillar
капучіно / cappuccino
S573-011 – 35 см/cm

EASY
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
біла / white
S573-002 – 50 см/cm
S573-006 – 60 см/cm
S573-008 – 70 см/cm

EASY
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
капучіно / cappuccino
S573-001 – 50 см/cm
S573-005 – 60 см/cm
S573-007 – 70 см/cm

EASY
підвісна шафка/
wall hung cabinet
біла / white
S573-010 – 35 см/cm

EASY
підвісна шафка/
wall hung cabinet
капучіно / cappuccino
S573-009 – 35 см/cm

EASY
шафка-дзеркало /
mirror cabinet
S571-026 – 60 см/cm

EASY
дзеркало з полицею /
mirror with shelf
S573-013 – 50 см/cm

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

* сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття / toilet seat with soft 
closing and easy-off function

БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

CLEANPRO
ПОКРИТТЯ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ

ПРАВО-
АБО ЛІВОБІЧНИЙ

МОНТАЖ
ДВЕРЕЙ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

ПОВЕРХНЯ,
ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

ПОВЕРХНЯ,
ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT СИСТЕМА
«PUSH-TO-OPEN»

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 



COLOUR
КЕРАМІКА 
ТА МЕБЛІ

Грайте з формами, грайте з кольорами! 
Тепер у вашому розпорядженні велике 

розмаїття варіантів. У поєднанні із 
сучасними технологіями це саме та 

ванна кімната, про яку ви мріяли.  
Та яка вам потрібна. 

Використовуйте всю силу своєї уяви!

Play with form, play with colours! 
A broad range of options now within your 

reach. Combined with modern technology, it is 
exactly the bathroom you desire. And need. 

Use the power of imagination!

COLOUR - CERAMICS AND FURNITURE

BRAK PLIKU 
ZRODŁOWEGO



4948

Підвісні унітази та 
унітази-компакт 

випускаються у виконанні 
CleanOn – без обідка — 
немає мікробів, немає 

проблем!

Wall hung bowl and 
WC compact available in 

CleanOn version – no rim, 
no germs, no problem!

Спеціальна форма 
умивальника надасть 
вам більше простору та 
зручності. 

The specially shaped 
washbasin means more 
space for your convenience. 

КЕРАМІКА COLOUR
COLOUR CERAMICS

переваги | benefits

Вирішувати вам! 
Шафки наявні в трьох  

кольорах і різних 
варіантах розмірів.

The choice is yours! 
Cabinets are available  

in 3 colours and multiple 
sizes.

Гладкі фасади — стильні, 
вишукані, зручні.

Smooth fronts– smart, 
fashionable, convenient.

МЕБЛІ COLOUR
COLOUR FURNITURE

переваги | benefits

ВАРІАНТИ
OPTIONS



5150

SMART
сторінка / page | 132

COLOUR
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
біла / white

MELAR
сторінка / page | 139

LARA
сторінка / page | 125

МЕБЛЕВІ УМИВАЛЬНИКИ COLOUR
COLOUR FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO CABINETS FROM SERIES: ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:

MATCHES ALSO WASHBASINS FROM SERIES:

CREA
сторінка / page | 25

COMO
сторінка / page | 65

COLOUR
умивальник / washbasin

ONTARIO NEW
сторінка / page | 105

CITY
сторінка / page | 36

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК COLOUR
COLOUR WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting
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COLOUR CleanOn 
унітаз-компакт / 
WC compact
K103-027 (010)
K103-025 (011 без сидіння для унітаза / without toilet seat) 

COLOUR*
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat 
біле / white
K98-0092

COLOUR
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat 
біле / white
K98-0091

COLOUR CleanOn
підвісний унітаз / 
wall hung bowl
K701-042

COLOUR
умивальник / washbasin
K103-005 – 50 см/cm
K103-007 – 60 см/cm

КЕРАМІКА COLOUR
COLOUR CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

COLOUR
корпус підвісної шафки /
wall hung cabinet corp
ширина / width: 40 см/cm
S571-023 – 40 см/cm
S571-024 – 80 см/cm
S571-025 – 120 см/cm

COLOUR
шафка-дзеркало /
mirror cabinet
S571-026 – 60 см/cm

COLOUR
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S571-019 – 50 см/cm
S571-021 – 60 см/cm

COLOUR FRONT*
фасад для шафки / cabinet 
front
синій / blue
ширина / width: 40 см/cm
S571-004 – 40 см/cm
S571-010 – 80 см/cm
S571-016 – 120 см/cm

COLOUR FRONT*
фасад для шафки / cabinet 
front
сірий / grey
ширина / width: 40 см/cm
S571-006 – 40 см/cm
S571-012 – 80 см/cm
S571-018 – 120 см/cm

COLOUR FRONT
фасад для шафки / cabinet 
front
білий / white
ширина / width: 40 см/cm
S571-001 – 40 см/cm
S571-007 – 80 см/cm
S571-013 – 120 см/cm

COLOUR
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S571-022 – 80 см/cm

МЕБЛІ COLOUR
COLOUR FURNITURE

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

*  до вичерпання запасів / while stocks last

* сидіння для унітаза з плавним закриванням і 
функцією простого зняття/toilet seat with soft closing and 
easy-off function

БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ

ПРАВО-
АБО ЛІВОБІЧНИЙ

МОНТАЖ
ДВЕРЕЙ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT 

100%
ФАРФОР ПОВЕРХНЯ,

ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

ПІДХОДИТЬ
ДО БАГАТЬОХ
ВИДІВ МЕБЛІВ СИДІННЯ З

МІКРОЛІФТОМ
СИСТЕМА

«PUSH-TO-OPEN»

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 



КЕРАМІКА
CERAMICS



CASPIA
КЕРАМІКА

Для узгоджених і гармонійних 
інтер’єрів. Сучасні технології, поєднані з 
елегантними керамічними формами, — 

усе підтримує найновіші тенденції.

For coherent and harmonious interiors. 
Modern technology combined with elegant 

ceramic shapes, where everything fits the latest 
trends.

CASPIA - CERAMICS



5958

Геометрична форма
унітаза ідеально 
узгоджується
з тонким сидінням — 
просто та елегантно.

The geometric shape of the
bowl perfectly matches the
slim seat – for simplicity
and elegance.

Технологія CleanOn —  
без обідка, для простішого миття 

та очищення.

CleanOn Technology  
– no rim, for easier washing and 

cleaning.

КЕРАМІКА CASPIA
CASPIA CERAMICS

переваги | benefits

Оберіть улюблену форму!  
Це буде овал, коло чи 

прямокутник? Умивальники 
випускаються у варіантах 

виконання  
для встановлення на/під 

стільницю.

Choose your favourite shape!  
Will it be oval, round or rectangular? 

The washbasins are available in  
on-counter and under-counter 

versions.

КЕРАМІКА CASPIA
CASPIA CERAMICS

переваги | benefits

ЕЛЕГАНТНІСТЬ
ELEGANCE
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НОВИНКА

УМИВАЛЬНИКИ НА СТІЛЬНИЦЮ CASPIA
CASPIA COUNTERTOP WASHBASINS

сумісність | fitting

CASPIA RING
умивальник на стільницю /
countertop washbasin 
K11-0094 – 44 см/cm

CASPIA OVAL
умивальник на стільницю /
countertop washbasin 
K11-0099 – 59,5 см/cm

CASPIA SQUARE
умивальник на стільницю /
countertop washbasin 
K11-0095 – 59,5 см/cm

CASPIA OVAL
умивальник на стільницю /
under counter washbasin 
K11-2242 – 55 см/cm

* сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття натисканням однієї кнопки / toilet seat with soft closing and 
One button easy-off function

КЕРАМІКА CASPIA
CASPIA CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

CASPIA CleanOn
підвісний унітаз / 
wall hung bowl
K701-103

CASPIA SLIM*
дюропластове сидіння для унітаза / 
duroplast toilet seat
K98-0145
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БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

ПРИХОВАНИЙ
МОНТАЖ

БІЛЬШЕ МІСЦЯ
НА ТУАЛЕТНІ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ

БІЛЬШЕ МІСЦЯ
НА ТУАЛЕТНІ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ

100%
ФАРФОР СИДІННЯ З

МІКРОЛІФТОМ

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ
СИДІННЯ ДЛЯ
УНІТАЗУ SLIM

100%
ФАРФОРПОВЕРХНЯ,

ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 



COMO
КЕРАМІКА

Сучасна, елегантна, мінімалістська... 
Завдяки унікальному дизайну кераміки 

COMO, поєднаному з виключним рівнем 
комфорту, ваша ванна кімната буде 
дійсно вражати своїм оригінальним 

стилем.

Modern, elegant, minimalistic... 
The unique design of COMO ceramics, 

combined with exceptional comfort will make 
your bathroom impress with its original style.

COMO - CERAMICS



6564

Умивальники 
випускаються у  

5 розмірах. Оберіть 
модель, що якнайкраще 

підходить до вашої 
ванної кімнати.

The washbasin is available 
in 5 sizes. Choose the model 

that best fits your bathroom.

Великі та зручні опорні 
поверхні легко умістять 

усі необхідні речі.

Large and handy support 
surfaces, which can easily 

accommodate all essential 
accessories.

КЕРАМІКА COMO
COMO CERAMICS

переваги | benefits

МІНІМАЛІЗМ
MINIMALISM

COLOUR
сторінка / page | 53

MELAR
сторінка / page | 139

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
сторінка / page | 132

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК COMO
COMO FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO CABINETS FROM SERIES:

LARA
сторінка / page | 125

* Умивальник COMO 100 можна встановлювати із декоративним сифоном / COMO 100 washbasin may be assembled with a decorative 
siphon

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

COMO
умивальник / washbasin
K32-001-BOX – 40 см/cm

COMO
умивальник / washbasin
K32-002-BOX – 50 см/cm
K32-003-BOX – 60 см/cm
K32-004-BOX – 80 см/cm

COMO*
умивальник / washbasin
K32-016-EX1 – 100 см/cm

ДОСКОНАЛО
ПІДХОДИТЬ
ДО МЕБЛІВ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT 
ВИНЯТКОВА

БІЛИЗНА
100%

ФАРФОР



CARINA
КЕРАМІКА

Прості та витончені форми. Висока якість 
та багатосторонні рішення.  

Почувайтеся комфортно 
у добре оснащеному інтер’єрі.

Light and slender shapes. High quality and 
versatile solutions. Feel comfortable in  

a well-fitted interior.

CARINA - CERAMICS



6968

Унітаз та унітаз-компакт 
випускаються у виконанні  
CleanOn. Без обідка, 
без важкодоступних 
поверхонь — чистота без 
надмірних зусиль!

Toilet bowl and WC compact 
available as a CleanOn 
version. No rim, no hard-to-
reach surfaces – cleanliness 
without effort!

Зручна форма чаші 
умивальника робить 

процес його щоденного 
використання більш 

комфортним.

The well shaped washbasin 
bowl increases the comfort 

of everyday use.

КЕРАМІКА CARINA
CARINA CERAMICS

переваги | benefits

Лише одна кнопка, 
що дає змогу швидко 
та легко від’єднати 
сидіння — натискайте 
і все!

A single button to quickly 
and easily detach the seat – 
click and done!

Сучасне тонке сидіння 
підкреслює елегантність 

стилю ванної кімнати.

The modern, slim seat 
highlights the elegant style of 

the bathroom.

КЕРАМІКА CARINA
CARINA CERAMICS

переваги | benefits

КОМФОРТ
COMFORT
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Умивальники CARINA також можна встановлювати із півп’єдесталом CARINA / CARINA washbasins may be also assembled with CARINA 
semi-pedestal

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
сторінка / page | 132

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК CARINA
CARINA FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

CARINA SLIM*
дюропластове сидіння для унітаза / 
duroplast toilet seat
K98-0135

CARINA**
дюропластове сидіння для 
унітаза / duroplast toilet seat
K98-0069

CARINA
дюропластове сидіння для 
унітаза / duroplast toilet seat
K98-0068

CARINA NEW  
CleanOn
унітаз-компакт без сидіння 
/ WC compact without toilet 
seat
K31-045 (010)

CARINA
умивальник / washbasin
K31-004 – 50 см/cm
K31-005 – 55 см/cm
K31-006 – 60 см/cm
K31-007 – 70 см/cm

CARINA NEW  
CleanOn
підвісний унітаз без сидіння / 
wall hung bowl without  
toilet seat
K31-046

CARINA
підвісне біде / 
wall hung bidet
K31-010

* сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття натисканням однієї кнопки / toilet seat with soft closing 
and One button easy-off function

КЕРАМІКА CARINA
CARINA CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

** сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття / toilet seat with soft 
closing and easy-off function

БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT 

100%
ФАРФОР

100%
ФАРФОРЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT 

ПІДХОДИТЬ
ДО БАГАТЬОХ
ВИДІВ МЕБЛІВ СИДІННЯ З

МІКРОЛІФТОМ

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 



FACILE
КЕРАМІКА

М’які форми — це прекрасна концепція 
для елегантної ванної кімнати. Класичний 

дизайн додасть витончених ноток будь-
якому інтер’єру.

Gentle forms are an excellent concept for 
an elegant bathroom. Classic design to add 

a refined touch to any interior.

FACILE - CERAMICS

FACILE*
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat
K98-0118

FACILE
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat
K98-0117

КЕРАМІКА FACILE
FACILE CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

FACILE
унітаз-компакт /
WC compact
K30-008 (010)
K30-016 (011)

* сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття / toilet seat with soft 
closing and easy-off function

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ

ПОВЕРХНЯ,
ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

100%
ФАРФОР

7372



PARVA
КЕРАМІКА

Функціональність і цікавий дизайн 
можуть іти рука об руку. М’яко округлені 

форми та практичність рішень 
створюють єдине бездоганне ціле.

Functionality and interesting design can go 
hand in hand. Gently rounded forms and 

practical solutions that create a perfect whole.

PARVA - CERAMICS
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Серія кераміки з 
технологією CleanOn — 
наявні унітази без обідка.

Ceramic series featuring the 
CleanOn technology - toilets 
available in no-rim version.

КЕРАМІКА PARVA
PARVA CERAMICS

переваги | benefits

Умивальник можна 
встановлювати з 

п’єдесталом, 
півп’єдесталом  

або декоративним 
сифоном.

Washbasin may be 
assembled with the pedestal,  

semi-pedestal  
or decorative siphon.

PARVA
дюропластове сидіння для 
унітаза / 
duroplast toilet seat
K98-0121

PARVA**
дюропластове сидіння для 
унітаза / 
duroplast toilet seat
K98-0122

PARVA
п’єдестал /
pedestal 
K27-026

PARVA
півп’єдестал /
semi-pedestal
K27-008

PARVA SLIM*
дюропластове сидіння для 
унітаза / duroplast toilet seat
K98-0136

PARVA NEW CleanOn
унітаз-компакт l без сидіння 
/ WC compact l without  toilet 
seat
K27-062 (010)

PARVA
умивальник / washbasin
K27-030 – 50 см/cm
K27-029 –55 см/cm
K27-031 – 60 см/cm

PARVA
умивальник / washbasin
наявний у лівобічному та 
правобічному варіантах 
виконання / available in left 
and right-hand versions.
K27-009-L – 40 см/cm
K27-009-P – 40 см/cm

PARVA NEW CleanOn
підвісний унітаз без 
сидіння / wall hung bowl 
without toilet seat
K27-061

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

КЕРАМІКА PARVA
PARVA CERAMICS

пропозиції | offer
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**  сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття / toilet seat with soft closing and easy-off function

СИДІННЯ ДЛЯ
УНІТАЗУ SLIM

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ

100%
ФАРФОР СИДІННЯ З

МІКРОЛІФТОМ

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 
БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

ВИКОНАННЯ
ПРАВЕ АБО

ЛІВЕ



ARTECO
КЕРАМІКА

Прості лінії, чисті форми. 
Повна гармонія меблів і кераміки. 

А в результаті — функціональна та 
стилістично узгоджена ванна кімната.

Simple lines, pure form. 
Full harmony of furniture and ceramic. 

The end effect – a functional and stylistically 
consistent bathroom.

ARTECO - CERAMICS
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Маленький, завширшки 
40 см, умивальник у двох 
варіантах виконання — із 

краном, розташованим  
зліва або справа.

A small washbasin, 40 cm 
wide, in two versions: with 

the tap on the left or the  
right hand side.

Гладкі, витончено 
закруглені форми 
кераміки добре 
поєднуються із простим 
дизайном меблів. 

The smooth, delicately 
rounded shapes of the 
ceramics match well with 
the simple design of the 
furniture.

КЕРАМІКА ARTECO
ARTECO CERAMICS

переваги | benefits

КЕРАМІКА ARTECO
ARTECO CERAMICS

переваги | benefits

ГАРМОНІЯ
HARMONY



8382

ARTECO
дюропластове сидіння для 
унітаза / 
duroplast toilet seat
K667-002

ARTECO*
дюропластове сидіння для 
унітаза / 
duroplast toilet seat
K667-001

ARTECO**
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat
K667-064

ARTECO
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat
K667-011

ARTECO CleanOn
унітаз-компакт /
WC compact 
K667-052 (010)
K667-056 (011)

ARTECO
умивальник / washbasin
K667-007 – 50 см/cm
K667-008 – 55 см/cm
K667-009 – 60 см/cm

ARTECO
умивальник / washbasin
K667-006 – L 40 см/cm
K667-005 – R 40 см/cm

ARTECO NEW
сторінка / page | 149

ARTECO NEW
сторінка / page | 149

ARTECO NEW
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white 
наявні в розмірах /available 
in sizes: 50/60

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК ARTECO
ARTECO FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting

ARTECO CleanOn*
підвісний унітаз /
wall hung bowl 
S701-180

КЕРАМІКА ARTECO
ARTECO CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES CABINETS FROM SERIES:

*  сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття / toilet seat with soft closing and easy-off function
** сидіння для унітаза з плавним закриванням / toilet seat with soft closing

СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ
ПОЛІПРОПІЛЕН

ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ

100%
ФАРФОР ЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT 

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 
БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ



PRESIDENT
КЕРАМІКА

Для вінтажних інтер’єрів. 
Оформлення, що ніколи не втрачає свою 

популярність. Ідеальний вибір для тих, 
хто віддає перевагу дизайну, не  

підвладному рокам.

For vintage-style interiors. 
Designs that remain popular over the years. 

A perfect choice for those who enjoy  
ageless design.

PRESIDENT - CERAMICS
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Унітаз-компакт 
традиційної 
форми  ідеально 
впишеться в інтер’єр, 
оформлений у 
вінтажному 
стилі.

The traditional form of 
WC compact toilet perfectly 
fits into the interiors  
of vintage style.

Чудово підходить до створення 
неперевершеного інтер’єру 

ванної кімнати — можна обрати 
умивальник в одному  

із чотирьох варіантів розмірів.

Optimum fitting to bathroom interior – 
four different washbasin sizes  

to choose from.

КЕРАМІКА PRESIDENT
PRESIDENT CERAMICS

переваги | benefits

PRESIDENT
унітаз-компакт /
WC compact 
K08-038 (010)
K08-039 (020)

PRESIDENT
поліпропіленове сидіння для 
унітаза /
polypropylene toilet seat
K98-0028

PRESIDENT**
дюропластове сидіння 
для унітаза / 
duroplast toilet seat 
K98-0074

UNIWERSALNA 
SLIM**
дюропластове сидіння для 
унітаза / duroplast toilet seat
K98-0140 

PRESIDENT
півп’єдестал /
semi-pedestal 
K08-012

PRESIDENT
умивальник / washbasin
K08-002 – 45 см/cm
K08-001 – 45 см/cm*
K08-004 – 50 см/cm
K08-003 – 50 см/cm*
K08-007 – 55 см/cm
K08-005 – 55 см/cm*
K08-010 – 60 см/cm
K08-009 – 60 см/cm*

PRESIDENT
п’єдестал /
pedestal 
K08-011

Умивальники PRESIDENT можна встановлювати із п’єдесталом, півп’єдесталом або декоративним 
сифоном / PRESIDENT washbasins may be assembled with pedestal, semi-pedestal or decorative siphon

КЕРАМІКА PRESIDENT
PRESIDENT CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ВИБІР
CHOICE

** сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією простого зняття / toilet seat with soft 
closing and easy-off function

* без отвору для змішувача / without faucet hole 

СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ
ПОЛІПРОПІЛЕН

ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ

100%
ФАРФОР ЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT 

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА СИДІННЯ ДЛЯ

УНІТАЗУ SLIM



DELFI
КЕРАМІКА

Нащо жертвувати елегантністю заради 
простоти та практичності? Класичні 

форми та простота у використанні — 
ідеальні рішення для будь-якої ванної 

кімнати.

Why sacrifice elegance for the sake of 
simplicity and practicality? Classical shapes 

and ease of use, ideal solutions for any 
bathroom.

DELFI - CERAMICS
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Пласке сидіння SLIM 
надає унітазу  сучасного 

зовнішнього вигляду.

The flat SLIM seat ensures 
the bowl has a modern 

character.

Підвісні унітази та біде 
створюють бездоганну, 
закінчену композицію.

Wall hung bowl and bidet 
form a perfect, complete 
composition.

КЕРАМІКА DELFI
DELFI CERAMICS

переваги | benefits

DELFI**
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat 
K98-0073

DELFI
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat 
K98-0039

DELFI SLIM*
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat 
K98-0138

DELFI
підвісний унітаз / 
wall hung bowl
K97-140

DELFI
підвісне біде / 
wall hung bidet
K11-0018

DELFI*
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat 
K98-0081

DELFI
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat 
K98-0001

КЕРАМІКА DELFI
DELFI CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:ПРОСТОТА

SIMPLICITY

*  сидіння для унітаза з плавним закриванням і функцією 
простого зняття / toilet seat with soft closing and easy-off function

**  сидіння для унітаза з плавним закриванням/toilet seat with 
soft closing

СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ
ПОЛІПРОПІЛЕН

ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ

100%
ФАРФОР ЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT 

ЗНІМАННЯ
ОДНІЄЮ

КНОПКОЮ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА СИДІННЯ ДЛЯ

УНІТАЗУ SLIM



MERIDA
КЕРАМІКА

Просте та економічне рішення 
для будь-якої ванної кімнати.

Simple and economical solution  
for any bathroom.

MERIDA - CERAMICS
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КЕРАМІКА MERIDA
MERIDA CERAMICS

переваги | benefits

MERIDA
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat 
K98-0031

MERIDA*
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat
K98-0084 

MERIDA
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat 
K98-0035

SENATOR
поліпропіленове сидіння 
для унітаза / polypropylene 
toilet seat 
K98-0038

MERIDA
унітаз-компакт /
WC compact
K03-018 (010)

КЕРАМІКА MERIDA
MERIDA CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

Прості та економічні 
рішення в поєднанні 
з мінімалістським 
дизайном 
забезпечують унікальну 
функціональність.

Simple and economical 
solutions, plus a minimalist 
design - together producing 
unique functionality

ЕК
О

Н
О

М
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Н
А

EC
O
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O
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*  сидіння для унітаза з плавним закриванням / toilet seat with soft closing

СИДІННЯ З
МІКРОЛІФТОМ

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ
ПОЛІПРОПІЛЕН

ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ

100%
ФАРФОР ЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT 

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА



ETIUDA
КЕРАМІКА

Для ванних кімнат, де важлива кожна 
деталь. Де все підкорюється ідеям 

зручності та практичності.  
Для забезпечення доступності та 

комфорту всіх, 
хто цього потребує.

For bathrooms where every detail is 
important. Where we subordinate everything 

to introduce convenience and practical ideas.  
For the accessibility and comfort of 

everyone who needs it.

ETIUDA - CERAMICS
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Із технологією CleanOn 
туалет стає більш чистим 
і зручним.

With CleanOn technology, 
the toilet is cleaner and more 
comfortable.

Видовжений унітаз і сидіння, розташоване вище, ніж 
у звичайних туалетах, робить його більш зручним для 
літніх людей та осіб з обмеженими можливостями.

The elongated bowl and the seat, higher than in regular 
toilets, make it more convenient for the elderly and people 
with disabilities.

Особлива форма сидіння 
та виїмка попереду 
суттєво спрощують 
експлуатацію виробу.

The seat’s shape and the 
front recess make it easier 
to use.

КЕРАМІКА ETIUDA
ETIUDA CERAMICS

переваги | benefits

Ергономічна виїмка в умивальниках — це 
досить проста ідея, що робить повсякденні дії 
комфортнішими.

The ergonomic recess in the washbasinis a simple idea 
to make everyday life easier.

Міцні бильця та ручки 
з нержавіючої сталі 
гарантують безпеку та 
стабільність положення.

Solid stainless steel handrails 
and handles ensure safety  
and stability.

КЕРАМІКА ETIUDA
ETIUDA CERAMICS

переваги | benefits

ЗР
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S
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КЕРАМІКА ETIUDA
ETIUDA CERAMICS

пропозиції | offer

ETIUDA
дюропластове сидіння для 
унітаза /
duroplast toilet seat
K98-0002

ETIUDA
відкидна рама для 
умивальника / tilting frame 
for washbasin
K97-072 – 65 см/cm

ETIUDA
умивальник / washbasin
K11-0041 – 65 см/cm

ETIUDA
поручень прямий /
straight wall handle
K97-026 – 40 см/cm
K97-027 – 60 см/cm
K97-028 – 80 см/cm

ETIUDA
поручень для 
встановлення поряд з 
умивальником / washbasin 
handle
K97-030 – L 55 см/cm
K97-029 – P 55 см/cm

ETIUDA
поручень настінний 
горизонтально-
вертикальний /
wall handle vertical-
horizontal
K97-032 – L 70 см/cm
K97-031 – R 70 см/cm

ETIUDA CleanOn
підвісний унітаз l без  
сидіння / wall hung bowl l 
without toilet seat
K670-002

ETIUDA CleanOn
унітаз-компакт l без 
сидіння / WC compact l 
without toilet seat
K11-0221 (010)

ETIUDA
поручень настінний не 
рухомий /
stable wall handle
K97-033 – 60 см/cm

ETIUDA
дзеркало рухоме / lifted 
mirror
K97-039 – 60 см/cm

ETIUDA
стільчик відкидний для душу /
folding shower chair
максимальне навантаження /
maximum load: 120 kg
K97-040 – 45 см/cm

ETIUDA
поручень настінний 
рухомий /
lifted wall handle 
K97-034 – 60 см/cm
K97-035 – 75 см/cm

ETIUDA
поручень рухомий 
підлоговий / lifted handle 
assembled to the floor
K97-036 – 80 см/cm

ETIUDA
поручень настінно-
підлоговий /
wall-flooring handle
K97-038 – L 80 см/cm
K97-037 – P 80 см/cm

КЕРАМІКА ETIUDA
ETIUDA CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

100%
ФАРФОР

СИДІННЯ З
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ

ПОКРИТТЯМ

ДЛЯ СТАРШИХ ОСІБ
І З ОБМЕЖЕНИМИ

РУХОВИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT БЕЗОБІДКОВА
ТЕХНОЛОГІЯ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

НАЙВИЩИЙ
СТАНДАРТ

ГІГІЄНИ 



УМИВАЛЬНИКИ  
НА СТІЛЬНИЦЮ

Від ретро до авангарду.  
Тут видатний дизайн іде рука об руку із 
можливістю обирати різноманітні стилі 

інтер’єрів.

From retro to avant-garde. Here outstanding 
design goes hand in hand with the ability to 

customise interiors in various styles.

COUNTERTOP WASHBASINS
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УМИВАЛЬНИКИ НА СТІЛЬНИЦЮ
COUNTERTOP WASHBASINS

УМИВАЛЬНИКИ НА СТІЛЬНИЦЮ
COUNTERTOP WASHBASINS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ONTARIO NEW
умивальник / washbasin 
встановлення на 
стільницю або із шафками 
COLOUR, MELAR, SMART, 
STILLO / assembly on 
countertop or with COLOUR, 
MELAR, SMART, STILLO 
cabinets
K669-001 – 50 см/cm
K669-002 – 60 см/cm

GAMMA
умивальник / washbasin 
встановлення на 
стільницю /
assembly on countertop
K11-0012 – 63 см/cm

Ф
О

РМ
А

FO
RM

100%
ФАРФОР ДОСТУПНІ

У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

ЄДИНИЙ КОЛІР 
ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 

CERSANIT 
ПОВЕРХНЯ,
ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

БІЛЬШЕ МІСЦЯ
НА ТУАЛЕТНІ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ



МЕБЛЕВІ 
УМИВАЛЬНИКИ

Утворіть цілісний образ за допомогою 
меблів.  Наявні у багатьох варіантах 

розмірів і форм.  Ідеальний вибір для 
тих, хто віддає перевагу закінченим 

рішенням.

Creating a whole with the furniture. 
Available in many sizes and shapes. 
Perfect choice for those who prefer 

complete solutions.

FURNITURE WASHBASINS
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МЕБЛЕВІ УМИВАЛЬНИКИ
FURNITURE WASHBASINS

CARINA

CERSANIA NEW

КО
М

Ф
О

РТ
CO

M
FO

RT

CERSANIA NEW
умивальник / washbasin
K11-0050 – 40 см/cm
K11-0044 – 50 см/cm
K11-0045 – 55 см/cm
K11-0046 – 60 см/cm

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК CERSANIA NEW
CERSANIA NEW FURNITURE WASHBASIN

dopasowanie | fitting | oferta | offer

ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES CABINETS FROM SERIES:

MELAR
сторінка / page | 139

OLIVIA
сторінка / page | 144

LIBRA
умивальник / washbasin
K04-006 – 50 см/cm
K04-008 – 60 см/cm
K04-012 – 80 см/cm

МЕБЛЕВИЙ УМИВАЛЬНИК LIBRA
LIBRA FURNITURE WASHBASIN

сумісність | fitting | пропозиції | offer

ПІДХОДИТЬ ДО ШАФОК ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES CABINETS FROM SERIES:

OLIVIA
сторінка / page | 144

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

СИСТЕМА ТИХОГО
ЗАКРИТТЯ

ДВЕРЕЙ

СИСТЕМА ТИХОГО
ЗАКРИТТЯ
ШУХЛЯДИ

ХРОМОВАНІ
РУЧКИ

ХРОМ

ДВОСТОРОННЯ
ЛАМІНОВАНА

ПЛИТА
ЛЕГКИЙ

МОНТАЖ



МАЛЕНЬКІ  
ТА КУТОВІ  

УМИВАЛЬНИКИ

Тепер для створення неповторного 
стилю та забезпечення практичності не 
потрібно багато місця. Навіть маленька 

ванна кімната може надати вам відчуття 
комфорту.

Style and practicality no longer have to take 
too much room. Now even small bathrooms 

are able to give you the feeling of comfort.

SMALL AND CORNER WASHBASINS
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МАЛЕНЬКІ ТА КУТОВІ УМИВАЛЬНИКИ
SMALL AND CORNER WASHBASINS

SIGMA
умивальник / washbasin
K11-0013 – 35 см/cm

EKO
умивальник / washbasin
правий-лівий / right-left
K07-002-L – 35 см/cm
K07-002-P – 35 см/cm

МАЛЕНЬКІ ТА КУТОВІ УМИВАЛЬНИКИ
SMALL AND CORNER WASHBASINS

 пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

П
РА

КТ
И

Ч
Н

ІС
ТЬ

PR
AC

TI
CA

LI
TY

100%
ФАРФОР ЄДИНИЙ КОЛІР 

ДЛЯ ВСІХ ВИРОБІВ 
CERSANIT 

ПОВЕРХНЯ,
ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА



ПІСУАРИ

Перевірене рішення для комерційних, 
громадських і домашніх ванних кімнат.  

Елегантне, гігієнічне, економічне.

The proven solution for commercial,  
public and home bathrooms.  
Elegant, hygienic, economical.

URINALS
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КЕРАМІЧНІ ПІСУАРИ
URINALS CERAMICS

APOLLO 100 i 101
пісуар / urinal
K11-0024 
K11-0025

перегородка для пісуарів /
urinal partition 
K11-0031

TAURUS T100
пісуар / urinal
K11-0030

PRESIDENT 101
пісуар / urinal
K08-013

КЕРАМІЧНІ ПІСУАРИ
URINALS CERAMICS

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

100%
ФАРФОР НАЙВИЩИЙ

СТАНДАРТ
ГІГІЄНИ 

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА



МЕБЛІ
FURNITURE



LARA
МЕБЛІ

Естетика та функціональність.  
Три колірні теми: біла, сіра або горіх, 

із сучасними формами хромованих 
ручок. Рішення для тих, хто шукає 

завершені, і водночас стильні елементи 
для створення привабливого дизайну 

інтер’єру.

Aesthetics and functionality.  
Three colour themes:

white, grey or walnut, with modern forms for 
the

chrome handles. A solution for anyone looking
for finished yet stylish elements

of internal design.

LARA - FURNITURE



123122

МЕБЛІ LARA
LARA FURNITURE

переваги | benefits

МЕБЛІ LARA
LARA FURNITURE

переваги | benefits

На шухлядках і дверцятах 
розташовані надійні 
хромовані металеві 

ручки.

Durable, chromed metal 
handles for the drawers  

and doors.

Глянцево-біле 
оздоблення та прості 

форми відкривають 
багато можливостей 

у сфері облаштування 
наявного простору.

A glossy white finish and 
simple form give many 
possibilities for how to 

arrange the available space.

Ламінований із двох 
боків меблевий щит 
у дерев’яних тонах 
надає інтер’єру теплого 
настрою.

Double-side laminated 
furniture board in a woody 
shade, creates warm mood 
in the interior.

Внутрішні поверхні 
шухлядок і шафок 
ламіновані в теплих 
відтінках сірого кольору.

The internal surfaces of the 
drawers and post cabinets 
are finished with a laminate 
in a warm shade of grey.

Система плавного 
закривання Soft-close 
забезпечує зручне, 
просте та тихе 
закривання шухлядок 
шафок і дверцят.

„Soft-close” system - 
convenient, simple and silent 
closing of cabinet drawers  
and doors.

СТИЛЬ
STYLE
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МЕБЛІ LARA
LARA FURNITURE

сумісність | fitting

COLOUR
сторінка / page | 52 

МЕБЛІ LARA
LARA FURNITURE

 пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

LARA
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
сіра / grey
S801-212 – 50 см/cm
S801-213 – 60 см/cm
S801-214 – 80 см/cm

LARA
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
горіх / walnut
S801-153-DSM – 50 см/cm
S801-148-DSM – 60 см/cm
S801-154-DSM – 80 см/cm

LARA
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S801-146-DSM – 50 см/cm
S801-147-DSM – 60 см/cm
S801-149-DSM – 80 см/cm
S801-191 – 100 см/cm

LARA
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
горіх / walnut / біла / white/
сіра / grey
S801-187 – 40 см/cm
S801-189 – 40 см/cm
S801-188 – 40 см/cm

LARA
пенал / pillar
білий / white
S926-007-DSM – 30 см/cm

LARA
пенал / pillar
горіх / walnut
S926-008-DSM – 30 см/cm

LARA
пенал / pillar
сірий / grey
S926-032-DSM – 30 см/cm

CREA
сторінка / page | 20 

COMO
сторінка / page | 65

CITY
умивальник / washbasin
сторінка / page | 36

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO WASHBASINS FROM SERIES:

СИСТЕМА ТИХОГО
ЗАКРИТТЯ

ДВЕРЕЙ

СИСТЕМА ТИХОГО
ЗАКРИТТЯ
ШУХЛЯДИ

ХРОМОВАНІ
РУЧКИ

ХРОМ

ДВОСТОРОННЯ
ЛАМІНОВАНА

ПЛИТА
ЛЕГКИЙ

МОНТАЖ



SMART
МЕБЛІ

Ванна кімната — це ідеальна зона для 
розслаблення, відпочинку, а тепер і... 

розташування великої кількості найбільш 
потрібних речей. Усе необхідне, велике 

та мале, приховане у практичних 
та просторих шафках. Жодних 

довготривалих пошуків, жодного безладу. 
Усе на своїх місцях!

The bathroom is a heaven of peace, relaxation, 
and now... order. Everything necessary, large 

and small, is hidden in practical and spacious 
cabinets. No searching, no mess. 

All where it’s supposed to be!

SMART - FURNITURE
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Іноді — практичний 
контейнер на колесах, а 

іноді... додаткове сидіння 
у ванній кімнаті.

Sometimes a practical 
container on wheels, and 

sometimes... an additional 
seat in the bathroom.

 Дзеркало із висувним механізмом 
— дивіться на своє віддзеркалення так, як 

вам хочеться.

A mirror with an extension mechanism 
– look at your reflection the way you like it.

МЕБЛІ SMART
SMART FURNITURE

переваги | benefits

Навіть швабра легко 
встане в цей високий 

місткий пенал.

Even a mop fits in this tall 
and capacious pillar.

Гладенькі фасади шафок 
із системою push-to-open 
(«натисни, щоб відкрити»): — 
сучасне означає без ручок!

Smooth cabinet fronts with 
push-to-open system — modern 
means no handles!

Три модульні шафки з 
двійчастими дверцятами для 

засобів гігієни та речей для 
купання.

Додаткове приховане 
відділення для більш 

габаритних речей, що 
використовуються не дуже 

часто.

Three modular cabinets with tilt-
out doors for toiletries and bath 

accessories.
An additional hidden compartment 

for larger, rarely used items.

МЕБЛІ SMART
SMART FURNITURE

переваги | benefits

Ф
УН

КЦ
ІО
Н
АЛ

ЬН
ІС
ТЬ

FU
N

CT
IO

N
AL

IT
Y



131130

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO WASHBASINS FROM SERIES:

COLOUR
сторінка / page | 52

CITY
сторінка / page | 36

ONTARIO NEW
сторінка / page | 105

CREA
сторінка / page | 20

COMO
умивальник / washbasin
сторінка / page | 65

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК SMART
SMART WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

CARINA
умивальник / washbasin
сторінка / page | 70

ШАФКА SMART
ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА CARINA
SMART CABINET FOR CARINA WASHBASIN

сумісність | fitting
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SMART
кошик для білизни / 
laundry basket
біла кришка / white flap
S568-004 – 35 см/cm

SMART
висувне дзеркало з 
полицею / extendable 
mirror with shelf
світло-попелясте / light ash
S568-037 – 50 см/cm

SMART
підвісна шафка /
wall hung cabinet
біла / white
S568-001 – 35 см/cm

SMART
пенал / pillar
білий / white
S568-006 – 42 см/cm

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
білий / white
S568-016 – 50 см/cm
S568-018 – 60 см/cm
S568-020 – 80 см/cm

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
білий / white
S568-022 – 40 см/cm

SMART
шафка під умивальник/
washbasin cabinet
біла / white
S568-008 – 50 см/cm
S568-012 – 60 см/cm
S568-014 – 70 см/cm

МЕБЛІ SMART
SMART FURNITURE

пропозиції | offer

SMART
кошик для білизни / 
laundry basket
сіра кришка / grey flap
S568-005 – 35 см/cm

SMART
дзеркало з полицею /
mirror with shelf
світло-попелясте / light ash
S568-003 – 50 см/cm

SMART
підвісна шафка /
wall hung cabinet
сіра / grey
S568-002 – 35 см/cm

SMART
пенал / pillar
сірий / grey
S568-007 – 42 см/cm

SMART
прямокутна ванна /
rectangular bathtub
правобічна / right
S301-118 – P 160 см/cm 
S301-116 – P 170 см/cm

панель фронтальна / front 
panel
сіра / grey
S568-025 – 160 см/cm
S568-027 – 170 см/cm

панель бокова / side panel
світло-попеляста / light ash
S568-028

SMART
прямокутна ванна /
rectangular bathtub
лівобічна / left
S301-119 – L 160 см/cm
S301-117 – L 170 см/cm

панель фронтальна / front 
panel
біла / white
S568-024 – 160 см/cm
S568-026 – 170 см/cm

панель бокова / side panel
світло-попеляста / light ash
S568-028

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
сіра / grey
S568-017 – 50 см/cm
S568-019 – 60 см/cm
S568-021 – 80 см/cm

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
сіра / grey
S568-009 – 50 см/cm
S568-013 – 60 см/cm
S568-015 – 70 см/cm

SMART
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
сіра / grey
S568-023 – 40 см/cm

МЕБЛІ SMART
SMART FURNITURE

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ПОВЕРХНЯ,
ЩО ЛЕГКО
МИЄТЬСЯ

ВИСУВНА ПОЛИЦЯ
З ДЗЕРКАЛОМ

АКРИЛ
НАЙВИЩОЇ

ЯКОСТІ
СИСТЕМА

«PUSH-TO-OPEN»

ЕКРАН
ПІД ВАННУ

ПОДВІЙНЕ
ЗМІЦНЕННЯ



MELAR
МЕБЛІ

Поверхні сяюче білі. Прості. Бездоганні.  
Ось наша формула ідеальної ванної 

кімнати.

Shining white surfaces. Simple. Unblemished.  
This is our formula for the perfect bathroom.

MELAR - FURNITURE
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Лаковані та хромовані 
ручки — прості  

та елегантні.

Lacquered and chromium 
plated handles – simple  

and elegant.

МЕБЛІ MELAR
MELAR FURNITURE

переваги | benefits

Шафки наявні у двох 
варіантах виконання — 
для традиційних 
і прямокутних 
умивальників.

Cabinets available in two 
versions for traditional  
and rectangular washbasins.

Спокій щодня... Завдяки
високоякісним петлям 

і направляючим.

Peace every day... Thanks
to high quality hinges  

and guides.

МЕБЛІ MELAR
MELAR FURNITURE

переваги | benefits
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COLOUR
сторінка / page | 52

CERSANIA NEW
сторінка / page | 109

CREA
сторінка / page | 20

COMO
умивальник / washbasin 
сторінка / page | 65

ТАКОЖ ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES ALSO WASHBASINS FROM SERIES:

CITY
сторінка / page | 36

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК MELAR
MELAR WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

MELAR
дзеркало з полицею /
mirror with shelf
біле / white
S614-006 – 50 см/cm

MELAR*
пенал / pillar
білий / white
S614-004 – 35 см/cm

MELAR
підвісна шафка / 
wall hung cabinet
біла / white
S614-005 – 35 см/cm

MELAR*
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S614-009 – 50 см/cm
S614-010 – 60 см/cm
S614-011 – 80 см/cm

MELAR
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S614-008 – 40 см/cm

MELAR*
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S614-001 – 40 см/cm
S614-002 – 50 см/cm
S614-010 – 60 см/cm

*  ніжки продаються окремо / 
legs are sold separately

МЕБЛІ MELAR
MELAR FURNITURE

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧНИХ

ДОВОДЧИКІВ
ШУХЛЯД

ПІДЛОГОВА
АБО

ПІДВІСНА
ХРОМОВАНІ

РУЧКИ

ХРОМ
100%

ШУХЛЯДА 
З ПОВНИМ

ВИСУВАННЯМ



OLIVIA
МЕБЛІ

Реалізуйте власну мрію.  
Простий дизайн і надійні форми 

змінять на краще будь-яку ванну кімнату.

Achieve the effect of your dreams.  
Simple design and solid forms 

add soul to any bathroom.

OLIVIA - FURNITURE
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Міцна конструкція — для 
меблів, що прослужать 

вам багато років.

Solid structure – for furniture 
to serve you for many years.

Тепер ви побачите 
більше! Дзеркало із 
системою освітлення 
працює бездоганно 
під час щоденного 
виконання туалетних 
процедур.

Now you can see more! 
A mirror with a lighting 
system works perfectly 
during the daily toilette.

МЕБЛІ OLIVIA
OLIVIA FURNITURE

переваги | benefits

CERSANIA NEW
умивальник / washbasin 
сторінка / page | 109

LIBRA
умивальник / washbasin 
сторінка / page | 109

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК OLIVIA
OLIVIA WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

ПІДХОДИТЬ ДО УМИВАЛЬНИКІВ ІЗ ТАКИХ СЕРІЙ:
MATCHES WASHBASINS FROM SERIES:
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OLIVIA
пенал із кошиком для 
білизни / pillar with laundry 
basket
білий / white
S543-007-DSM – 35 см/cm

OLIVIA
шафка-дзеркало / mirror 
cabinet
біла / white
S543-011 – 56 см/cm

OLIVIA
шафка під умивальник 
CERSANIA NEW/cabinet for 
CERSANIA NEW washbasin
біла / white
S543-002-DSM – 50 см/cm
S543-003-DSM – 55 см/cm
S543-004-DSM – 60 см/cm

OLIVIA
шафка під умивальник 
CERSANIA NEW 40 /
cabinet for 
CERSANIA NEW 40 
washbasin
біла / white
S543-001-DSM –  40 см/cm

OLIVIA
шафка під умивальник 
LIBRA/cabinet for LIBRA 
washbasin
біла / white
S543-005-DSM – 50 см/cm
S543-006-DSM – 60 см/cm

OLIVIA
підвісна шафка /
wall hung cabinet
біла / white
S543-009-DSM – 35 см/cm

МЕБЛІ OLIVIA
OLIVIA FURNITURE

пропозиції | offer

OLIVIA
пенал із кошиком для 
білизни / pillar with laundry 
basket
горіх / walnut
S543-013-DSM – 35 см/cm

OLIVIA
шафка-дзеркало / mirror 
cabinet
горіх / walnut
S543-014 – 56 см/cm

OLIVIA
шафка під умивальник 
CERSANIA NEW/cabinet for 
CERSANIA NEW washbasin
горіх / walnut
S543-016-DSM – 50 см/cm
S543-017-DSM – 60 см/cm

OLIVIA
шафка під умивальник 
CERSANIA NEW 40/
cabinet for  
CERSANIA NEW 40 
washbasin
горіх / walnut
S543-015-DSM – 40 см/cm

OLIVIA
напівпенал / semi-pillar
горіх / walnut
S543-019-DSM – 35 см/cm

OLIVIA
підвісна шафка /
wall hung cabinet
горіх / walnut
S543-018-DSM – 35 см/cm

МЕБЛІ OLIVIA
OLIVIA FURNITURE

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ХРОМОВАНІ
РУЧКИ

ХРОМ

ДВОСТОРОННЯ
ЛАМІНОВАНА

ПЛИТА
СВІТЛОДІОДНЕ

ОСВІТЛЕННЯ
ЛАКОВАНІ

ФАСАДИ



ARTECO NEW
МЕБЛІ

Практичні рішення за вигідною ціною .  
Ідеальні для будь-якої ванної кімнати.

Practical solutions at a good price.  
Perfect for any bathroom.

ARTECO NEW - FURNITURE

НОВИНКА
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ARTECO
умивальник / washbasin
сторінка / page | 83

ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК ARTECO NEW
ARTECO NEW WASHBASIN CABINET

сумісність | fitting

ARTECO
шафка-дзеркало / 
mirror cabinet
S625-002-DSM – 60 см/cm

ARTECO NEW
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S801-183 – 60 см/cm

ARTECO NEW
шафка під умивальник /
washbasin cabinet
біла / white
S801-184 –  50 см/cm

МЕБЛІ ARTECO NEW
ARTECO NEW FURNITURE

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ

ПРАВО-
АБО ЛІВОБІЧНИЙ

МОНТАЖ
ДВЕРЕЙ

СИСТЕМА ТИХОГО
ЗАКРИТТЯ

ДВЕРЕЙ
ЛАКОВАНІ

ФАСАДИ



АКРИЛОВІ 
ВАННИ
ACRYLIC 

BATHTUB

100% акрил, який використовується 
при виготовленні ванн, забезпечує 

їм високі споживчі властивості, 
різноманітність форм та розмірів. 

100% acrylic used in the manufacture 
of bathtubs provides them with high consumer 

properties, big range of forms and sizes. 

ПЕРЕВІРЕНІ РІШЕННЯ  
З БЕЗДОГАННИМ КОМФОРТОМ.

PROVEN SOLUTIONS  
WITH SUPERIOR COMFORT.
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АСИМЕТРИЧНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
ASYMMETRIC ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

АСИМЕТРИЧНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
ASYMMETRIC ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

JOANNA NEW
Правобічна лівобічна / right left
S301-165 - L 140x90 см/cm
S301-166 - R 140x90 см/cm 
S301-167 - L 150x95 см/cm 
S301-168 - R 150x95 см/cm
S301-169 - R 160x95 см/cm
S301-170 - L 160x95 см/cm

NANO
Правобічна лівобічна / right left
S301-061 - R 140x75 см/cm
S301-062 - L 140x75 см/cm
S301-063 - R 150x75 см/cm
S301-064 - L 150x75 см/cm

KALIOPE
Правобічна лівобічна / right left
S301-024 - L 153x100 см/cm
S301-025 - R 153x100 см/cm
S301-114 - L 170x110 см/cm
S301-115 - R 170x110 см/cm

SICILIA
Правобічна лівобічна / right left
S301-093 - L 140x100 см/cm
S301-094 - R 140x100 см/cm
S301-095 - L 150x100 см/cm
S301-096 - R 150x100 см/cm
S301-036 - L 160x100 см/cm
S301-037 - R 160x100 см/cm
S301-097 - L 170x100 см/cm
S301-098 - R 170x100 см/cm

LORENA
Правобічна лівобічна / right left
S301-082 - L 140x85 см/cm
S301-081 - R 140x85 см/cm
S301-084 - L 150x90 см/cm
S301-083 - R 150x90 см/cm

MEZA
Правобічна лівобічна / right left
S301-123 - R 160x100 см/cm
S301-124 - L 160x100 см/cm
S301-125 - R 170x100 см/cm
S301-126 - L 170x100 см/cm

правобічна/
right

правобічна/
right

правобічна/
right

правобічна/
right

правобічна/
right

правобічна/
right

лівобічна/
left

лівобічна/
left

лівобічна/
left

лівобічна/
left

лівобічна/
left

лівобічна/
left

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

ВИКОНАННЯ
ПРАВЕ АБО

ЛІВЕ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

ПОДВІЙНЕ
ЗМІЦНЕННЯ

РЕГУЛЬОВАНІ
НІЖКИ В

КОМПЛЕКТІ
ВЕЛИКА

ГЛИБИНА ТОНКИЙ
КРАЙ

АКРИЛ
НАЙВИЩОЇ

ЯКОСТІ



155154

ПРЯМОКУТНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
RECTANGULAR ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

ПРЯМОКУТНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
RECTANGULAR ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

FLAVIA
S301-105 - 150x70 см/cm
S301-106 - 160x70 см/cm
S301-107 - 170x70 см/cm

NIKE 
S301-245 - 140x70 см/cm
S301-246 - 150x70 см/cm
S301-248 - 160x70 см/cm
S301-249 - 170x70 см/cm

LANA
S301-160 - 140x70 см/cm
S301-161 - 150x70 см/cm
S301-162 - 160x70 см/cm
S301-163 - 170x70 см/cm

OCTAVIA
S301-251 - 150x70 см/cm
S301-252 - 160x70 см/cm
S301-253 - 170x70 см/cm

LORENA
S301-073 - 140x70 см/cm
S301-074 - 150x70 см/cm
S301-075 - 160x70 см/cm
S301-076 - 170x70 см/cm

NAO
S301-247- 140x70 см/cm
S301-242 - 150x70 см/cm
S301-243 - 160x70 см/cm
S301-244 - 170x70 см/cm

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

ВИКОНАННЯ
ПРАВЕ АБО

ЛІВЕ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

ПОДВІЙНЕ
ЗМІЦНЕННЯ

РЕГУЛЬОВАНІ
НІЖКИ В

КОМПЛЕКТІ
ВЕЛИКА

ГЛИБИНА ТОНКИЙ
КРАЙ

АКРИЛ
НАЙВИЩОЇ

ЯКОСТІ
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ПРЯМОКУТНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
RECTANGULAR ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

ПРЯМОКУТНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
RECTANGULAR ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

SMART
S301-116 - R 170x80 см/cm
S301-117 - L 170x80 см/cm

ZEN
S301-127 - 160x85 см/cm
S301-128 - 170x85 см/cm
S301-129 - 180x85 см/cm
S301-223 – 190x90 см/cm

VIRGO
S301-048 - 150x75 см/cm
S301-046 - 160x75 см/cm
S301-045 - 170x75 см/cm
S301-103 - 180x80 см/cm
S301-221 - 190x90 см/cm

INTRO
S301-066 - 150x75 см/cm
S301-067 - 160x75 см/cm
S301-068 - 170x75 см/cm
S301-222 - 180x80 см/cm

KORAT
S301-120 - 150x70 см/cm
S301-121 - 160x70 см/cm
S301-122 - 170x70 см/cm

правобічна/
right

лівобічна/
left

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

ВИКОНАННЯ
ПРАВЕ АБО

ЛІВЕ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

ПОДВІЙНЕ
ЗМІЦНЕННЯ

РЕГУЛЬОВАНІ
НІЖКИ В

КОМПЛЕКТІ
ВЕЛИКА

ГЛИБИНА ТОНКИЙ
КРАЙ

АКРИЛ
НАЙВИЩОЇ

ЯКОСТІ
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СИМЕТРИЧНІ АКРИЛОВІ ВАННИ
SYMMETRIC ACRYLIC BATHTUB

пропозиції | offer

ОБРАНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ:
SELECTED PRODUCT FEATURES:

VENUS
S301-013 - 150x150 см/cm
S301-038 - 140x140 см/cm

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ВИНЯТКОВА
БІЛИЗНА

ВИКОНАННЯ
ПРАВЕ АБО

ЛІВЕ

ДОСТУПНІ
У БАГАТЬОХ
РОЗМІРАХ

ПОДВІЙНЕ
ЗМІЦНЕННЯ

РЕГУЛЬОВАНІ
НІЖКИ В

КОМПЛЕКТІ
ВЕЛИКА

ГЛИБИНА ТОНКИЙ
КРАЙ

АКРИЛ
НАЙВИЩОЇ

ЯКОСТІ



Цей каталог носить демонстративний характер.  
Виробник залишає за собою право на внесення змін у пропозиції, представлені в цьому каталозі.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue. 
Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.

10 РОКІВ ГАРАНТІЇ
НА КЕРАМІКУ

10-YEARS WARRANTY
ON CERAMICS

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

10 РОКІВ ГАРАНТІЇ 
НА ВАННИ

10-YEARS WARRANTY 
ON BATHTUB

РОКІВ
10
ГАРАНТІЇ

2 РОКИ ГАРАНТІЇ 
НА СИДІННЯ

2-YEARS WARRANTY 
ON SEAT

РОКИ
ГАРАНТІЇ

2 РОКИ ГАРАНТІЇ
НА МЕБЛІ

ТА СКЛАДОВІ 
2-YEARS WARRANTY

ON FURNITURE 
& PRODUCT 

COMPONENTS

РОКИ
ГАРАНТІЇ

2 РОКИ ГАРАНТІЇ НА
ПОКРИТТЯ CleanPro
2-YEARS WARRANTY

ON CleanPro COATING

CleanPro
C O A T I N G

РОКИ
2
ГАРАНТІЇ

5 РОКІВ ГАРАНТІЇ
НА КОНГЛОМЕРАТ

5-YEARS WARRANTY
ON CONGLOMERATE

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

ГАРАНТІЯ НА ВИРОБИ CERSANIT
WARRANTY FOR CERSANIT PRODUCTS



WWW.CERSANIT.COM
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