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душові кабіни
Рішення, що використовуються в душових кабінах

Cersanit, а також наявність усіх запасних частин є гарантією 
максимальної зручності використання.

Виняткова міцність забезпечується високоякісним 
безпечним загартованим склом, а гідрофобне покриття 

CleanPro запобігає накопиченню вапняного нальоту та інших 
відкладень і полегшує підтримку чистоти. Ознайомтеся зі 

світом наших кабін і виберіть ідеальну модель для себе.

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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Ви вважаєте, що висока якість і унікальний стиль 
завжди повинні йти пліч-о-пліч? Інноваційна 
колекція CREA повністю відповідає вашим 
вимогам. Незалежно від того, чи вибираєте 
ви модель із завісами, чи з розпашними дверима, 
ваш щоденний душ перетвориться в унікальний 
ритуал.

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. 

CREA



Душова стінка CREA 
CREA wall for hinged shower enclosure

 код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х вис. [см]:

dimensions W x H [cm]:  
вид скла:

type of glass:  
покриття CleanPro:  

CleanPro coating: 
колір профілю profile colour: 

S159-010 

90 x 200 

прозоре 8 мм 
transparent 8 mm 

+ 

хром chrome
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ОБЛИЦЮВАННЯ ЗАВІС 
HINGE SURFACE  
WITH GLASS
Усуває необхідність у 
вертикальному ущільненні 
між дверима та стіною і 
забезпечує широкий вхід 
у кабіну. Облицьована 
скляною поверхнею 
конструкція дає змогу 
легко утримувати в 
чистоті. Функція піднімання 
дверцят продовжує термін 
служби ущільнення, а 
опція блокування дає 
змогу їм зупинятися в разі 
відкривання під кутом 90° 
і запобігає випадковому 
удару в бічну стінку кабіни. 
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.

ХРОМОВАНА КАНАВКА  
CHROME PLATED DRIP RAIL
Спроектована для того, щоб 
вода, яка стікає з відкритих 
дверей, потрапляла 
спочатку в неї, а потім 
всередину кабіни, без 
ризику потрапляння назовні.  
Designed to catch water  
dripping down the open door  
and drain it into the enclosure  
to avoid the risk of letting it 
escape outside.

МЕТАЛЕВА РУЧКА 
METAL HANDLE
Міцна й довговічна, 
простої форми, ідеально 
підходить до корпусу 
кабіни. Довжина ручки 
30 см.
Robust and durable with 
a simple design, perfectly 
compatible with the body 
of the shower enclosure. 
Handle length 30 cm.

ХРОМОВАНА
ПОРОГОВА ПЛАНКА 
CHROME-PLATED
THRESHOLD STRIP
Запобігає потраплянню 
води за межі кабіни. 
Prevents water from 
leaving the enclosure.

СРІБНЕ МАГНІТНЕ
УЩІЛЬНЕННЯ
SILVER MAGNETIC SEAL
Гарантує герметичність 
кабіни. У поєднанні з 
хромованим профілем 
створює естетичну 
цілісність.
Guarantees tightness of 
the shower enclosure. 
Creates an exquisite set 
in combination with the 
chrome-plated profile.

ХРОМОВАНИЙ
КРОНШТЕЙН
CHROME PLATED
SUPPORT
Паралельний до 
поверхні дверцят. 
Не обмежує комфорт під 
час використання душу.
Parallel to the door 
surface does not limit the 
comfort when the shower 
is used.

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS

Душові двері розпашні CREA, лівосторонні
CREA shower enclosure door with hinges, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х вис. [см]:

dimensions W x H [cm]: 
відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass:  
покриття CleanPro:  

CleanPro coating: 
колір профілю profile colour: 

S159-005 

90 x 200 

ліве 
left 
прозоре 8 мм 
transparent 8 mm 

+ 

хром chrome

Душові двері розпашні CREA, правосторонні 
CREA shower enclosure door with hinges, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х вис. [см]:

dimensions W x H [cm]: 
відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass:  
покриття CleanPro:  

CleanPro coating: 
колір профілю profile colour: 

S159-006 

90 x 200 

праве 
right 
прозоре 8 мм 
transparent 8 mm 

+ 

хром chrome

 Кабіни із завісами
Hinged enclosures

ГАРАНТІЯ НА ДУШОВІ КАБІНИ: 7 РОКІВ   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 7 YEARS

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ
PROTECTIVE COATING

Цей тип душових кабін CREA відрізняється елегантними 
завісами й канавкою, яка відводить воду всередину кабіни 
(навіть у тому разі, коли двері відчинені). Функціональність 
підвищує настінний U-подібний профіль без видимих 
гвинтів і заглушок, з можливістю нівелювання кривизни 
стін. Висота 200 см забезпечує комфорт під час 
використання кабіни, незалежно від зросту користувача.

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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Ви в курсі останніх дизайнерських рішень? 
Мрієте про ванну кімнату, яка виглядає, ніби 
щойно зі студії дизайну? Колекція JOTA — 
це найкращий вибір для вас. Проста форма 
й стильна обробка безпрофільної душової 
кабіни привнесуть у вашу ванну кімнату 
гармонію та естетику.

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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Безпрофільні кутові душові кабіни серії JOTA доступні 
у версіях: ліва та права. Вони мають настінний 
U-подібний профіль, без видимих гвинтів і заглушок, з 
можливістю вирівнювання кривизни стіни. Винятковий 
комфорт забезпечують металеві ручки й лицьова 
завіса з функцією підйому. Легка й елегантна форма — 
безсумнівний плюс цієї колекції. Висота кабіни 195 см 
гарантує комфорт людям високого зросту.

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. 

Кутова душова кабіна JOTA, лівостороння 
JOTA corner shower enclosure, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

dimensions W x D x H [cm]: 
 відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass:  
покриття CleanPro:  

CleanPro coating: 
колір профілю profile colour: 

S160-001 

90 x 90 x 195  

ліве 
left 
прозоре 6 мм 
transparent 6 mm 

+ 

хром chrome

JOTA 

МЕТАЛЕВІ ЗАВІСИ 
METAL HINGES
Кабіни, облицьовані 
склом з внутрішньої 
сторони, дозволяють 
легко підтримувати 
чистоту. Завіси 
оснащені механізмом 
блокування дверцят 
для відкриття під 
кутом 90°, що запобігає 
їхньому випадковому 
удару в бічну стінку 
кабіни. Функція підйому 
дверцят продовжує 
термін служби 
ущільнень.
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. 

МЕТАЛЕВА РУЧКА 
METAL HANDLE
Елегантна, допасована 
до інших хромованих 
елементів кабіни.
Elegant, designed to 
match other chrome- 
-plated hardware. 

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS

Кутова душова кабіна JOTA, правостороння 
JOTA corner shower enclosure, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

dimensions W x D x H [cm]: 
  відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass:  
покриття CleanPro:  

CleanPro coating: 
колір профілю profile colour: 

S160-002 

90 x 90 x 195  

праве 
right 
прозоре 6 мм 
transparent 6 mm 

+ 

хром chrome

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ
PROTECTIVE COATING

ГАРАНТІЯ НА ДУШОВІ КАБІНИ: 3 РОКИ   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS
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Почуваєтеся найкраще в простих і елегантних 
інтер’єрах? Рішуча форма душових кабін 
з колекції ARTECO відмінно доповнює такі 
дизайни, а також забезпечує непересічний 
комфорт.

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. 
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ARTECO Розсувні кабіни
Sliding enclosures

ПОДВІЙНІ ВЕРХНІ 
ТА НИЖНІ РОЛИКИ 
DOUBLE UPPER  
AND LOWER ROLLERS
Вони забезпечують 
плавне відкривання і 
закривання дверцят. 
Функція швидкого 
виймання нижніх роликів 
полегшує очищення 
кабіни.
Double upper and lower 
rollers for smooth opening 
and closing of the door. 
The quick release function 
of the lower rollers makes 
cleaning easier. 

МЕТАЛЕВА РУЧКА 
METAL HANDLE
Двостороння, 
з м’якою формою та 
естетичним хромованим 
оздобленням.
Double-sided, with 
a subtle design and fine 
chrome finish.

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS

Лінія ARTECO з розсувною системою відкривання 
дверцят — це напівкругла душова кабіна. Функціональні 
можливості серії поліпшуються такими рішеннями, 
як магнітні ущільнення і настінний U-подібний профіль 
із заглушками, з можливістю вирівнювання кривизни 
стіни. Кабіни мають комфортну оптимальну висоту — 
190 см.

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.

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ
PROTECTIVE COATING

ГАРАНТІЯ НА ДУШОВІ КАБІНИ: 3 РОКИ   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS

Душова кабіна нaпівкругла ARTECO 
ARTECO halfround shower enclosure

 код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

dimensions W x D x H [cm]:
відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass:  
покриття CleanPro:  

CleanPro coating: 
колір профілю profile colour: 

S157-002 

90 x 90 x 190 

універсальне 
universal 
прозоре 5 мм 
transparent 5 mm 

+ 

хром chrome



18 19

BASIC
ДУШОВІ КАБІНИ   |   SHOWER ENCLOSURES

Практичні та продумані рішення — ваша сильна 
сторона? У колекції BASIC ви знайдете душову 
кабіну, яка пропонує високу якість і комфорт 
за доступною ціною.

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.



ПОДВІЙНІ ВЕРХНІ 
ТА НИЖНІ РОЛИКИ
DOUBLE UPPER  
AND LOWER ROLLERS
Забезпечують плавне 
відкривання і закривання 
дверей. Функція 
швидкого виймання 
нижніх роликів полегшує 
очищення кабіни.
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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Душові кабіни BASIC випускаються у версіях 
із розсувними дверима та дверима на завісах типу 
PIVOT. Їхню функціональність підтверджують подвійні 
хромовані ролики (зверху й знизу) і U-подібний настінний 
профіль із заглушками, з можливістю вирівнювання 
кривизни стіни. Стабільність конструкції гарантується 
міцними настінними профілями. Кабіни з оптимальною 
висотою 185 см пасують навіть до найменших 
приміщень. 

BASIC shower enclosures have sliding doors or PIVOT hinge 
doors. 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 

Душова кабіна нaпівкругла BASIC 
BASIC halfround shower enclosure

 код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

dimensions W x D x H [cm]:
відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass: 

колір профілю profile colour: 

S158-005 

90 x 90 x 185 

універсальне 
universal 
прозоре, 4 мм (стінки), 
5 мм (дверцята)  
transparent, 4 mm (walls), 
5 mm (door) 
хром chrome

Душові двері PIVOT BASIC
BASIC PIVOT shower enclosure door

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х вис. [см]:

dimensions W x H [cm]: 
відкривання дверцят: 

door opening:  
вид скла:

type of glass:  
колір профілю profile colour: 

S158-001 

80 x 185 

ліве/праве 
left/right 
прозоре 5 мм 
transparent 5 mm 
хром chrome

МЕТАЛЕВА РУЧКА 
METAL HANDLE
Система відкривання 
дверцят із зовнішньою 
ручкою і двоточковим 
кріпленням усередині 
кабіни.
Door opening system 
with an external handle 
and a two-point mounting 
system inside the shower 
enclosure. 

ХРОМОВАНІ ЗАВІСИ
ТИПУ PIVOT 
CHROME-PLATED  
PIVOT HINGE 
Обертові, що дозволяє 
широко відкривати 
дверцята кабіни.
Enables the shower 
enclosure door to be 
opened at a wide angle.

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS

ГАРАНТІЯ НА ДУШОВІ КАБІНИ: 3 РОКИ   |   SHOWER ENCLOSURES WARRANTY: 3 YEARS



душові піддони
Функціональні душові піддони Cersanit поєднують безпеку, 

високу міцність і довговічність з естетичним зовнішнім 
виглядом. Продукти серії TAKO й TAKO SLIM дозволяють 

підібрати ідеальну форму до душової кабіни завдяки 
наявності різних форм і розмірів. АКРИЛОВІ ЛИСТИ, 

які використовуються для виготовлення душових піддонів, 
вироблені з додаванням УФ-стабілізатора — це дає 

можливість надовго підтримувати ідеальну білизну.

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.



Душовий піддон напівкруглий TAKO SLIM 90x4
TAKO SLIM 90 halfround shower tray

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

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

глибина до дна [см]: 
depth to the bottom [cm]:

діаметр зливу [мм]:
drain diameter [mm]:

сифон для піддону в комплекті:
shower tray siphon included:

S601-120 

90 x 90 x 4 

55 

1,2

Ø90

+

Душовий піддон квадратний TAKO SLIM 90x4
TAKO SLIM 90 square shower tray

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

dimensions W x D x H [cm]:
глибина до дна [см]: 

depth to the bottom [cm]: 
діаметр зливу [мм]:
drain diameter [mm]: 

сифон для піддону в комплекті:
shower tray siphon included:

S601-122 

90 x 90 x 4 

1,2

Ø90 

+

Сифон для піддону
Shower tray siphon

код у каталозі catalogue code: S904-007

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS
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TAKO SLIM  

Естетична панель  
з магнітним замком
Outflow with 
magnetic cover

Висота 
лише 4 см
Only 4 cm 
height

Акрил найвищої  
якості
Top quality  
acrylic

Однорідна,  
гладка площина
Uniform, smooth 
surface

Душові піддони TAKO SLIM висотою всього 4 см. Їх можна 
встановити на підлозі або облицювати плиткою. Гладка 
поверхня, відсутність зламів і видимих країв, а також 
прихований під магнітною заглушкою злив створюють 
ефект однорідної площини. Заглушка легко знімається, що 
полегшує очищення сифона. Душові піддони виготовлені 
з високоякісного акрилу з подвійним армуванням смолою 
і скловолокном. 

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. 

ГАРАНТІЯ НА ПІДДОНИ: 10 РОКІВ   |   SHOWER TRAYS WARRANTY: 10 YEARS

Довготривала білизна акрилу 
Long-lasting acrylic white

СИФОН ДЛЯ ПІДДОНІВ TAKO SLIM 
TAKO SLIM SHOWER TRAY SIPHON

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE



Універсальний злив 90
Universal outflow 90

Висота від 4 до 16 см
Height 4 to 16 cm

Акрил найвищої 
якості
Top quality  
acrylic

Подвійне армування  
для високої міцності
Double reinforced 

Душовий піддон напівкруглий TAKO 90x4
TAKO 90 halfround shower tray

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

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

глибина до дна [см]: 
depth to the bottom [cm]:

діаметр зливу [мм]:
drain diameter [mm]:
ніжки в комплекті: 

legs included:
сифон для піддону в комплекті:

shower tray siphon to be completed:

S204-002 

90 x 90 x 4 

55 

3

Ø90

-

S904-006

Душовий піддон напівкруглий TAKO 90x16 (вбудована панель)
TAKO 90 halfround shower tray built-in-panel
код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

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

глибина до дна [см]: 
depth to the bottom [cm]:

діаметр зливу [мм]:
drain diameter [mm]:
ніжки в комплекті: 

legs included:
сифон для піддону в комплекті:

shower tray siphon to be completed:

S204-004 

90 x 90 x 16 

55 

6

Ø90

+

S904-006
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Функціональні душові піддони серії TAKO 
мають висоту від  4 до 16 см. Низькі моделі ідеально 
підходять для сучасних ванних кімнат, а вищі — 
відмінне рішення для приміщень після ремонту 
(без потреби втручатися в основу під сифон). 
Душові піддони TAKO виготовляються з високоякісного 
акрилу, а їхня міцність гарантується подвійним 
посиленням зі смоли та скловолокна.

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.

ГАРАНТІЯ НА ПІДДОНИ: 10 РОКІВ   |   SHOWER TRAYS WARRANTY: 10 YEARS

Душовий піддон квадратний TAKO 80x4
TAKO 80 square shower tray

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х гл. х вис. [см]:

dimensions W x D x H [cm]: 
глибина до дна [см]: 

depth to the bottom [cm]:
діаметр зливу [мм]:
drain diameter [mm]:
ніжки в комплекті:

legs included:
сифон для піддону в комплекті:

shower tray siphon to be completed:

S204-009 

80 x 80 x 4 

3

Ø90

-

S904-006

Довготривала  
білизна акрилу 
Long-lasting acrylic white

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE



ванни 
Прямокутні, симетричні й асиметричні – всі моделі ванн 

Cersanit виготовлені з безпечного, міцного та стійкого  
до пошкоджень акрилу. Вони мають подвійне посилення  

і витримують навантаження до 400 кг. Завдяки додаванню 
УФ-стабілізатора в акрилові плити, які використовуються для 
виготовлення ванн, бездоганна білизна буде тішити око довгі 

роки. Створити зону релаксу в ванній кімнаті буде просто,  
як ніколи раніше, за допомогою ергономічних форм і відмінних 

ізоляційних властивостей наших продуктів.

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.



Дбаєте про красивий зовнішній вигляд 
і функціональність предметів навколо 
вас? Елегантні прямокутні ванни CREA 
мають збільшену глибину й ергономічну 
форму, яка підвищить комфорт купання 
до максимуму.

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.

ВАННИ   |   BATHTUBS
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Прямокутні ванни Rectangular bathtubs CREA



Прямокутна ванна CREA 150 x 75
CREA 150 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-233 

150 x 75 x 47,5/57,5–65,5 

225

+

S904-004 

Прямокутна ванна CREA 160 x 75
CREA 160 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-225 

160 x 75 x 47,5/57,5–69,5 

235

+

S904-004

Прямокутна ванна CREA 170 x 75
CREA 170 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-226 

170 x 75 x 47,5/57,5–69,5 

260

+

S904-004

Прямокутна ванна CREA 180 x 80
CREA 180 x 80 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-227 

180 x 80 x 47,5/57,5–65,5 

300

+

S904-004
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 Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS

У СКЛАД СЕРІЇ ТАКОЖ ВХОДЯТЬ 
АСИМЕТРИЧНІ ВАННИ, ДИВ. СТОР 78 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
ASYMMETRIC BATHTUBS, SEE PAGE 78

ВУЗЬКІ КРАЇ  
THIN RIM
Ідеально підходить для 
облицювання плиткою. 
Вони дуже вузькі (всього 
10 мм), що надає ванні 
елегантного вигляду.
Works perfectly with tiles. 
The incredible slimness 
(only 10 mm), gives your 
bathtub an elegant look.

Прямокутні ванни серії CREA мають рельєфну форму 
й комфортну, більшу за стандартну, глибину — 47,5 см. 
Вони розроблені для забудови в конструкції з керамічної 
плитки. Функціональність ванн збільшує можливість 
комплектації перегородкою на ванну.

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.

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Для вас важливі ергономічна форма 
й елегантний дизайн для оформлення 
інтер’єру? Серія прямокутних ванн 
VIRGO успішно поєднує в собі обидві 
функції. Ви переконаєтеся в цьому, 
вибравши модель із цієї колекції.

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 



Прямокутна ванна VIRGO 160 x 75
VIRGO 160 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-046 

160 x 75 x 42/52–64 

200

+

S401-045

S401-047

S904-004

Прямокутна ванна VIRGO 140 x 75
VIRGO 140 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-047 

140 x 75 x 42/52–60 

160

+

S401-043

S401-047

S904-004

Прямокутна ванна VIRGO 170 x 75
VIRGO 170 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-045 

170 x 75 x 42,5/52,5–64,5 

220

+

S401-046

S401-047

S904-004

Прямокутна ванна VIRGO 150 x 75
VIRGO 150 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-048 

150 x 75 x 42/52–60 

180

+

S401-044

S401-047

S904-004
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VIRGO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Прямокутна ванна VIRGO 190 x 90
VIRGO 190 x 90 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-221 

190 x 90 x 44/54–62 

260

+

S401-114

S401-115

S904-004

Прямокутна ванна VIRGO 180 x 80
VIRGO 180 x 80 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-103 

180 x 80 x 43/53–61

245

+

S401-088

S401-089

S904-004

Бічна панель для ванни VIRGO
Side casing for VIRGO bathtub

Передня панель для ванни VIRGO
Front casing for VIRGO bathtub

Прямокутні ванни VIRGO просторі, з рельєфною 
формою і зручною спинкою. У моделей 140-180 см 
злив знаходиться біля коротшої сторони. А от у версії 
довжиною 190 см він розташований у центрі біля довшої, 
що дозволяє комфортно купатися двом особам. Існує 
можливість докупити перегородку на ванну.

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.

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Шукаєте оптимальні рішення? 
Завдяки вибору прямокутної ванни 
з колекції INTRO ваша ванна кімната буде 
не лише функціональною, а й класичною. 
Прості ідеї завжди модні!

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

INTRO 



Прямокутна ванна INTRO 160 x 75
INTRO 160 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-067 

160 x 75 x 42/52–60 

215

+

S401-045

S401-047

S904-004

Прямокутна ванна INTRO 140 x 75
INTRO 140 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-065 

140 x 75 x 42/52–60 

170

+

S401-043

S401-047

S904-004

Прямокутна ванна INTRO 170 x 75
INTRO 170 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-068 

170 x 75 x 42/52–60 

240

+

S401-046

S401-047

S904-004

Прямокутна ванна INTRO 150 x 75
INTRO 150 x 75 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing tow be completed:
бокова панель до комплекту:

side casing to be completed:
сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-066 

150 x 75 x 42/52–60 

190

+

S401-044

S401-047

S904-004
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INTRO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Прямокутна ванна INTRO 180 x 80
INTRO 180 x 80 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-222 

180 x 80 x 42,5/52,5–60,5 

250

+

S401-088

S401-089

S904-004

Бокова панель для ванни INTRO
Side casing for INTRO bathtub

Передня панель для ванни INTRO
Front casing for INTRO bathtub

У ваннах INTRO злив спроектований у центрі (при довгій 
стороні), а місце для сидіння розташоване з обох сторін, 
що підвищує зручність використання. Моделі цієї серії 
можуть бути встановлені як у кутку приміщення, так 
і в центрі біля головної стіни. Встановлення перегородки 
на ванну підвищить функціональність.

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. 

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Вважаєте, що найчистіша форма виражається 
в поєднанні простоти та практичного задуму? 
Рішення для себе ви знайдете в колекції 
прямокутних ванн SMART — це квінтесенція 
функціональності.

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 



Прямокутна ванна SMART 160 x 80, правостороння
SMART 160 x 80 rectangular bathtub, right side

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті:
adjustable legs included:

передня біла панель до комплекту: 
white front casing to be completed:

передня сіра панель до комплекту:
gray front casing to be completed: 

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
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

Прямокутна ванна SMART 160 x 80, лівостороння
SMART 160 x 80 rectangular bathtub, left side
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня біла панель до комплекту: 
white front casing to be completed:

передня сіра панель до комплекту:
gray front casing to be completed: 

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
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

Передня меблева панель для ванни SMART
Furniture front casing for SMART bathtub

колір colour: білий white

Передня меблева панель для ванни SMART
Furniture front casing for SMART bathtub

колір colour: сірий gray

Бокова меблева панель для ванни SMART
Furniture side casing for SMART bathtub

колір colour: світлий ясен light ash

44 45

ВАННИ   |   BATHTUBS

SMART Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Прямокутна ванна SMART 170 x 80, правостороння
SMART 170 x 80 rectangular bathtub, right side

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня біла панель до комплекту: 
white front casing to be completed:

передня сіра панель до комплекту:
gray front casing to be completed: 

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
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

Прямокутна ванна SMART 170 x 80, лівостороння
SMART 170 x 80 rectangular bathtub, left side
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня біла панель до комплекту: 
white front casing to be completed:

передня сіра панель до комплекту:
gray front casing to be completed: 

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-117 

170 x 80 x 43,5/53,5–65,5 
 
245

+

S568-026

S568-027

S568-028

S904-004

SMART — це прямокутні ванни з ергономічною формою, 
які гарантують оптимальне напівлежаче положення. 
Широка полиця створена для комфортного використання 
банних аксесуарів. До ванни можна придбати корпус 
з практичними відсіками для зберігання. Установлення 
ширми забезпечить комфорт під час душу.

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. 

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE



ВАННИ   |   BATHTUBS

46 47

Ванна кімната для вас — це саме те 
місце, де шукаєте тишу й перепочинок? 
Серія ZEN допоможе вам успішно створити 
зону вечірнього релаксу.

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

ZEN 



Прямокутна ванна ZEN 180 x 85
ZEN 180 x 85 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-129 

180 x 85 x 45/55–67 

230

+

S401-088

S401-100

S904-004

Прямокутна ванна ZEN 160 x 85
ZEN 160 x 85 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-127 

160 x 85 x 45/55–67 

175

+

S401-045

S401-100

S904-004

Прямокутна ванна ZEN 190 x 90
ZEN 190 x 90 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-223 

190 x 90 x 44/54–62 

300

+

S401-114

S401-115

S904-004

Прямокутна ванна ZEN 170 x 85
ZEN 170 x 85 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-128 

170 x 85 x 45/55–67 

200

+

S401-046

S401-100

S904-004
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ZEN Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Бокова панель для ванни ZEN
Side casing for ZEN bathtub

Передня панель для ванни ZEN
Front casing for ZEN bathtub

Прямокутні ванни ZEN забезпечують зручне положення під час купання завдяки 
ергономічній формі зі спеціальною рельєфною зоною для спини й місцем для 
плечей. Це найширша (85-90 см) прямокутна модель в асортименті бренду 
Cersanit, що забезпечує винятковий комфорт — особливо її найбільша версія 
розміром 190 х 90 см. Ванни цієї серії можна встановлювати в нішах, у кутах, але 
також розглядати як елемент, що визначає стиль дизайну. ZEN відмінно виглядає 
як у супроводі керамограніту, так і в облицюванні плиткою. Існує можливість 
встановити перегородку на ванну.

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. 

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Ви вважаєте, що універсальні шаблони 
актуальні завжди? Виберіть для своєї ванної 
кімнати прямокутну ванну з колекції FLAVIA,
і класика буде виглядати зовсім по-іншому 
у ваших очах.

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

FLAVIA 
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FLAVIA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Бокова панель для ванни FLAVIA
Side casing for FLAVIA bathtub

Передня панель для ванни FLAVIA
Front casing for FLAVIA bathtub

FLAVIA — це серія класичних прямокутних ванн із закругленою спинкою, 
що дає можливість зручно розташувати спину. Завдяки широким краям ванни кран 
ефектно виглядає в разі встановлення як збоку від ванни, так і в її передній частині. 
Вони також створюють місце для аксесуарів для ванної кімнати. Корпус з тонким 
рельєфом нижнього краю бічної панелі підкреслює універсальну форму ванни. 
Існує можливість встановити перегородку на ванну.

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.

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Прямокутна ванна FLAVIA 160 x 70
FLAVIA 160 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-106 

160 x 70 x 42/52–64 

174

+

S401-068

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна FLAVIA 140 x 70
FLAVIA 140 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-104 

140 x 70 x 42/52–64 

145

+

S401-066

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна FLAVIA 170 x 70
FLAVIA 170 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-107 

170 x 70 x 42/52–64 

198

+

S401-069

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна FLAVIA 150 x 70
FLAVIA 150 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-105 

150 x 70 x 42/52–64 

162

+

S401-067

S401-071

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Хочете надати вашій ванній кімнаті 
автентичну елегантність? Виберіть 
прямокутну ванну з колекції KORAT, 
яка поєднує комфорт використання 
з чистою та сучасною формою.

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

KORAT 



Прямокутна ванна KORAT 170 x 70
KORAT 170 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-122 

170 x 70 x 43/53–65 

215

+

S401-069

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна KORAT 150 x 70
KORAT 150 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-120 

150 x 70 x 43/53–65 

170

+

S401-067

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна KORAT 160 x 70
KORAT 160 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-121 

160 x 70 x 43/53–65 

185

+

S401-068

S401-071

S904-004
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KORAT Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Бокова панель для ванни KORAT
Side casing for KORAT bathtub

Передня панель для ванни KORAT
Front casing for KORAT bathtub

Прямокутні ванни з колекції KORAT мають просту 
форму, просторий корпус і м’яко окреслену зону 
спинки для зручного розміщення під час купання. 
Встановлення перегородки на ванну додатково підвищує 
функціональність ванн, які в своїй формі поєднують 
мінімалізм і хороший стиль.

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.

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Робите ставку на універсальні рішення, 
які підійдуть для всіх інтер’єрів? 
Прямокутні ванни LANA чудово вписуються 
в простір вашої ванної кімнати, щодня 
перетворюючись на зону вашого 
цілковитого відпочинку.

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

LANA 



Прямокутна ванна LANA 140 x 70
LANA 140 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-160 

140 x 70 x 42/52–64 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна LANA 150 x 70
LANA 150 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-161 

150 x 70 x 42/52–64 

155

+

S401-067

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна LANA 160 x 70
LANA 160 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-162 

160 x 70 x 42/52–64 

170

+

S401-068

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна LANA 170 x 70
LANA 170 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-163 

170 x 70 x 42/52–64 

185

+

S401-069

S401-071

S904-004
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LANA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Прямокутні ванни з колекції LANA мають універсальну 
форму, дещо відхилену спинку та практичні підлокітники, 
які винятково підвищують комфорт під час купання. 
Розширені краї можуть служити зоною для косметичних 
засобів. Крім того, встановлена перегородка на ванну 
зробить прийняття душу чистим задоволенням.

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.

Бокова панель для ванни LANA
Side casing for LANA bathtub

Передня панель для ванни LANA
Front casing for LANA bathtub

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Шукаєте хороші ідеї для оригінальної 
ванної кімнати? Прямокутна 
ванна LORENA — початок успіху. 
Решта піде як по маслу.

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

Колекція LORENA — це прямокутна ванна ергономічної 
форми, зі спинкою, яка дозволяє прийняти оптимальне 
положення. Ширші краї з одного боку забезпечують 
достатньо місця для косметичних засобів. Ванну LORENA 
практично доповнить перегородка на ванну.

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

Бокова панель для ванни LORENA
Side casing for LORENA bathtub

Передня панель для ванни LORENA
Front casing for LORENA bathtub

У СКЛАД СЕРІЇ ТАКОЖ ВХОДЯТЬ
АСИМЕТРИЧНІ ВАННИ, ДИВ. СТОР 108 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
ASYMMETRIC BATHTUBS, SEE PAGE 108

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Прямокутна ванна LORENA 160 x 70
LORENA 160 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-075 

160 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

200

+

S401-068

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна LORENA 140 x 70
LORENA 140 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-073 

140 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

170

+

S401-066

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна LORENA 170 x 70
LORENA 170 x 70 rectangular bathtub 
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-076 

170 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

215

+

S401-069

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна LORENA 150 x 70
LORENA 150 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-074 

150 x 70 x 43,5/53,5–65,5 

185

+

S401-067

S401-071

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Ваш практичний підхід до життя 
проявляється в простих і універсальних 
рішеннях? Прямокутна ванна серії NAO 
підійде для будь-якої ванної кімнати, 
незалежно від її розміру.

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.



Прямокутна ванна NAO 140 x 70
NAO 140 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-247 

140 x 70 x 42/52–64 

150

+

S401-066

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна NAO 150 x 70
NAO 150 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-242 

150 x 70 x 42/52–64 

165

+

S401-067

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна NAO 160 x 70
NAO 160 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-243 

160 x 70 x 42/52–64 

175

+

S401-068

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна NAO 170 x 70
NAO 170 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-244 

170 x 70 x 42/52–64 

190

+

S401-069

S401-071

S904-004
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NAO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

NAO — це колекція прямокутних ванн, які чудово 
виглядають як у невеликих, так і у великих приміщеннях 
будь-якого стилю. Просторий інтер’єр ванни та зручна 
опора для спини забезпечують розслаблення під час 
купання. Встановлення перегородки на ванну дозволить 
приймати швидкий душ.

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.

Бічна панель для ванни NAO
Side casing for NAO bathtub

Передня панель для ванни NAO
Front casing for NAO bathtub

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Прагнете до ідеальної форми? 
Її вже досягнуто в NIKE. Організуйте 
зону для купання у вашій ванній кімнаті 
з прямокутною ванною з цієї колекції, 
і ви ніколи не відмовитеся від вечірнього 
купання.

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.



Прямокутна ванна NIKE 160 x 70
NIKE 160 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-248 

160 x 70 x 45/55–63 

195

+

S401-029

S401-031

S904-004

Прямокутна ванна NIKE 140 x 70
NIKE 140 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-245 

140 x 70 x 45/55–63 

165

+

S401-027

S401-031

S904-004

Прямокутна ванна NIKE 170 x 70
NIKE 170 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-249 

170 x 70 x 45/55–63 

215

+

S401-030

S401-031

S904-004

Прямокутна ванна NIKE 150 x 70
NIKE 150 x 70 rectangular bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту: 
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-246 

150 x 70 x 45/55–63 

180

+

S401-028

S401-031

S904-004
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NIKE Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Бокова панель для ванни NIKE
Side casing for NIKE bathtub

Передня панель для ванни NIKE
Front casing for NIKE bathtub

Серія прямокутних ванн NIKE — це поєднання 
геометричної конструкції зі зручністю використання, 
яке забезпечується профільованим дном зі злегка 
відхиленою зоною спинки. Кутові краї забезпечують 
практичну поверхню для аксесуарів для купання. 
Додайте функціональності, придбавши практичну 
перегородку для ванної.

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.

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Відчуваєте, що елегантні інтер’єри — це ваше?
OCTAVIA зробить ванну кімнату улюбленим 
місцем у будинку. Безсумнівно, ця прямокутна 
ванна вразить вас своєю бездоганною 
формою.

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.



Прямокутна ванна OCTAVIA 160 x 70
OCTAVIA 160 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-252 

160 x 70 x 43/53–65 

167

+

S401-068

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна OCTAVIA 140 x 70
OCTAVIA 140 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-250 

140 x 70 x 43/53–65 

140

+

S401-066

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна OCTAVIA 170 x 70
OCTAVIA 170 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-253 

170 x 70 x 43/53–65 

180

+

S401-069

S401-071

S904-004

Прямокутна ванна OCTAVIA 150 x 70
OCTAVIA 150 x 70 rectangular bathtub
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

бокова панель до комплекту:
side casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-251 

150 x 70 x 43/53–65 

160

+

S401-067

S401-071

S904-004
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OCTAVIA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

Бокова панель для ванни OCTAVIA
Side casing for OCTAVIA bathtub

Передня панель для ванни OCTAVIA
Front casing for OCTAVIA bathtub

OCTAVIA поєднує в собі елегантний і ергономічний дизайн 
зі зручною підтримкою спини. Прямокутні ванни цієї 
серії відмінно виглядають як з облицюванням плиткою, 
так і з панелями. Зручність використання додатково 
підвищить покупка перегородки на ванну.

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.

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Вам нецікаві очевидні речі? Запросіть 
у свою ванну кімнату асиметричну ванну 
серії CREA, естетика якої заворожить 
вас небанальністю. Одне можна впевнено 
сказати — її якість вас не розчарує.

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. 

 

Асиметричні ванни Asymmetric bathtubs CREA



Асиметрична ванна CREA 160 x 100, ліва
CREA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-232 

160 x 100 x 47,5/57,5–69,5 

250

+

S904-004

Асиметрична ванна CREA 160 x 100, права
CREA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-230 

160 x 100 x 47,5/57,5–69,5 

250

+

S904-004
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 Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

Асиметричні ванни CREA відрізняються більшою, ніж 
стандартна, глибиною (47,5 см) і виключно ергономічним 
рельєфом. Їхньою безперечною перевагою є приємний 
для очей дизайн, який підкреслить правильно підібраний 
корпус з плитки.

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. 

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS

ВУЗЬКІ КРАЇ  
THIN RIM
Ідеально підходить для 
облицювання плиткою. 
Краї дуже вузькі (всього 
10 мм), що надає ванні 
елегантного вигляду.
Works perfectly with tiles. 
The incredible slimness 
(only 10 mm), gives your 
bathtub an elegant look.

У СКЛАД СЕРІЇ ТАКОЖ ВХОДЯТЬ
ПРЯМОКУТНІ ВАННИ, ДИВ. СТОР 30 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
RECTANGULAR BATHTUBS, SEE PAGE 30

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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У вас велика ванна кімната, яку хочете 
обладнати незвичайним способом?
Асиметричні ванни з колекції SICILIA 
просто створені для таких приміщень.
Забезпечте собі першокласний комфорт!

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. 



Завдяки естетичній формі асиметричні ванни SICILIA 
є привабливим елементом дизайну інтер’єру. 
З іншого боку, простір, ергономічний дизайн і практичне 
сидіння забезпечують виняткову зручність використання.

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

Передня панель для ванни SICILIA, права/ліва
Front casing for SICILIA bathtub, right/left

Асиметрична ванна SICILIA 170 x 100, права
SICILIA 170 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-098 

170 x 100 x 45/55–67 

240

+

S401-087

S904-004

Асиметрична ванна SICILIA 170 x 100, ліва
SICILIA 170 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті:
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-097 

170 x 100 x 45/55–67 

240

+

S401-087

S904-004

Асиметрична ванна SICILIA 160 x 100, права
SICILIA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-037 

160 x 100 x 45/55–67 

220

+

S401-039

S904-004

Асиметрична ванна SICILIA 160 x 100, ліва
SICILIA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-036 

160 x 100 x 45/55–67 

220

+

S401-039

S904-004

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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SICILIA Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

Асиметрична ванна SICILIA 150 x 100, права
SICILIA 150 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front panel to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-096 

150 x 100 x 45/55–67 

187

+

S401-086

S904-004

Асиметрична ванна SICILIA 150 x 100, ліва
SICILIA 150 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front panel to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-095 

150 x 100 x 45/55–67 

187

+

S401-086

S904-004

Асиметрична ванна SICILIA 140 x 100, права
SICILIA 140 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front panel to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-094 

140 x 100 x 45/55–67

172

+

S401-085

S904-004 

Асиметрична ванна SICILIA 140 x 100, ліва
SICILIA 140 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front panel to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-093 

140 x 100 x 45/55–67 

172

+

S401-085

S904-004

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Ваша мета — організувати комфортний і 
водночас стильний інтер’єр ванної кімнати? 
Це просто! Асиметричні ванни лінії VIRGO 
MAX виправдають очікування навіть 
найбільш вимогливих домовласників. 

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

Цікава форма асиметричних ванн з колекції 
VIRGO MAX надає приміщенню нестандартний стиль. 
Функціональність підтверджується рельєфною формою, 
що забезпечує зручне положення під час купання. 

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.

Передня панель для ванни VIRGO MAX, права/ліва
Front casing for VIRGO MAX bathtub, right/left

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Асиметрична ванна VIRGO MAX 160 x 90, права
VIRGO MAX 160 x 90 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-132 

160 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

200

+

S401-099

S904-004

Асиметрична ванна VIRGO MAX 160 x 90, ліва
VIRGO MAX 160 x 90 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-133 

160 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

200

+

S401-099

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Намагаєтеся поєднати мінімалізм з 
комфортом використання? Ось рішення! 
Асиметрична ванна із серії JOANNA NEW 
забезпечить вам умови для повного 
розслаблення. І в той самий час вона буде 
тішити погляд красивою формою. 

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

Завдяки овальній формі асиметричні ванни JOANNA NEW 
забезпечують оптимальний комфорт у використанні. 
Основними особливостями колекції є: просторі ванни 
з рельєфною зоною спинки, опущені підлокітники 
та злегка рельєфне сидіння. Широкі краї дозволяють 
тримати аксесуари для купання завжди під рукою. 

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.

Передня панель для ванни JOANNA NEW, права/ліва
Front casing for JOANNA NEW bathtub, right/left

Асиметрична ванна JOANNA NEW 160 x 95, ліва
JOANNA NEW 160 x 95 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-170 

160 x 95 x 42/51–63 

215

+

S401-094

S904-004

Асиметрична ванна JOANNA NEW 150 x 95, ліва
JOANNA NEW 150 x 95 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-167 

150 x 95 x 42/51–63 

195

+

S401-104

S904-004

Асиметрична ванна JOANNA NEW 140 x 90, ліва
JOANNA NEW 140 x 90 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-165 

140 x 90 x 42/52–64 

180

+

S401-102

S904-004

Асиметрична ванна JOANNA NEW 160 x 95, права
JOANNA NEW 160 x 95 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-169 

160 x 95 x 42/51–63 

215

+

S401-094

S904-004

Асиметрична ванна JOANNA NEW 150 x 95, права
JOANNA NEW 150 x 95 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-168 

150 x 95 x 42/51–63 

195

+

S401-104

S904-004

Асиметрична ванна JOANNA NEW 140 x 90, права
JOANNA NEW 140 x 90 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-166 

140 x 90 x 42/52–64 

180

+

S401-102

S904-004

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Цінуєте класичні форми, які доповнюють 
стильні інтер’єри? Асиметрична 
ванна KALIOPE стане ідеальною 
точкою над «і» у вашій ванній кімнаті. 
Дозвольте собі поринути у світ релаксації! 

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

KALIOPE є квінтесенцією стилю та комфорту. 
Асиметричні ванни цієї серії мають профільне дно 
й сидіння, а також широкі краї для розміщення банних 
аксесуарів. Для обох варіантів ванни можна придбати 
корпус — з нішею внизу (модель 170) і з нішею 
в центрі панелі (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). 

Передня панель для ванни KALIOPE 153, права/ліва
Front casing for KALIOPE 153 bathtub, right/left

Передня панель для ванни KALIOPE 170, права/ліва
Front casing for KALIOPE 170 bathtub, right/left

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Асиметрична ванна KALIOPE 170 x 110, ліва
KALIOPE 170 x 110 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-114 

170 x 110 x 45/55–63 

240

+

S401-095

S904-004

Асиметрична ванна KALIOPE 170 x 110, права
KALIOPE 170 x 110 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-115 

170 x 110 x 45/55–63 

240

+

S401-096

S904-004

Асиметрична ванна KALIOPE 153 x 100, ліва
KALIOPE 153 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-024 

153 x 100 x 45/55–67 

225

+

S401-059

S904-004

Асиметрична ванна KALIOPE 153 x 100, права
KALIOPE 153 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-025 

153 x 100 x 45/55–67 

225

+

S401-059

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Практична й ефектна — чи такою має бути, 
на вашу думку, ідеальна ванна?   
Якщо це так, почніть з асиметричної ванни  
з колекції MEZA, яка ідеально вписується 
в такий дизайн. 

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

Асиметричні ванни MEZA мають ергономічну 
форму, просторий корпус і зручну зону спинки. 
У кутовій частині є велике сидіння, яке також 
може служити полицею для банних аксесуарів. 
Ванна прекрасно виглядає в поєднанні з елегантним 
корпусом, який підкреслює її сучасний дизайн. 

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.

Передня панель для ванни MEZA, права/ліва
Front casing for MEZA bathtub, right/left

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Асиметрична ванна MEZA 160 x 100, ліва
MEZA 160 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-124 

160 x 100 x 42/52–64 

190

+

S401-097

S904-004

Асиметрична ванна MEZA 160 x 100, права
MEZA 160 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-123 

160 x 100 x 42/52–64 

190

+

S401-097

S904-004

Асиметрична ванна MEZA 170 x 100, ліва
MEZA 170 x 100 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-126 

170 x 100 x 42/52–64 

205

+

S401-098

S904-004

Асиметрична ванна MEZA 170 x 100, права
MEZA 170 x 100 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-125 

170 x 100 x 42/52–64 

205

+

S401-098

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE



NANO
ВАННИ   |   BATHTUBS

104 105

Ваша ванна кімната має невелику 
площу, але ви не уявляєте собі життя 
без вечірньої ванни? Асиметрична 
ванна NANO — ідеальна пропозиція 
для Вас! 

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

NANO — це асиметричні ванни, створені для невеликих 
ванних кімнат. Призначені для встановлення в куті 
приміщення, вони дозволяють оптимально 
використовувати простір. Зручна спинка та практичні 
широкі краї для косметичних засобів підвищують комфорт 
використання. 

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.

Передня панель для ванни NANO, права/ліва
Front casing for NANO bathtub, right/left

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Асиметрична ванна NANO 150 x 75, права
NANO 150 x 75 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:

volume to overflow[l]: 
регульовані ніжки в комплекті: 

adjustable legs included:
передня панель до комплекту: 

front casing to be completed:
сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-063 

150 x 75 x 42/52–60 

165

+

S401-062

S904-004

Асиметрична ванна NANO 150 x 75, ліва
NANO 150 x 75 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-064 

150 x 75 x 42/52–60 

165

+

S401-063

S904-004

Асиметрична ванна NANO 140 x 75, права
NANO 140 x 75 asymmetric bathtub, right

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-061 

140 x 75 x 42/52–60 

150

+

S401-060

S904-004

Асиметрична ванна NANO 140 x 75, ліва
NANO 140 x 75 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту: 
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-062 

140 x 75 x 42/52–60 

150

+

S401-061

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Оригінальні рішення для інтер’єру — 
саме для вас? Виберіть асиметричну 
ванну LORENA. Її лінії притягують увагу 
та є гарантією креативного планування 
ванної кімнати.  

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

Асиметричні ванни серії LORENA поєднують цікаву, тонку 
форму зі зручністю використання, що забезпечує рельєфне 
дно. Завдяки цій колекції навіть простий дизайн буде 
виглядати унікальним. 

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

Передня панель для ванни LORENA права/ліва
Front casing for LORENA bathtub, right/left

У СКЛАД СЕРІЇ ТАКОЖ ВХОДЯТЬ  
ПРЯМОКУТНІ ВАННИ, ДИВ. СТОР 62 

THE SERIES ALSO INCLUDES  
RECTANGULAR BATHTUBS, SEE PAGE 62

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

Асиметрична ванна LORENA 150 x 90, права
LORENA 150 x 90 asymmetric bathtub, right
код у каталозі catalogue code: 

розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:
dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 

об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-083 

150 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

205

+

S401-079

S904-004

Асиметрична ванна LORENA 150 x 90, ліва
LORENA 150 x 90 asymmetric bathtub, left

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-084 

150 x 90 x 43,5/53,5–61,5 

205

+

S401-079

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE
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Розкіш — ваша доля? Симетрична 
ванна VENUS наближує цю зустріч. 
Дозвольте вашій ванній кімнаті стати місцем, 
де час проведений для себе — найякісніший. 
Створіть у домі власний SPA салон. 

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!

Симетричні ванни Symmetric bathtubs

VENUS 
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VENUS Симетричні ванни
Symmetric bathtubs

Симетричні ванни з колекції VENUS успішно створюють 
у ванній кімнаті зону для релаксу. Зручна, простора ванна 
з сидінням у кутовій частині забезпечує непересічний 
комфорт. Розширені краї дозволяють зберігати аксесуари 
для купання. Особливо елегантно VENUS виглядає 
в мозаїчному корпусі. 

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.

Передня панель для ванни VENUS 150
Front casing for VENUS 150 bathtub

Передня панель для ванни VENUS 140
Front casing for VENUS 140 bathtub

Сифон для ванни автомат 
Bathtub siphon, automatic

код у каталозі catalogue code: S904-004

ГАРАНТІЯ НА ВАННИ: 10 РОКІВ   |   BATHTUB WARRANTY: 10 YEARS

СИФОН ДЛЯ ВАННИ CERSANIT 
CERSANIT BATHTUB SIPHON

Симетрична ванна VENUS 140 x 140
VENUS 140 x 140 symmetric bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-038 

140 x 140 x 45/55–67 

285

+

S401-040

S904-004

Симетрична ванна VENUS 150 x 150
VENUS 150 x 150 symmetric bathtub

код у каталозі catalogue code: 
розміри довж. х шир. x гл./вис. з ніжками [см]:

dimensions L x W x D/H with legs [cm]: 
об’єм до переливу [л]:
volume to overflow [l]: 

регульовані ніжки в комплекті: 
adjustable legs included:

передня панель до комплекту:
front casing to be completed:

сифон для ванни до комплекту:
bathtub siphon to be completed:

S301-013 

150 x 150 x 45/55–63 

355

+

S401-013

S904-004

ДОВГОТРИВАЛА БІЛИЗНА АКРИЛУ
LONG-LASTING WHITE



шторки для ванни
Ванна — це ще не все. Її ідеальним доповненням є 
перегородка, яка полегшує підтримання чистоти 

в приміщенні. Це відмінне рішення для всіх членів 
родини, особливо для тих, у кого вранці є час лише для 

швидкого душу, але ввечері вони прагнуть насолодитися 
та розслабитися у ванній. Перегородки EASY NEW 

від Cersanit створюють елегантне скління, ідеально 
вписуючись у дизайн ванної кімнати. 

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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Вам подобається, коли простір правильно 
використовується? Перегородки на ванну — 
це практичне рішення, яке дозволить Вам 
швидко прийняти душ, коли немає часу 
на тривале купання. Завдяки естетичному 
виконанню вони стануть додатковими 
прикрасами ванної кімнати. 

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. 

ШТОРКИ ДЛЯ ВАННИ   |   BATH SCREENS

EASY NEW 



Шторка для ванни EASY NEW, одинарна 
EASY NEW bath screen, single wing

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х вис. [см]:

dimensions W x H [cm]:
 вид завіс hinge type:

вид скла:
type of glass:  

покриття CleanPro:  
CleanPro coating: 

колір профілю profile colour: 

S301-289 

70 x 140 

на стійку collumn 
прозоре 5 мм 
transparent 5 mm 

+ 

хром chrome
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ШТОРКИ ДЛЯ ВАННИ   |   BATH SCREENS

Одно- або двостулкові перегородки EASY NEW 
виготовлені з безпечного загартованого скла 5 мм 
завтовшки. Вони обладнані U-подібним настінним 
профілем із заглушками з можливістю вирівнювання 
кривизни стіни. Обертові панелі гарантують широкий кут 
відкриття, що дозволяє зручно відкривати стулки як у 
сторону ванни, так і назовні. Покриття CleanPro захищає 
від осаду та інших забруднень і робить миття поверхні 
надзвичайно простим. Закруглений верхній край 
підвищує комфорт використання стулки. 

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. 

Шторка для ванни EASY NEW, подвійна 
EASY NEW bath screen, double wing

код у каталозі catalogue code: 
розміри шир. х вис. [см]:

dimensions W x H [cm]:
 вид завіс hinge type:

вид скла:
type of glass:  

покриття CleanPro:  
CleanPro coating: 

колір профілю profile colour: 

S301-290 

115 x 140 

на стійку collumn 
прозоре 5 мм 
transparent 5 mm 

+ 

хром chrome

ОБОРОТНА СТУЛКА  
ROTATING WING
Кут повороту 360° 
у двостулкових ширмах 
дозволяє відкривати 
стулку всередину 
й назовні ванни. 
The 360° rotation angle 
in two-winged screens 
enables the wings to be 
opened inwards and out. 

РЕГУЛЮВАННЯ   
ТА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ   
ADJUSTMENT  
AND TIGHTNESS
Регульований настінний 
профіль дозволяє 
компенсувати нерівності 
стіни в діапазоні 15 мм. 
Герметичність 
перегородки гарантується 
естетичним прозорим 
ущільненням. 
The adjustable wall profile 
helps level wall irregularities 
of up to 15 mm. Screen 
tightness is ensured by the 
elegant transparent seal.

ШИРОКИЙ КУТ 
ВІДКРИВАННЯ      
WIDE OPENING ANGLE
Механізм, встановлений 
у профілі перегородки, 
дозволяє відкрити 
стулку в діапазоні 180°.
The in-built profile screen 
mechanism enables the 
wing to be opened within 
a range of 180°.

EASY NEW 
ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ
P R OT EC T I V E  COAT I N G

ГАРАНТІЯ НА ШТОРКИ ДЛЯ ВАННИ: 5 РОКІВ   |   BATH SCREENS WARRANTY: 5 YEARS

НАШІ РІШЕННЯ 
OUR SOLUTIONS
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

технічні малюнки
Вас зацікавили продукти з нашої пропозиції?  

Завдяки технічним малюнкам ви дізнаєтеся про них більше. 

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

a

b c

 Душові кабіни
Shower enclosures

Душові двері розпашні CREA, лівосторонні
CREA shower enclosure door with hinges, left

Душові двері розпашні CREA, правосторонні 
CREA shower enclosure door with hinges, right

код у каталозі
catalogue code a b c d

S159-005 2020 2000 890-900 450±10

код у каталозі
catalogue code a b c d

S159-006 2020 2000 890-900 450±10

a
b

c

d

Душова стінка CREA
CREA wall for hinged shower enclosure

код у каталозі
catalogue code a b c

S159-010 2000 845-855 845-855

a c

b

b
a

c

d
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

JOTA Душові кабіни
Shower enclosures

Кутова душова кабіна JOTA, лівостороння 
JOTA corner shower enclosure, left

Кутова душова кабіна JOTA, правостороння 
JOTA corner shower enclosure, right

код у каталозі
catalogue code a b c d

S160-001 1950 890~900 890~900 500±10

код у каталозі
catalogue code a b c d

S160-002 1950 890~900 890~900 500±10

d d

a

b
c

a

b
c

ARTECO Душові кабіни
Shower enclosures

Душова кабіна нaпівкругла ARTECO 
ARTECO halfround shower enclosure

код у каталозі
catalogue code a b c d e f R

S157-001 1900 785-800 785-800 785-800 785-800 445±10 550

f

d e

R

a

b c

BASIC Душові кабіни
Shower enclosures

Душова кабіна нaпівкругла BASIC
BASIC halfround shower enclosure

Душові двері PIVOT BASIC
BASIC PIVOT shower enclosure door

код у каталозі
catalogue code a b c d

S158-001 1850 770-800 770-800 560±5

a

b

f

a

код у каталозі
catalogue code a b c d e f R

S158-005 1850 885~900 885~900 885~900 885~900 445±10 550

b c

R

d e

d

c

TAKO SLIM Душові піддони 
Shower trays 

код у каталозі
catalogue code a b c d e f R Ø

S601-120 900 180 145 40 12 16 550 90

код у каталозі
catalogue code a b c d e f Ø

S601-122 900 180 145 40 12 16 90

Душовий піддон квадратний TAKO SLIM 90
TAKO SLIM 90 square shower tray

Душовий піддон напівкруглий TAKO SLIM 90
TAKO SLIM 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
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

TAKO Душові піддони 
Shower trays 

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g R Ø

S204-002 900 180 50 350 40 30 55 550 90

a

e

f g

AA

a
b

b

c

d

Ø

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g h R Ø

S204-004 915 900 180 350 70 60 50 160 550 90

a b

e f

g

h

AA

a
b

c

c

d

Ø

Душовий піддон квадратний TAKO 80
TAKO 80 square shower tray

код у каталозі
catalogue code a b c d e f Ø

S204-009 800 180 50 40 30 55 90

a

d

e f

AA

b

c

a

Ø

Душовий піддон напівкруглий TAKO 90
TAKO 90 halfround shower tray

Душовий піддон напівкруглий TAKO 90 (вбудована панель)
TAKO 90 halfround shower tray built-in-panel

R R

A-A A-A

A-A

 Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

VIRGO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІШУВАЧА 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Настінний змішувач 
Wall faucet

Змішувач для ванни стоячий 
Standing bath faucet

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна CREA   CREA rectangular bathtub

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна VIRGO   VIRGO rectangular bathtub
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

INTRO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна INTRO   INTRO rectangular bathtub

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна VIRGO   VIRGO rectangular bathtub

VIRGO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs SMART Прямокутні ванни

Rectangular bathtubs

ZEN Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІШУВАЧА 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Настінний змішувач 
Wall faucet

Змішувач для ванни стоячий 
Standing bath faucet

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна SMART, лівостороння, правостороння    SMART rectangular bathtub, left side, right side

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна ZEN   ZEN rectangular bathtub
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

FLAVIA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

KORAT Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

код у каталозі
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

Прямокутна ванна FLAVIA   FLAVIA rectangular bathtub

код у каталозі
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

Прямокутна ванна KORAT   KORAT rectangular bathtub
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LANA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

LORENA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІШУВАЧА 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Настінний змішувач 
Wall faucet

Змішувач для ванни стоячий 
Standing bath faucet

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o p r Ø

S301-163 1700 300 260 50 700 388 45 40 47 81,5 93 350 210 80 40 420 430 1202 52

S301-162 1600 300 260 50 700 378 45 40 47 81,5 92,7 350 210 80 40 420 430 1113 52

S301-161 1500 290 250 45 700 387 45 40 47 81,5 92,7 350 210 80 40 420 430 1029 52

S301-160 1400 290 250 45 700 386 45 40 47 81,5 92,7 350 210 80 40 420 430 945,2 52
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Прямокутна ванна LANA   LANA rectangular bathtub

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n Ø

S301-076 1700 350 310 700 40 410 350 90 1610 90 40 70 435 445 1225 52

S301-075 1600 350 310 700 40 410 350 90 1510 90 40 70 435 445 1120 52

S301-074 1500 350 310 700 40 410 350 90 1410 90 40 70 435 445 1020 52

S301-073 1400 350 310 700 40 410 350 90 1310 90 40 70 435 445 930 52

Прямокутна ванна LORENA   LORENA rectangular bathtub 
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

NAO Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

NIKE Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

код у каталозі
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
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Прямокутна ванна NAO   NAO rectangular bathtub

код у каталозі
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

Прямокутна ванна NIKE   NIKE rectangular bathtub

OCTAVIA Прямокутні ванни
Rectangular bathtubs

 Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІШУВАЧА 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Настінний змішувач 
Wall faucet

Змішувач для ванни стоячий 
Standing bath faucet

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m Ø

S301-253 1700 310 700 570 445 65 350 70 1560 40 100 430 440 1230 52

S301-252 1600 310 700 570 445 65 350 70 1460 40 100 430 440 1125 52

S301-251 1500 310 700 570 445 65 350 70 1460 40 100 430 440 1070 52

S301-250 1400 310 700 570 445 65 350 70 1260 40 100 430 440 970 52
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Прямокутна ванна OCTAVIA   OCTAVIA rectangular bathtub

код у каталозі
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

Асиметрична ванна CREA, права, ліва   CREA asymmetric bathtub, right, left
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РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

SICILIA Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

VIRGO MAX Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

код у каталозі
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

код у каталозі
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

Асиметрична ванна VIRGO MAX, права, ліва   VIRGO MAX asymmetric bathtub, right, left
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Асиметрична ванна SICILIA, права, ліва   SICILIA asymmetric bathtub, right, left

JOANNA NEW Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

KALIOPE Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІШУВАЧА 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Настінний змішувач 
Wall faucet

Змішувач для ванни стоячий 
Standing bath faucet

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g h i j k l ł m n o Ø

S301-170 1600 350 260 110 300 110 551 516 950 1170 1500 585 430 420 40 80 52

S301-169 1600 350 260 110 300 110 551 516 950 1170 1500 585 430 420 40 80 52

S301-168 1500 350 260 110 300 110 551 516 950 1100 1400 585 430 420 40 80 52

S301-167 1500 350 260 110 300 110 551 516 950 1100 1400 585 430 420 40 80 52

S301-166 1400 350 260 110 300 110 521 487 900 1050 1300 585 430 420 40 80 52

S301-165 1400 350 260 110 300 110 521 487 900 1050 1300 585 430 420 40 80 52
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Асиметрична ванна JOANNA NEW, права, ліва   JOANNA NEW asymmetric bathtub, right, left

код у каталозі
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

Асиметрична ванна KALIOPE, права, ліва   KALIOPE asymmetric bathtub, right, left



136 137

ТЕХНІЧНІ МАЛЮНКИ   |   TECHNICAL DRAWINGS

РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ
DIMENSIONS IN MILLIMETERS

MEZA Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

NANO Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

код у каталозі
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

код у каталозі
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

kj

ł

l

h i

j

k

f g

d

e

a
b

c

Ø

h

e
d

g

a
b

c

i

f
Ø

Асиметрична ванна NANO, права, ліва   NANO asymmetric bathtub, right, left

Асиметрична ванна MEZA, права, ліва   MEZA asymmetric bathtub, right, left

LORENA Асиметричні ванни
Asymmetric bathtubs

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІШУВАЧА 
FAUCET LOCATION OPTIONS

Настінний змішувач 
Wall faucet

Змішувач для ванни стоячий 
Standing bath faucet

i j

h

код у каталозі
catalogue code a b c d e f g h i j Ø

S301-083 1500 300 480 260 ~1060 ~450 900 40 435 445 52

S301-084 1500 300 480 260 ~1060 ~450 900 40 435 445 52

Асиметрична ванна LORENA, права, ліва   LORENA asymmetric bathtub, right, left
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VENUS Симетричні ванни
Symmetric bathtubs

код у каталозі
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
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Ванна симетрична VENUS   VENUS symmetric bathtub
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EASY NEW Перегородки на ванну
Bath screens

Шторка для ванни EASY NEW, подвійна 
EASY NEW bath screen, double wing

код у каталозі
catalogue code a b c d e

S301-290 1400 536 620-635 510 530

a a

d e

b

c

Шторка для ванни easy new, одинарна 
EASY NEW bath screen, single wing

код у каталозі
catalogue code a b

S301-289 1400 700-715

b
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