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SANITTI® to więcej niż meble łazienkowe, to idealne połączenie ciekawego designu,  
najwyższej jakości i funkcjonalności. Jako producent udało nam się zdobyć uznanie 
Klientów, które zawdzięczamy stosowaniu najwyższych standardów produkcji.  
Stale rosnąca popularność naszych produktów napędza nas do tworzenia coraz bardziej 
innowacyjnych i niebanalnych rozwiązań.
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Udzielamy 2 letniej gwarancji  
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CLASSIC LINE
oryginalne 
wzornictwo 
& elegancka  
stylistyka

HANDMADE

HANDMADE

  
MODERN LINE
geometryczna 
estetyka 
& nowoczesne  
trendy

Linie produktowe
Aby wyjść naprzeciw zróżnicowanym  
gustom i preferencjom naszych Klientów,  
tworzymy zarówno kolekcje bazujące na 
aktualnych trendach w designie,  
jak i takie, które bezpośrednio nawiązują  
do estetyki rozumianej w sposób klasyczny.

Lustra  
i umywalki
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką 
gamę produktów komplementarnych  
idealnie dopasowanych do prezentowanych 
serii meblowych SANITTI®.

 ASSO
Seria ASSO to wyjątkowa i oryginalna  
kolekcja mebli łazienkowych z charakterem. 
Dedykowana jest klientom o niebanalnym 
guście, którzy lubią się wyróżniać. Efekt fali 
nadaje meblom płynności i przykuwa uwagę.

 TRENDY
Seria TRENDY to flagowa propozycja  
stylizacji nowoczesnego wnętrza zgodna  
z najnowszym wzornictwem łazienkowym. 
Całość oparta jest na kontrastach oraz 
innowacyjnych stelażach aluminiowych.

 FLORO
Seria FLORO to kolekcja mebli łazienkowych  
z bardzo charakterystycznymi frontami  
bazującymi na geometrycznym motywie 
kwiatowym, który zaspokoi oczekiwania tych, 
którzy lubią piękno i naturę.

 LIRA
Seria LIRA to kolekcja mebli, która łączy  
w sobie elegancki dekor z delikatną galanterią  
oryginalnych kryształów Swarovskiego.  
Proste, nowoczesne bryły połączono  
ze stylizowanymi frontami w stylu glamour. 

 DELTA
Seria DELTA to kolekcja łazienkowa  
w nowoczesnym stylu. Bazuje ona na 
prostych bryłach połączonych z frontami  
ze szkła lakierowanego w dwóch kolorach  
z delikatną obwódką lustrzaną i uchwytem. 

 GAMMA
Seria GAMMA to idealna propozycja dla 
miłośników eleganckiej i subtelnej aranżacji 
łazienki. Kolekcję GAMMA wyróżniają  
oryginalne dekory frontów z finezyjnymi, 
klasycznymi ramkami oraz nóżkami.



Kompletne 
sety łazienkowe
Dajemy możliwość skompletowania  
mebli w łazience w jednym stylu.  
W naszych kolekcjach oprócz szafek 
umywalkowych o różnych szerokościach 
znajdują się też funkcjonalne regały,  
ciekawe lustra i różnego typu umywalki. 

Autorskie profile 
anodowane
W celu całkowitego zabezpieczenia  
przed wilgocią wykorzystujemy  
anodowane profile aluminiowe,  
które dodatkowo jeszcze malujemy.
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Kombinacje  
materiałów
Stworzyliśmy lekki front, którego zewnętrzna 
warstwa została pokryta takim samym 
materiałem, który używamy do produkcji 
wanien i umywalek z konglomeratu  
marmurowego.

Perfekcyjne 
wykończenie
Dbamy o detale, starannie je dopracowujemy.  
Przywiązujemy ogromną wagę do wykończeń 
i wysokiej jakości materiałów, które używamy 
do produkcji mebli. 

Warianty kolorystyczne 
produktów uzupełniających
Umywalki z konglomeratu marmurowego dostępne 
w kolorach: biały połysk, biały mat oraz czarny połysk.  
Mają idealnie gładką, nieporowatą powierzchnię  
ułatwiającą czyszczenie. 
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Klasyka we wnętrzu może iść w parze z najnowszymi trendami w modzie.  
Jeśli dysponujemy większą powierzchnią łazienki, możemy zaaranżować ją jako  
ekskluzywny pokój kąpielowy. Wystrój łazienki nabierze wyjątkowego charakteru,  
jeśli wzbogacimy go oryginalnymi, stylizowanymi meblami oraz dodatkami. 
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Stylowa klasyka 
w Twojej łazience 

Styl klasyczny jest dedykowany  
dla osób ceniących indywidualność  
i charakter. Wyszukane szczegóły  
i unikatowe, stylizowane elementy  
to cecha charakterystyczna wnętrz  
utrzymanych w tym stylu.

Kolekcje mebli łazienkowych SANITTI® CLASSIC LINE  
to doskonałe połączenie prostych, funkcjonalnych  
brył z oryginalnymi stylizowanymi detalami.

Wszystkie kolekcje naszych mebli charakteryzuje  
ogromna dbałość o detale. Ręczne wykończenie  
każdego mebla gwarantuje jego najwyższą jakość. 

Styl klasyczny jest kwintesencją tego  
co dobre i sprawdzone od pokoleń.  
Sprawdzi się w nowym budownictwie  
oraz jako motyw do wnętrz remontowanych. 
Klasyka jest ponadczasowa, nie wychodzi  
z mody i ma rzeszę wielbicieli.  
Klasyczna łazienka zadowoli najbardziej 
wyrafinowane gusta i upodobania.  
Tradycyjne elementy w łazienkowym wnętrzu 
łączą prostotę z szykiem i wzorowane  
są na szlachetnych materiałach.
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Odważna  
aranżacja łazienki 
w kobiecym stylu
Łazienka dziś to jedno z domowych 
pomieszczeń, które w życiu większości  
kobiet, odgrywa ważną rolę.  
Jest ona bowiem strefą relaksu i odpoczynku, 
dlatego też dużo uwagi poświęcają  
one aranżacji przestrzeni łazienkowej.

Nasze kolekcje mebli z linii SANITTI® CLASSIC 
bazują na subtelnej damskiej stylistyce,  
łagodnych liniach oraz dekorach, przez co 
znajdują szerokie uznanie wśród pań.  
Dodatkowym ich atutem jest wysoka  
funkcjonalność oraz estetyczne wykończenie.  

Klasyka to styl  
życia i umiłowanie 
elegancji i klasy
W klasycznych łazienkowych wnętrzach 
wszystko jest odpowiednio zgrane  
i wyważone, tak by wyrazić ekspresję życia 
użytkowników łazienki.

Szafka LIRA 80 cm - LS-80/44/SVS  
z umywalką UMW 80, 
nogi białe, regulowane GNB. 

Dwie szafki LIRA 60 cm - 2 x LS-60/33/SVS.

Dwie szafki FLORO 60 cm - 2 x FS-60 
oraz dwie umywalki nablatowe ART-55.
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Regał prawy - AR-163/P.

Szafka GAMMA 70 cm - GSB-1/5.

Optymalnie 
zaprojektowane 
przestrzenie  
łazienkowe
Wszystkie serie mebli SANITTI® CLASSIC 
skomponowane są z kilku wymiarów szafek 
umywalkowych oraz słupków wiszących. 
Każda seria zaprojektowana jest w taki 
sposób, aby pasowała do różnych wielkości 
łazienek oraz potrzeb użytkowników.

Wysoki standard 
użytkowania
W standardzie do wszystkich mebli  
montowane są zawiasy i prowadnice  
z wbudowanym systemem cichego domyku. 
Spowolnienie i wyciszenie zamykanego  
elementu zwiększa bezpieczeństwo  
i podnosi komfort codziennego użytkowania.

Neoklasyka  
w nowoczesnej 
odsłonie
Serie łazienkowe z linii klasycznej  
bardzo ciekawie komponują się także  
w nowoczesnej stylistyce łazienkowej.  
Świetnie pasują do minimalistycznych  
wnętrz z dekorem kamienia. W subtelny 
sposób przełamują prostotę wnętrza  
dodając mu oryginalnego charakteru. 

Szafka z blatem ASSO 81 cm - AS-81/48.



 FLORO 

CLASSIC LINE
Szafka z blatem FLORO 60 cm - FS-60, 
regał prawy - FR/P, lustro FL-80/60 
oraz umywalka nablatowa TRE - TRE-47-BM.

Szafka z blatem FLORO 60 cm - FS-60, 
umywalka nablatowa TRE - TRE-47-BM.
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Kolekcja FLORO to propozycja zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz.  
Idealnie sprawdzi się również w przestrzeniach stylizowanych na Art Deco czy Glamour.

Przede wszystkim uwagę przykuwają niezwykłe fronty z fantazyjnym wzorem 
oraz charakterystyczne nogi nawiązujące do pełnego przepychu baroku.  
Te elementy sprawiają, że całość zyskuje niezwykle kunsztowny wygląd i staje się  
głównym elementem wystroju w łazience. 

Korpusy wykonane są wilgocioodpornej płyty MDF i lakierowane na kolor,  
natomiast szafki są wyposażone w system cichego domykania.

Ponadczasowa elegancja z oryginalnym  
motywem florystycznym

Piękno odporne 
na wilgoć
Dekoracyjny front został wykonany według 
unikalnej technologii. Produkowany jest 
metodą odlewu ze specjalnego materiału 
odpornego zarówno na uszkodzenia,  
jak i na działanie wilgoci.  
Zewnętrzna warstwa została pokryta  
tym samym materiałem, jakiego używamy  
do produkcji wanien oraz umywalek  
z konglomeratu marmurowego.



Szafka FLORO 70 cm - FS-70, 
regał prawy - FR/P, lustro FL-80/70, 
umywalka meblowa GAMMA-70, 
nogi białe, regulowane GNB. 

 FLORO
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CLASSIC LINE

FS-60

440 mm

460 mm800 mm800 460

440

FS-80

2 x FS-60 FR/L

FL-80/60FL-80/70

FS-70

Do kolekcji mebli łazienkowych FLORO polecamy umywalki UMW 60, UMW 70, UMW 80, UMW 120, GAMMA 70  
oraz umywalki nablatowe TRE, SEI, OTTO, ART-42, ART-55.

Przemyślany podział  
i organizacja wnętrz 
szafek oraz szuflad  
to gwarancja  
porządku oraz  
wygoda na codzień
Szafki pod umywalkę o szerokości 60 i 80 cm 
wyposażone są w dodatkową wewnętrzną  
szufladę, dzięki której zwiększa się ergonomia  
produktu. Praktyczny organizer dzieli dużą 
przestrzeń na mniejsze, wygodne w segregacji  
fragmenty. Dobra ogranizacja wnętrz szafek  
pozwala na utrzymanie porządku i szybkie  
znalezienie potrzebnych drobiazgów.
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 LIRA 

CLASSIC LINE
Szafka z blatem LIRA 60 cm - LS-60/33/SVS, 
regał lewy - LR-163/L/SVS, lustro LL-80/60/SVS 
oraz umywalka nablatowa SEI-50-BP.

Szafka LIRA 60 cm - LS-60/44/SVS, 
umywalka meblowa ceramiczna UMW-60,  
nogi białe, regulowane GNB.
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Seria łazienkowa LIRA zaspokoi oczekiwania tych, którzy nie lubią rutyny i nudy.  
To prawdziwa perełka wśród mebli oferowanych na rynku, przykuwa uwagę i intryguje. 
Prostą, nowoczesną bryłę połączono z unikalnymi, geometrycznymi frontami,  
które mogą być ozdobione oryginalnymi kryształami Swarovskiego.

W szafkach i szufladach zastosowano system cichego domykania, który poprawia komfort 
użytkowania. To wyjątkowa i ciesząca się dużą popularnością kolekcja, ponieważ fronty mebli 
oraz lustra wykonane są z całkowicie wodoodpornych materiałów.

Niebanalne połączenie prostoty formy  
z efektem glamour 

Ogromna precyzja  
i szlachetne 
wykończenie 
Nasi specjaliści ręcznie wykańczają  
każdą szafkę oraz lustro z kolekcji LIRA,  
aby mieć gwarancję ich najwyższej jakości.

Oryginalne kryształy Swarovskiego  
są wklejane ręcznie z niezwykłą precyzją,  
aby uzyskać jedyny i niepowtarzalny 
w swoim rodzaju wyrób.



 LIRA
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CLASSIC LINE
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Fronty produkujemy według specjalnie  
opracowanej technologii odlewu z tych  
samych materiałów, które używane są do  
produkcji wanien i umywalek z konglomeratu  
marmurowego. Dzięki temu fronty są trwałe 
i całkowicie odporne na wodę i wilgoć.

LS-60/33

LS-80/44

LR-163 LL-80/60

2 x LS-60/33

LS-60/44

440 mm440

2 x LS-60/44

460 mm4601200

Szafka z blatem i dodatkową  
wewnętrzną szufladą LIRA 80 cm - LS-80/44  
oraz umywalka nablatowa TRE-47-BP.

Dwie szafki LIRA 60 cm - 2 x LS-60/33/SVS z umywalką UMW-120.

Do kolekcji mebli łazienkowych LIRA polecamy umywalki UMW 60, UMW 80, UMW 120  
oraz umywalki nablatowe TRE, SEI, ART-42, ART-44-ROMBO, ART-55.

Funkcjonalne  
szafki dla dwojga 
gwarantują dużą  
wygodę i ułatwiają 
szybkie wykonywanie  
codziennych  
zabiegów  
pielęgnacyjnych
Dwie szafki o szerokości 60 cm można  
ze sobą połączyć i uzyskać funkcjonalne  
podwójne stanowisko w łazience.  
Szafki idealnie do siebie pasują.  
Podwójna ceramiczna umywalka  
przyspieszy codzienną poranną toaletę.



 ASSO 

CLASSIC LINE
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Szafka z blatem ASSO 61 cm - AS-61/48, 
regał łewy - AR-163/L, lustro Ella, 
umywalka wpuszczana OTTO-52-BP. 

Szafka z blatem ASSO 81 cm - AS-81/48, 
lustro AL-80, umywalka wpuszczana OTTO-52-BP. 

Meble łazienkowe ASSO to kolekcja z charakterem, dla amatorów niebanalnego  
designu, która wyróżnia się na tle standardowej oferty mebli łazienkowych.  
Efekt trójwymiarowej fali nadaje meblom oryginalnej płynności i przykuwa uwagę. 

Całość jest bardzo estetycznie zaprojektowana z dbałością o każdy detal.  
Fronty mebli oraz lustra wykonane są w unikalnej technologii polegającej na użyciu  
całkowicie wodoodpornych materiałów. Pojemne szafki i szuflady wyposażone są  
w system cichego domykania, który podnosi komfort użytkowania na co dzień.

Dedykowane umywalki idealnie współgrają wizualnie i podkreślają charakter  
mebli łazienkowych.

Oryginalny trójwymiarowy design  
i wysoka funkcjonalność 

Oryginalny 
design
Fronty w kolekcji ASSO zostały  
zaprojektowane z niezwykłą starannością 
według naszego autorskiego projektu. 
Produkowane są metodą odlewu z materiału 
odpornego zarówno na uszkodzenia,  
jak i na działanie wilgoci. Istnieje możliwość 
zamówienia szafek z uchwytami lub bez.
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610 mm 520 mm
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800 mm
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410 mm 405 mm

 ASSO
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CLASSIC LINE

480

1630

800 800

480

410 405

610 520 810 520

600 800

AS-61/48

AR-163 AL-60 AL-80

AS-81/48

Szafka z blatem ASSO 61 cm - AS-61/48, 
umywalka wpuszczana OTTO-52-BP,  
nogi białe, regulowane GNB. 

Do kolekcji mebli łazienkowych ASSO polecamy umywalki nablatowe TRE, SEI, TERRA, OTTO, ART-42, ART-55.

Dopełnienie całości  
i solidna podpora  
szafki umywalkowej
Opcjonalnie w szafkach z kolekcji ASSO  
można zamontować stylizowane nogi. 

Wysokie, zaokrąglone nogi wykonane są 
z drewna bukowego, które zostało trzykrotnie  
pomalowane. Istnieje możliwość ich regulacji,  
co znacznie ułatwia docelowy montaż. 

Niezależnie od instalacji nóg, szafki  
powinny być przymocowane do ściany.



 GAMMA

Kolekcja GAMMA to propozycja dla miłośników eleganckiej i subtelnej aranżacji łazienki. 
Wyróżniają ją oryginalne dekory frontów łączone z finezyjnym ramkami oraz stylizowanymi 
nóżkami. Dedykowana do serii ceramiczna umywalka w klimacie retro idealnie dopełnia tę  
wyjątkową kolekcję mebli łazienkowych. 

Ze względu na swój uniwersalny charakter meble z tej serii dają bardzo wiele możliwości  
aranżacyjnych. Elementy z serii GAMMA idealnie pasują zarówno do klasycznych wnętrz,  
jak i pokoi kąpielowych w stylu glamour.

Standardowo meble GAMMA dostępne są w wersji wiszącej.  
W prosty sposób otrzymamy wersję półstojącą szafek po zamocowaniu do nich nóżek. 

CLASSIC LINE
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Szafka GAMMA 70 cm GSB-2/3 z umywalką GAMMA 70, 
regał prawy GRC-2/3/P oraz lustro GLC-70/80. 

Efektowna kompozycja  
koloru i dekoru w klasycznym stylu

Piękno mocnych 
kontrastów
Ramki frontów wykonane są z płyty  
MDF w wykończeniu matowym. Meble 
dostępne są w kolorze białym lub czarnym.  
Wszystkie korpusy w kolekcji GAMMA 
wykonane są z płyty MDF foliowanej  
w białym połysku. 

Szafka GAMMA 70cm - GSB-2/1 z umywalką GAMMA 70.
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Szafka GSB-1/4 z umywalką GAMMA 70, 
regał lewy GRB-1/4/L oraz lustro GLB-70/80. Ponadczasowa klasyka,  

i stonowana elegancja  
nigdy nie wychodzą z mody
Aranżując łazienkę  
w takim stylu można  
stworzyć ciekawą, ciepłą  
i pełną harmonii przestrzeń
Przemyślany wybór wyposażenia, ceramiki  
oraz mebli pozwoli wykreować piękne, ponadczasowe  
i funkcjonalne wnętrze, w którym każdy poczuje się swobodnie.

Dekoracyjne  
fronty podnoszą 
walory estetyczne 
mebla i nadają mu  
niepowtarzalny 
charakter
Wszystkie szafki z serii GAMMA wyposażone 
są w system cichego domyku. Pojemna 
szuflada z metalowymi bokami i relingami 
ułatwia przechowywanie dużych opakowań  
i chroni przed wypadaniem zawartości.



 GAMMA CLASSIC LINE
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GSB-1

GRB-1

GLB-70/80

GRC-2

GLC-70/80

GSB-2

Szafka GSB-2/3 z umywalką GAMMA 70, 
lustro GLC-70/80.

Do kolekcji mebli łazienkowych GAMMA jest dedykowana umywalka GAMMA 70.

Swobodny wybór dekoru  
frontów meblowych
Dekory frontów w kratkę wykonane są z piaskowanego szkła, natomiast dekory  
z motywami roślinnymi to specjalna wilgocioodporna folia naklejona na płytę MDF. 



Minimalizm to styl, w którym unika się nadmiaru, a przy decyzjach zakupowych  
stawia na jakość, a nie ilość. Minimalistyczne wnętrza mają swój urok,  
a obecne trendy mieszkaniowe sprawiają, że styl ten stał się również synonimem 
nowoczesności.

Uniwersalna 
prostota formy 

33

Modne wnętrza minimalistyczne  
charakteryzują się prostotą,  
a taki efekt najłatwiej jest uzyskać  
poprzez zastosowanie klasycznych 
form geometrycznych w aranżacji.

Wszystkie meble w kolekcji SANITTI® MODERN LINE  
posiadają wysokiej jakości okucia. Zawiasy i prowadnice  
z systemem cichego domyku, szuflady z pełnym  
wysuwem. Uchwyt w kolekcji DELTA jest chromowany,  
a jego dyskretne umiejscowienie pośrodku szafki  
idealnie podkreśla prostą formę szafki.

Anodowane aluminiowe stelaże wykonane  
są z najwyższą starannością według autorskiego  
projektu w naszym dziale projektowym.  
Dodatkowo pokryte są one specjalną powłoką,  
która całkowicie chroni je przed wszechobecną  
w łazience wilgocią.

Styl minimalistyczny wciąż nie traci  
na popularności i bardzo dobrze sprawdza się  
w łazienkach.  Minimalizm sprzyja wyciszeniu  
i ukojeniu zmysłów, więc kąpiel w takim wnętrzu 
dodatkowo podnosi jej wartość. Ponadto ten styl 
pozwala uzyskać przestrzeń funkcjonalną, łatwą 
do utrzymania w czystości i bezpieczniejszą. 
Minimalistyczna łazienka dodatkowo zawsze 
wydaje się bardziej przestronna i przyjazna  
użytkownikom. Zasada, że proste wnętrza są 
wiecznie modne, znajduje swoich zwolenników 
wśród tych, którzy wybierają sprawdzone,  
bezpieczne i ponadczasowe rozwiązania.
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Dwie szafki DELTA 80 cm - DS-80/1.

Minimalistyczna  
przestrzeń to 
oszczędność  
w formie
Zachowana równowaga czyni wnętrze  
prostym i funkcjonalnym zachowując  
jednocześnie jego minimalistyczny charakter. 

Aranżacje łazienki  
w modnym stylu  
minimalistycznym  
doskonale się  
sprawdzają  
w codziennym  
użytkowaniu
Czyste formy, oszczędne kolory i maksimum 
funkcjonalności to przepis na idealną łazienkę  
w stylu nowoczesnym. 
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Szafka z blatem TRENDY 80 cm - TS-80/1. 
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Szafka pod umywalkę TRENDY 80 cm - TS-80/2, 
umywalka meblowa ceramiczna - UMW-80. 

Łazienka w prostym 
stylu to pewność,  
że nawet za kilka lat 
jej wnętrze nadal 
będzie modne  
i nie zestarzeje się 
optycznie
Aby wnętrze było ponadczasowe i spójne,  
warto zastosować w nim armaturę,  
meble oraz płytki łazienkowe w czystej  
i minimalistycznej stylistyce.  
W łazience liczy się przede wszystkim  
codzienna funkcjonalność, dlatego też  
im mniej skomplikowane i proste jest  
pomieszczenie, tym łatwiej się w nim  
odnaleźć i z niego korzystać.



 DELTA

MODERN LINE
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Szafka z blatem  
DELTA 60 cm - DS-60/4, 
lustro fazowane DL-80/60 
oraz umywalka  
nablatowa TRE-47-BP. 

Dwie szafki DELTA 60 cm - DS-60/4, umywalka ceramiczna UMW 120,  
lustra fazowane DL-68/40.

Minimalistyczna kolekcja DELTA to doskonałe rozwiązanie do przestrzeni eleganckiej  
i zarazem nowoczesnej. Uwagę przykuwa atrakcyjny front ze szkłem lakierowanym i lustrzaną  
obwódką. Standardowo szafka pod umywalkę wyposażona jest w pojemną pojedynczą szufladę.

Szafki pod umywalkę o szerokościach 60 i 80 cm mają dostępną opcję dodatkowej wewnętrznej  
szuflady z przegródkami, w których można pomieścić kosmetyki, a tym samym zachować porządek. 
Korpusy wykonane z odpornej na wilgoć płyty MDF w kolorze białym połysk.

Czysta forma bryły i maksimum  
funkcjonalności na codzień

Ład estetyczny  
w połączeniu  
chromu i szkła
Korpusy szafek z kolekcji DELTA są białe.  
Rewelacyjnie kontrastują z czarnym  
frontem wykonanym ze szkła lakierowanego  
ozdobionego lustrzaną obwódka.
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Szafka DELTA 80 cm - DS-80/4. Elegancja serii tkwi  
w jej subtelnych detalach 
oraz precyzyjnym  
wykończeniu frontów
Przyciągający uwagę chromowany uchwyt,  
oprócz swoich funkcjonalnych walorów  
idealnie pasuje do lustrzanej obwódki frontu.  
Dodaje szafce elegancji i szyku.



Dwie szafki DELTA 60 cm - 2 x DS-60/1 z umywalką UMW 120, 
lustra fazowane DL-68/40.
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Szafka z blatem DELTA 60 cm - DS-60/4, 
umywalka nablatowa TRE-47-BP. 

Regał lewy - DR/4/L. 

Ciekawa asymetria 
w duecie z idealną 
prostotą bryły
Na szczególną uwagę zasługuje umywalka  
TRE stawiana na blat, która została wykonana  
z bardzo trwałego konglomeratu marmurowego 
odpornego na zabrudzenia i zarysowania.  
Model TRE dzięki nieregularnym kształtom  
i wysokościom przełamuje prostą formę kolekcji 
DELTA i wprowadza do niej odrobinę oryginalnej 
asymetrii. 



1200 m1200 m mm 460 mm460 mm

440 m440 m mm

390 mm390 mm

1302 m1302 mm

365 mm365 mm

440 mm

600 mm 460 mm

440 mm

600 mm 460 mm

 DELTA DELTA MODERN LINEMODERN LINE
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Do kolekcji mebli łazienkowych DELTA polecamy umywalki UMW 60, UMW 70, UMW 80, UMW 120,  
oraz umywalki nablatowe TRE, SEI, TERRA, OTTO, ART-42, ART-44-ROMBO, ART-55.

Do kolekcji mebli łazienkowych DELTA polecamy umywalki UMW 60, UMW 70, UMW 80, UMW 120,  
oraz umywalki nablatowe TRE, SEI, TERRA, OTTO, ART-42, ART-44-ROMBO, ART-55.



 TRENDY

MODERN LINE
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Szafka TRENDY 80 cm - TS-80/2 z umywalką UMW 80 
oraz lustro TL-80/60. 

Konsola aluminiowa  
TRENDY 60 cm - TK-60 
z umywalką UMW 60 
oraz lustro TL-80/60. 

Kolekcja TRENDY została zaprojektowana zgodnie z najnowocześniejszym wzornictwem  
łazienkowym. Odporne na wodę stelaże aluminiowe zapewniają dużą trwałość  
oraz podkreślają surowy, a zarazem elegancki charakter każdej łazienki. 

Szeroki uchwyt można swobodnie wykorzystać jako wieszak na ręcznik. 

Szafki wykonane są z płyty MDF lakierowanej na kolor biały połysk. W podwyższonym  
standardzie szafki dostępne są z opcją dodatkowej wewnętrznej szuflady, która znacznie  
poprawia funkcjonalność mebli, zwiększa powierzchnię do przechowywania i ułatwia  
utrzymanie porządku w łazience.

Praktyczny minimalizm w połączeniu  
z harmonijną geometrią

Gwarancja  
100% ochrony 
przed wilgocią
W celu całkowitego zabezpieczenia  
przed wilgocią do produkcji stelaży  
i uchwytów wykorzystujemy anodowane  
profile aluminiowe. Wykonujemy je  
z niezwykłą precyzją i ponadprzeciętną 
dokładnością, aby uzyskać perfekcyjny  
efekt końcowy.



Szafka TRENDY 80 cm - TS-80/2  
z umywalką UMW 80. 

Konsola aluminiowa TRENDY 60 cm - TK-60 
z umywalką SEI-50-BP.
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Szafka TRENDY 60 cm - TS-60/2 z umywalką UMW 60 
oraz lustro TL-80/60. 

Minimalizm formy 
i najwyższa jakość 
wykonania
Kolekcję TRENDY wyróżniają dopracowane 
detale, które nadają spójność wszystkim 
elementom i cieszą wzrok najbardziej 
wymagających odbiorców.



160 mm

590 mm 455 mm

160 mm

790 mm 455 mm

640 mm 460 mm

715 mm

840 mm 460 mm

855 mm

640 mm 460 mm

855 mm

640 mm 460 mm

 TRENDY MODERN LINE
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855 855

715

800 mm

600 mm600

800

640

640

590 455 455790

460

460

460

460

840

840

715

160 160

TK-60

TS-60/1

TS-60/2

TL-80/60

TS-80/1

TS-80/2

TK-80

Do kolekcji mebli łazienkowych TRENDY polecamy umywalki UMW 60, UMW 80 
oraz umywalki nablatowe TRE, SEI, TERRA, OTTO, ART-42, ART-44-ROMBO, ART-55.

Wizualizacja ma charakter poglądowy.  
Na specjalne zamówienie istnieje  
możliwość wykonania mebli  
malowanych na kolor RAL dostępny  
z palety standardowej.



LUSTRA
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PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

Zen

Moon 70

Moon 60

Moon 60

Ella

S-55x85

850

550

W naszej ofercie komplementarnej znajdą Państwo oryginalne modele wyjątkowo płaskich  
luster wysuwnych najnowszej generacji. Rewelacyjne, wysuwane lustra pozwalają na regulację  
odległości tafli lustra od twarzy użytkownika. Wystarczy pociągnąć za ich ramę lub uchwyt.

Oświetlenie LED przybliża się wraz z lustrem a włącza się w momencie rozpoczęcia przyciągania.  
Podstawowe czynności przed lustrem, stają się wygodne, efektywne i precyzyjne.

Nadzwyczajny komfort użytkowania 
i funkcjonalność na co dzień



UMYWALKI
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PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

W swojej ofercie posiadamy umywalki ceramiczne oraz z konglomeratu  
marmurowego MINERALICAST®. W jego skład wchodzi rozkruszona, oczyszczona  
i sproszkowana skała metamorficzna, której wiek określa się na ponad 500 mln lat  
- zwana marmurem dolomitowym połączona w odpowiednich proporcjach ze specjalnie 
dedykowaną żywicą.

Zewnętrzna powierzchnia każdego odlanego produktu pokryta jest unikalnym żelkotem  
sanitarnym, zapewniającym doskonałą jakość, trwałość powierzchni oraz higienę podczas 
użytkowania.

Oryginalne umywalki z konglomeratu 
wpuszczane i nablatowe

Materiał bazowy  
i powłoka  
zewnętrzna
Umywalki z konglomeratu marmurowego 
charakteryzują się wysoką odpornością  
na zabrudzenia i zmiany temperatur.  
Są łatwe w czyszczeniu. 

Produkty dostępne są w kolorach: 
biały połysk, biały mat oraz czarny połysk. 



TRE
umywalka nablatowa z konglomeratu marmurowego,  
biały mat / biały połysk / czarny połysk

SEI
umywalka nablatowa z konglomeratu marmurowego,  
biały mat / biały połysk / czarny połysk

TERRA
umywalka nablatowa z konglomeratu marmurowego,  
biały mat / biały połysk / czarny połysk

OTTO
umywalka wpuszczana z konglomeratu marmurowego,  
biały mat / biały połysk / czarny połysk
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PRODUKTY KOMPLEMENTARNEPRODUKTY KOMPLEMENTARNE
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310 226
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139 mm 122 mm

420 mm

Ø 46 mm

420 mm420

139Ø46

420
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GAMMA
umywalka meblowa, ceramiczna, biały połysk

UMW
umywalka meblowa, ceramiczna, biały połysk 

UMW-SC
umywalka meblowa, ceramiczna, biały połysk, spód czarny

UMW-120
umywalka meblowa, ceramiczna, biały połysk

515

465

722

1200

465

610 / 710 / 810

465

610 / 710 / 810



ART-42
umywalka nablatowa ceramiczna, 
biały połysk

ART-44-ROMBO
umywalka nablatowa ceramiczna, 
biały połysk

ART-55
umywalka nablatowa ceramiczna, 
biały połysk

58

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

NOTATKI

420 440
350

160 145 145
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