
Zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od rzeczywistego wizerunku produktów.
Producent nie odpowiada za błędy wynikłe z druku. Podane ceny są sugerowanymi cenami brutto.

**Cena minimalna - najniższa oferowana cena z 30 dni przed obniżką

1

pobierz gazetkę
z naszej strony

Oferta obowiązuje do 30.06.2023r.
lub do wyczerpania asortymentu.

4

3

2

129 zł/m2

Gres AZARIO 
MILENA CEREZO

145 zł/m2

rektyfikowany, mat 
(19.7x120)

1

129 zł/m2**
1799 zł/kpl

Bateria wannowa 
IÖ VIDA 

2001 zł/kpl

wolnostojąca, z zestawem 
natryskowym w komplecie, 
wykończenie czarne

3

1799 zł/kpl**
4579 zł/kpl

Wanna wolnostojąca 
IÖ TROMSO

5118 zł/kpl

konglomeratowa, z zestawem 
odpływowym, bez przelewu 
(159.2x70.5)

4

4579 zł/kpl**

Gres AZARIO
OCTAVIA RED

139 zł/m2

rektyfikowany, poler 
(60x120)

159 zł/m2

2

139 zł/m2**
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**Cena minimalna - najniższa oferowana cena z 30 dni przed obniżką1

Gres AZARIO 
SELANDIA ebano

Glazura AZARIO 
BELLSTAR

Glazura AZARIO REX
grey, ivory

Glazura AZARIO 
DIVERTO CHEVRON
cream, beige

129 zł/m2

125 zł/m2 

139 zł/m2

136 zł/m2

rektyfikowany, 
mat (19,7x120)

rektyfikowana, 
połysk (30x90)

rektyfikowana, 
mat (30x90)

rektyfikowana, 
mat (30x90)

145 zł/m2

145 zł/m2**

139,90 zł/m2**

159 zł/m2**

151,91 zł/m2**

159 zł/m2**

259 zł/m2**

319 zł/szt.**

1159 zł/szt.**

5559 zł/kpl**

2274,33 zł/szt.**

140 zł/m2

159 zł/m2

152 zł/m2

Glazura AZARIO REX
GEO grey, ivory

Gres AZARIO 
TAMESIS light, white*

139 zł/m2

229 zł/m2

rektyfikowana, struktura, 
mat (30x90)

rektyfikowany, 
mat (100x100)
*transport indywidualny 

159 zł/m2

259 zł/m2

Umywalka 
nablatowa IÖ IDDE

Grzejnik IÖ FAN

319 zł/szt.

1219 zł/szt.

(45.5x32.5x13.5 cm)
(bez przelewu, bez baterii)

(165x34 cm) moc 550W,
rozstaw podłączenia 50 mm,
wykończenie czarny mat
struktura (dostępny również
w kolorze biały mat struktura,
możliwość dokupienia wieszaka
na ręcznik w kolorze grzejnika)

362 zł/szt.

1355 zł/szt.

Wanna przyścienna
IÖ GLEN lewa

Kabina IÖ ENO
WALK-IN

5559 zł/kpl

2039 zł/szt.

akrylowa. ze zintegrowaną
obudową, dostępna wersja 
prawa (z zestawem 
odpływowym w komplecie) 
(180x80 cm)

(110x200 cm), profil czarny
szkło przezroczyste z trwałą
powłoką Aqua Perle, 
dostępna w różnych 
rozmiarach oraz wersji
chromowanej

6178 zł/kpl

2274 zł/szt.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5
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Glazura VIJO BLUNT 
grey, antracite

107 zł/m2

mat (30x60)

119 zł/m2

119 zł/m2**

1

1

Glazura VIJO 
CATTAVIA ORO

89 zł/m2

rektyfikowana, 
połysk (30x60)

rektyfikowana, struktura 
połysk (30x60)

99 zł/m2

98,90 zł/m2**

1

1

Glazura VIJO 
DOVER white

107 zł/m2

mat (30x60)

119 zł/m2

119 zł/m2**

2

2

Glazura VIJO 
CATTAVIA ORO DEKOR

99 zł/m2
110 zł/m2

109,90 zł/m2**

2

2

Gres AZARIO 
LINOIS roble

107 zł/m2

rektyfikowany, 
mat (23.3x120)

119 zł/m2

119 zł/m2**

3

3

Gres AZARIO 
CHEVRON beige

169 zł/m2

mat (8x40)

189 zł/m2

159 zł/m2**

3

3

Umywalka 
nablatowa IÖ 
ALBANO Fi45

929 zł/szt.

(45x45x17 cm) z powłoką 
Clean Plus+ (bez przelewu, 
bez korka)

1034 zł/szt.

929 zł/szt.**

4

4

Miska wisząca IÖ 
ELBA RIMLESS

1649 zł/kpl

(49x36 cm) w komplecie 
z wolnoopadającą deską slim 
z funkcją łatwego wypinania, 
wykończenie czarny mat

1845 zł/kpl

1845,44 zł/kpl**

5

5

Bateria wannowa
IÖ RONNE

1069 zł/szt.

stojąca, 3-otworowa, 
wykończenie złote

1192 zł/szt.

1191,60 zł/szt.**

Bateria umywalkowa 
IÖ RONNE

519 zł/kpl

stojąca, wysoka, 
z klik-klakiem bez 
przelewu w komplecie, 
wykończenie złote

583 zł/kpl

583,38 zł/kpl**

4 5

5

4
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Gres AZARIO 
CONCRETE

139 zł/m2

rektyfikowany, 
mat (59.8x59.8)

160 zł/m2

159,90 zł/m2**

1

1

Glazura AZARIO 
VENICIO

119 zł/m2

rektyfikowana, 
połysk (30x90)

140 zł/m2

139,90 zł/m2**

1

1

Gres AZARIO 
CONCRETE

169 zł/m2

rektyfikowany, 
lappato (59.8x59.8)

190 zł/m2

189,91 zł/m2**

2

2

Glazura AZARIO 
DIVERTO CHEVRON 
cream, beige

136 zł/m2

rektyfikowana, mat (30x90)

152 zł/m2

151,91 zł/m2**

2

2

Gres AZARIO 
CONCRETE

179 zł/m2

rektyfikowany, 
mat (59.8x119.8)

200 zł/m2

199,90 zł/m2**

3

3

Gres AZARIO 
LIVID GRIS

139 zł/m2

lappato (59.7x59.7)

169 zł/m2

169 zł/m2**

3

3

Gres AZARIO 
CONCRETE

209 zł/m2

rektyfikowany, 
lappato (59.8x119.8)

234 zł/m2

234 zł/m2**

Metalowa 
konsola IÖ

1259 zł/kpl

czarny mat z dębowym 
blatem olejowanym szer. 80 cm, 
gł. 46cm, wys. z blatem 75 cm

1400 zł/kpl

1249 zł/kpl**

Wanna wolnostojąca 
IÖ DRAGO

3849 zł/kpl

konglomeratowa 
(z zestawem odpływowym 
w komplecie) (160x70)

4283 zł/kpl

3849 zł/kpl**

5

5

Bateria umywalkowa
IÖ RONNE

359 zł/kpl

stojąca, wysoka, 
z klik-klakiem 
bez przelewu 
w komplecie, 
wykończenie chrom

409 zł/kpl

408,68 zł/kpl**

4

4
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Mozaika GOLD MOON
dark

Glazura GOLD MOON
light

Glazura DUO 
white, graphite

85 zł/szt. 57 zł/szt.

155 zł/m2 99 zł/m2

rektyfikowana, satyna 
(32.8x25.8)

rektyfikowany, 
mat (29.8x59.8)

rektyfikowana, 
satyna (32.8x89.8)

rektyfikowana, 
mat  (29.8x59.8)

104 zł/szt. 70zł/szt.

190 zł/m2 120 zł/m2

103,94 zł/szt.** 69,99 zł/szt.**

189,91 zł/m2** 119,93 zł/m2**

1

1

1

1

3

3

3

3

1

Gres AQUAMARINE black, blue, grey, navyGres AQUAMARINE black, blue, grey, navy

Dekor GOLD MOON
dark

Dekor DUO 
graphite B

Dekor DUO 
graphite A

Gres GOLD MOON
light

Glazura DUO 
graphite

219 zł/m2176 zł/m2

126 zł/szt. 57 zł/szt.

164 zł/m2 99 zł/m2

rektyfikowany, poler (59,8x119.8)rektyfikowany, poler (59,8x59.8)

rektyfikowany, 
mat + połysk (32.8x89.8)

rektyfikowany, 
mat (29.8x59.8)

rektyfikowany, 
lappato (59.8x59.8)

rektyfikowana struktura,
mat  (29.8x59.8)

270 zł/m2215 zł/m2

154 zł/szt. 70 zł/szt.

200 zł/m2 120 zł/m2

269,99 zł/m2**214,88 zł/m2**

154,12 zł/szt.** 69,99 zł/szt.**

199,88 zł/m2** 119,93 zł/m2**

21

2

2

2

2

4

4

3

2
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1

1

Gres TRUELAND 
gold, honey

175 zł/m2

rektyfikowany mat 
(19.8x119.8)

217 zł/m2

216,85 zł/m2**

1

1

Dekor WARM 
WIND GOLD struktura

126 zł/szt.

rektyfikowany 
(29.8x89.8)

158 zł/szt.

158,42 zł/szt.**

1

1

Heksalong WARM 
WIND GOLD

13 zł/szt.

rektyfikowany
połysk (6.5x29.8)

16 zł/szt.

16,24 zł/szt.**

2

2

Glazura WARM 
WIND GOLD

177 zł/m2

rektyfikowana połysk 
(29.8x89.8)

221 zł/m2

220,66 zł/m2**

Glazura WARM 
WIND GOLD

189 zł/m2

rektyfikowana struktura 
połysk (29.8x89.8)

236 zł/m2

236,28 zł/m2**

3

3

Heksalong ARCTIC STORM bianco, nero

13 zł/szt.

rektyfikowany połysk (6.5x29.8)

16 zł/szt.

16,24 zł/szt.**

2 3

3

2

TRUELAND CHEVRON 
gold, honey

28 zł/szt.

lewy/prawy rektyfikowany 
mat (9.8x59.8)

34 zł/szt.

34,44 zł/szt.**

2

2

Glazura ARCTIC STORM NERO DEKOR Glazura U105 BIANCO (ARCTIC STORM)

189 zł/m2 176 zł/m2

rektyfikowana struktura połysk (29,8x89.8) rektyfikowana połysk (29.8x89.8)

236 zł/m2 221 zł/m2

236,28 zł/m2** 220,66 zł/m2**
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Gres SOFTCEMENT silver, graphite, white

Gres NICKWOOD sabbia, marrone, bianco, beige

Gres MASTERSTONE silver, graphite, white

Gres BATISTA steel, marengo, dust, desert

189 zł/m2

129 zł/m2

189 zł/m2

99 zł/m2

rektyfikowany poler (59.7x119.7) 

rektyfikowany mat (19.3x120.2)

rektyfikowany poler (59.7x119.7) 

rektyfikowany mat (59.7x59.7)

299 zł/m2

200 zł/m2

299 zł/m2

150 zł/m2

199 zł/m2**

199,90 zł/m2**

199 zł/m2**

149.90 zł/m2**

1

1

1

1

1

1

1

1
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Szafka podumywalkowa 
IÖ MODULAR DSM

519 zł/szt.

1 szuflada z cichym domykiem, wykończenie 
biały połysk szer. 60 cm, gł. 45.5 cm, wys. 30 cm 
(bez uchwytu)

564 zł/szt.

519 zł/szt.**

L 72 L 168

1

1

Uchwyt IÖ MODULAR
czarny mat, chrom, złoty2

2

Szafka dolna IÖ MODULAR  DSM

479 zł/szt.

19 zł/szt. 29 zł/szt.

1 szuflada z cichym domykiem, wykończenie 
biały połysk, szer. 40 cm, gł. 45.5 cm, wys. 30 cm 
(bez uchwytu)

517zł/szt.

22zł/szt. 31zł/szt.

479 zł/szt.**

19 zł/szt.** 29 zł/szt.**

3

3

Szafka IÖ MODULAR DSM

679 zł/szt.

1 szuflada z cichym domykiem z 
możliwością montażu kosza na bieliznę, 
wykończenie biały połysk, szer. 40 cm, 
gł. 45.5 cm, wys. 60 cm (bez uchwytu)

745 zł/szt.

679 zł/szt.**

4

4

Szafka otwarta IÖ 
MODULAR DSM

195 zł/szt.

do szafek podumywalkowych, 
wykończenie grafit mat, 
szer. 20 cm, gł. 45.5 cm, wys. 30 cm

211 zł/szt.

195 zł/szt.**

5

5

Blat dębowy IÖ MODULAR

519 zł/szt.

olejowany, zabezpieczony powłoką utwardzoną 
promieniami UV, chroni drewno przed wilgocią, 
zwiększa odporność na płyny i zabrudzenia, 
szer. 100 cm, gł. 46 cm, wys. 2.8 cm

583 zł/szt.

519 zł/szt.**

6

6

Szafka wisząca półsłupek 
IÖ MODULAR DSM

619 zł/szt.

2 półki, wykończenie biały połysk, 
szer. 40 cm, gł. 30 cm, wys. 80 cm
(bez uchwytu)

669 zł/szt.

619 zł/szt.**

7

7



www.blu.com.pl

**Cena minimalna - najniższa oferowana cena z 30 dni przed obniżką 8

Zestaw natryskowy 
na drążku IÖ RONNE

159 zł/szt.

wykończenie czarne

177 zł/szt.

176,98 zł/szt.** 789 zł/kpl**

2

2

Bateria wannowa 
wolnostojąca IÖ RONNE

1739 zł/kpl

z zestawem natryskowym 
w komplecie, 
wykończenie czarne

1962 zł/kpl

1961,81 zł/kpl**

Bateria natryskowa 
ścienna IÖ RONNE

269 zł/szt.

bez zestawu natryskowego, 
wykończenie czarne

306 zł/szt.

306,22 zł/szt.**

Bateria umywalkowa 
IÖ RONNE

649 zł/kpl

podtynkowa, z klik-klakiem 
bez przelewu w komplecie,
wykończenie czarne

732 zł/kpl

669 zł/kpl**

1

1

Kolumna natryskowa 
IÖ RONNE 

779 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
i z zestawem natryskowym 
w komplecie, wykończenie czarne

879 zł/kpl

Bateria wannowa 
IÖ RONNE

969 zł/szt.

3-otworowa, 
wykończenie czarne

1095 zł/szt.

979 zł/szt.**

Do aranżacji użyto płytek z kolekcji VIJO PULPISSA POLER, BASE BIANCO POŁYSK, LINOIS ROBLE
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Bateria wannowa ESSENCE 

Wieszak na ręcznik 
ESSENTIALS 

Szczotka toaletowa 
ESSENTIALS

Uchwyt na papier 
ESSENTIALS

7499 zł/szt.

199 zł/szt. 329 zł/szt. 239 zł/szt.

wolnostojąca, 
wykończenie cool sunrise

wykończenie cool sunrise wykończenie cool sunrise wykończenie cool sunrise

9754 zł/szt.

260 zł/szt. 426 zł/szt. 308 zł/szt.

9753,90 zł/szt.**

259,53 zł/szt.** 425,58 zł/szt.** 307,50 zł/szt.**

1

Kabina kwadratowa BRERA LITE

3459 zł/kpl

z drzwiami uchylnymi, wejście z narożnika, 
płaski zawias od środka, powłoka Crystal 
Clear, 90x90x200 cm (dostępne inne 
rozmiary) wykończenie chrom

4330 zł/kpl

4329,60 zł/kpl**

1

1

2839 zł/kpl
3555 zł/kpl

3554,70 zł/kpl**

Kabina kwadratowa BRERA LITE
z drzwiami uchylnymi plus ścianka boczna, 
płaski zawias od środka, powłoka Crystal Clear, 
90x90x200 cm wersja lewa (dostępne prawe) 
(dostępne inne rozmiary) wykończenie chrom

2

2

Drzwi uchylne lewe do wnęki 
BRERA LITE

1829 zł/kpl

z profilem do wnęki, płaski zawias od środka, 
powłoka Crystal Clear, 90x200 cm (dostępne prawe) 
(dostępne inne rozmiary) wykończenie chrom

2288 zł/kpl

2287,80 zł/kpl**

3

3

1

4

4

Bateria umywalkowa ESSENCE 

1199 zł/szt.

Rozmiar M, 
wykończenie cool sunrise

1562 zł/szt.

1562,10 zł/szt.**

2

2

Bateria umywalkowa ESSENCE 

999 zł/szt.

Rozmiar S, 
wykończenie cool sunrise

1292 zł/szt.

1291,50 zł/szt.**

3

3

Zestaw prysznicowy 
podtynkowy ESSENCE 

6109 zł/kpl

Jednouchwytowa bateria 
do obsługi 2 wyjść wody, 
deszczownica fi 31cm 
z ramieniem 38 cm, kolanko, 
uchwyt, słuchawka Smartactive, 
wąż TwistStop w komplecie, 
wykończenie cool sunrise

7919 zł/kpl

7918,74 zł/kpl**

Produkty GROHE użyte w aranżacji pokryte są powłoką PVD, która jest 3x twardsza niż 
chrom, 10x bardziej odporna na zarysowania niż chrom i zwiększa trwałość koloru
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1

Uchwyt LOOK

129 zł/szt.

chrom, black 80 cm

166 zł/szt.

166,05 zł/szt.**

1

1

Szafka wisząca FOR ALL 60

499 zł/szt.

2D, wys. 100 cm, szer. 59.6 cm, gł. 31.6cm, 
wykończenie biały lakierowany, wysoki 
połysk, zawiasy soft-close  (bez uchwytów)

640 zł/szt.

639,60 zł/szt.**

4

4

2

Kinkiet ESTHER

199 zł/szt.

wykończenie czarne, 50 cm

264 zł/szt.

264,45 zł/szt.**

2

2

Umywalka ceramiczna 
MAXXI 80 cm

599 zł/szt.
806 zł/szt.

805,65 zł/szt.**

5

5

3

Lustro SOTE

209 zł/szt.

wys. 80 cm, szer. 80 cm

295 zł/szt.

295,20 zł/szt.**

3

3

Szafka wisząca LOOK 80

1199 zł/szt.

2 szuflady, wys. 63.5 cm, szer. 80 cm, gł. 44.9 
cm, wykończenie biały lakierowany, wysoki 
połysk, zawiasy soft-close  (bez uchwytów)

1562 zł/szt.

1562,10 zł/szt.**

6

6

4

6

7

8

Wieszak SILIA

Odpływ liniowy

195 zł/szt.

595 zł/szt.

mosiądz, wyk. czarne,
(dostępny złoty) 

odwracalny, 
wyk. czarne, 90 cm,
(dostępny stalowy)

229 zł/szt.

699 zł/szt.

229 zł/szt.**

639 zł/szt.**

1

5

Syfon umywalkowy

Konsola łazienkowa 
SILIA 

229 zł/szt.

1019 zł/szt.

wyk. czarne, 
(dostępny złoty)

36x84 cm, wyk. czarne

269 zł/szt.

1199 zł/szt.

259 zł/szt.**

1199 zł/szt.**

2

6

Umywalka SILIA

Ścianka WALK IN 
JASMIN NERO

595 zł/szt.

1359 zł/szt.

wys. 12cm, fi 36 cm, granit, 
kolor alabaster,
(bez przelewu i korka) 

przesuwana, 100x195 cm, 
profil czarny, (dostępny chrom)

699 zł/szt.

1599 zł/szt.

699 zł/szt.**

1599 zł/szt.**

3

7

Bateria umywalkowa 
ALPINIA NERO

Zestaw prysznicowy 
ALPINIA NERO

595 zł/szt.

1869 zł/kpl

podtynkowa, wyk. czarny mat
(dostępny złoty)

podtynkowy, 3-funkcyjny
wyk. czarny mat (dostępny złoty)

699 zł/szt.

2199 zł/kpl

699 zł/szt.**

2198,89 zł/kpl**

4

8
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Kabina półokrągła IÖ FORSA Drzwi składane lewe IÖ FORSA

Kabina narożna lewa AVEXAKabina narożna lewa SUPERIA BLACK 1D

Kabina prostokątna IÖ LARSO

Kabina walk-in SMART

3169 zł/szt.

2699 zł/szt.

2599 zł/kpl

5619 zł/szt.

2999 zł/kpl

2939 zł/szt.

drzwi otwierane 90x90x200 cm, szkło przezroczyste 
z powłoką AquaPerle, wykończenie profilu czarny 
mat (dostępna w różnych rozmiarach, dostępna w 
profilu chrom)

otwierana do wewnątrz i na zewnątrz, 90x90x195 cm, 
szkło 6 mm z powłoką Active Shield i wzorem kratki, 
wykończenie w kolorze czarnym, 2 lata gwarancji, 
dostępna prawa

Dostępne kolory wykończenia

biały chromchrom blackgunmetal 
brushed

light
gold

gold
shine

gold
brushed

Dostępne kolory wykończenia

90x200 cm, szkło przezroczyste z powłoką 
AquaPerle, dostępne prawe, wykończenie profilu 
chrom połysk (dostępne w różnych rozmiarach, 
dostępne w profilu czarny mat)

otwierana na zewnątrz, 90x90x200 cm, szkło 6mm 
z powłoką Active Shield, rynienka odprowadzająca 
wodę z drzwi, wykończenie w kolorze miedzi 
szczotkowanej, 7 lat gwarancji, dostępna prawa

100x90x200 cm, szkło przezroczyste z powłoką 
AquaPerle wykończenie profilu czarny mat
(dostępna w różnych rozmiarach, dostępna w 
profilu chrom)

90x200 cm, z przesuwną szybą, szkło 8 mm 
z powłoką Active Shield, wykończenie 
w kolorze czarnym, 7 lat gwarancji      

3600 zł/szt.

3204 zł/szt.

2931 zł/kpl

6612 zł/szt.

3377 zł/kpl

3459 zł/szt.

2969 zł/szt.**

3204,15 zł/szt.**

2409 zł/kpl**

6612,48 zł/szt.**

2779 zł/kpl**

3458,76 zł/szt.**

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
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Drzwi otwierane z polem 
stałym OSIA do wnęki

Brodzik mineralny 
KORALLE

Brodzik akrylowy 
IÖ SKIEN

Brodzik mineralny 
IÖ STEN

Pakiet JOMOTech EXCLUSIVE 40

Pakiet JOMOTech EXCLUSIVE 40

Odpływ liniowy IÖ WATER-TECH Odpływ liniowy IÖ WATER-TECH

Brodzik kwadratowy 
TERRAN

Kabina półokrągła 
BELLA

Kabina kwadratowa 
BLIX SLIM

Kabina kwadratowa 
OSIA drzwi z polem 
stałym + ścianka boczna

Kabina CAPITAL 
BLACK drzwi 
skrzydłowe 
+ ścianka boczna

1719 zł/szt.

989 zł/szt. 769 zł/szt.

1199 zł/kpl

519 zł/kpl

549 zł/kpl

489 zł/kpl

519 zł/kpl 889 zł/kpl 1229 zł/kpl

1279 zł/kpl

1899 zł/kpl 2249 zł/szt.

2449 zł/kpl 2759 zł/kpl

90x200 cm, prawe/lewe, 
profil srebro wysoki połysk, 
szkło przezroczyste z trwałą 
powłoką OsiaClean 
(bez brodzika), dostępne 
w różnych rozmiarach

kwadratowy niski, 90x90x3 cm, 
bez syfonu (dostępny 
w rozmiarze 100 cm)

półokrągły, gładki biały, 
promień 55 cm, 90x90x12 cm, 
bez syfonu, (dostępny w 
różnych rozmiarach również 
kwadratowy i prostokątny)

kwadratowy niski, czarny mat, 
90x90x2.6 cm z syfonem 
i kratką ze stali nierdzewnej 
w komplecie, (dostępny w 
różnych rozmiarach i  kolorach)

odpływ liniowy + uniwersalna maskownica 
dwustronna FLIS czarny mat + mata uszczelniająca 

odpływ liniowy + uniwersalna maskownica dwu-
stronna FLIS stal szczotkowana, do wypełnienia 
+ mata uszczelniająca 

z rusztem pełnym lub rusztem do 
wklejenia płytek, z syfonem Viega, 
niska wysokość montażu 62 mm, 
wykończenie czarne mat (dostępny w 
różnych rozmiarach)

z rusztem pełnym lub rusztem do 
wklejenia płytek, z syfonem Viega, 
niska wysokość montażu 62 mm, 
wykończenie złote w technologii PVD 
(dostępny w różnych rozmiarach)

75 cm

75 cm

65 cm

65 cm 80 cm 80 cm

90x90 cm, czarny, 
z syfonem w komplecie

90x90x190 cm, promień 
55 cm, profil chrom, szkło 
transparentne 6 mm 
z powłoką AntiCalc, 
w komplecie z brodzikiem 
i syfonem

90x90x195 cm, profil 
czarny, drzwi suwane, 
szkło transparentne 
6mm z powłoką AntiCalc 
(bez brodzika)

90x90x200 cm, prawa/lewa, 
profil srebro wysoki połysk, 
szkło przezroczyste z trwałą 
powłoką OsiaClean 
(bez brodzika), dostępna 
w różnych rozmiarach

90x90x195 cm, 
profil czarny 
mat, szkło 
transparentne
6mm, powłoka 
MAXICLEAN 
(dostępna 
w różnych 
rozmiarach)

2651 zł/szt.

1296 zł/szt. 857 zł/szt.

1334 zł/kpl

627 zł/kpl

662 zł/kpl

594 zł/kpl

630 zł/kpl 997 zł/kpl 1370 zł/kpl

1611 zł/kpl

2460 zł/kpl 3108 zł/szt.

3772 zł/kpl 3456 zł/kpl

1609 zł/szt.**

949 zł/szt.** 769 zł/szt.**

1199 zł/kpl**

509 zł/kpl**

529 zł/kpl**

479 zł/kpl**

509 zł/kpl** 889 zł/kpl** 1229 zł/kpl**

1279 zł/kpl**

1698 zł/kpl** 3108,21 zł/szt.**

2289 zł/kpl** 2669 zł/kpl**

KABINY, BRODZIKI, ODPŁYWY
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Zestaw prysznicowy 
IÖ VIDA

1169 zł/kpl

z baterią mieszaczową 
i zestawem natryskowym 
w komplecie, 
wykończenie chrom

1308 zł/kpl

1169 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
IÖ VIDA

1409 zł/kpl

z baterią mieszaczową 
i zestawem natryskowym 
w komplecie, wykończenie 
czarne/złote

1571 zł/kpl

1409 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
IÖ RONNE

999 zł/kpl

z baterią mieszaczową 
i zestawem natryskowym 
w komplecie, 
wykończenie złote

1119 zł/kpl

1118,72 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
BOZZ 7w1

2099 zł/kpl

z deszczownią fi 25 cm 
i zestawem prysznicowym 
w komplecie, 
wykończenie chrom

3928 zł/kpl

2099 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
BOZZ 7w1

2269 zł/kpl

z deszczownią fi 25 cm 
i zestawem prysznicowym 
w komplecie, 
wykończenie czarny mat

4219 zł/kpl

2269 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
VERNIS BLEND 6w1 

1849 zł/kpl

IBOX uniwersalny do 
zestawu podtynkowego, 
bateria wannowa 
podtynkowa, głowica 
natryskowa 200 1jet, 
ramię natrysku 24 cm, 
punktowy zestaw 
natryskowy z wężem 
160 cm, przyłącze kątowe 
FIXFIT S, wykończenie chrom

2665 zł/kpl

1699 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
VERNIS SHAPE 6w1 

1899 zł/kpl

IBOX uniwersalny do 
zestawu podtynkowego, 
bateria wannowa 
podtynkowa, głowica 
natryskowa 230 1jet, ramię 
natrysku 24 cm, punktowy 
zestaw natryskowy 
z wężem 160 cm, przyłącze 
z zaworem zwrotnym 
FIXFIT, wykończenie chrom

2718 zł/kpl

1759 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
ZAFFIRO

2175 zł/kpl

z deszczownią i zestawem 
natryskowym w komplecie, 
wykończenie czarne

2289 zł/kpl

2288,89 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
Y

1999 zł/kpl

bateria prysznicowo-wannowa, 
deszczownica mosiężna z 
ramieniem, fi 25 cm, zasięg 
41 cm, rączka prysznicowa, wąż 
prysznicowy 150 cm, przyłącze 
kątowe z uchwytem na rączkę, 
wykończenie miedź

2600 zł/kpl

2600 zł/kpl**

2859 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy EUROCUBE

3099 zł/kpl

jednouchwytowa bateria prysznicowa do obsługi 
2 wyjść wody, uniwersalny element podtynkowy 
SmartBox, deszczownica Rainshower Mono 310 
Cube, zestaw natryskowy Euphoria Cube, 
wykończenie chrom

4084 zł/kpl

1599 zł/kpl**

Zestaw prysznicowy 
EUROSMART COSMOPOLITAN 

1699 zł/kpl

z deszczownicą fi 21 cm, jednouchwytową 
baterią natryskową do obsługi 2 wyjść wody, 
zestawem prysznicowym 2 strumieniowym i 
SmartBoxem w komplecie, wykończenie chrom

2325 zł/kpl

1649 zł/kpl**

Zestaw prysznicowo-
wannowy PI

1649 zł/kpl

3 funkcje, możliwość 
dokupienia przelewu 
wannowego MOLLY lub 
wylewki wannowej, 
wykończenie złote

1940 zł/kpl

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE
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Kolumna natryskowa 
IÖ VIDA

1009 zł/kpl

z baterią mieszaczową 
i zestawem natryskowym 
w komplecie, 
wykończenie chrom

1124 zł/kpl

1009 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
IÖ RONNE

1059 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
i zestawem natryskowym
w komplecie, 
wykończenie złoty połysk

1158 zł/kpl

1059 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
IÖ RONNE

729 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
i zestawem natryskowym 
w komplecie, 
wykończenie chrom

813 zł/kpl

739 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
DUAL SHOWER LOGO

1199 zł/kpl

z baterią termostatyczną, 
wykończenie chrom

2372 zł/kpl

1279 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
Y

2499 zł/kpl

z baterią termostatyczną, 
deszczownica fi 25 cm, rączka 
prysznicowa 1-funkcyjna, 
wykończenie miedź szczotkowana

2969 zł/kpl

2969 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
EUPHORIA 260

2279 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
w komplecie, 
wykończenie chrom

3136 zł/kpl

1999 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
IÖ VIDA

1279 zł/kpl

z baterią mieszaczową 
i zestawem natryskowym 
w komplecie, 
wykończenie czarne/złote

1425 zł/kpl

1424,80 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
BASE PLUS

1099 zł/kpl

z baterią termostatyczną, 
wykończenie chrom

2066 zł/kpl

1099 zł/kpl**

1889 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
BLACK SHOWERS

2149 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
oraz regulacją wysokości, 
wykończenie czarny mat

4004 zł/kpl

Kolumna natryskowa 
do wanny DS

1299 zł/kpl

z chowaną wylewką wannową 
i zestawem prysznicowym, 
wykończenie chrom

1708 zł/kpl

1249 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
VICTORIA-T PLUS

1699 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
w komplecie, 
wykończenie chrom

2503 zł/kpl

1499 zł/kpl**

Kolumna natryskowa 
VERNIS BLEND 
SHOWERPIPE

2499 zł/kpl

z baterią termostatyczną 
w komplecie (dostępny 
również VERNIS SHAPE 
z kwadratową deszczownicą) 
wykończenie czarny mat

3341 zł/kpl

2339 zł/kpl**

ZESTAWY NATRYSKOWE NATYNKOWE
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Komplet IÖ SKALA

1319 zł/kpl

szafka podumywalkowa podwieszana (78.4x34.1x55 cm), 
drzwiczki i szuflada z cichym domykiem z umywalką 
80cm, wykończenie antracyt połysk (dostępna 60 cm, 
dostępna w kolorze biały połysk) 

1476 zł/kpl

1239 zł/kpl**

IÖ HOPI

419 zł/szt.

37x37x12 cm (bez przelewu i korka)

471 zł/szt.

470,71 zł/szt.**

IÖ MAYO

569 zł/szt.

52.5x38.5x15 cm (bez przelewu i korka)

636 zł/szt.

569 zł/szt.**

Komplet IÖ TRINITY

1289 zł/kpl

szafka podumywalkowa podwieszana (62x45.5x57 cm), 
3 szuflady z cichym domykiem z umywalką 65 cm, 
wykończenie biały połysk (bez baterii)

1436 zł/kpl

1289 zł/kpl**

Komplet BALANCE 60

2099 zł/kpl

Szafka z umywalką, (dostępny w rozmiarze 50)
wykończenie biały/grafit

2653 zł/kpl

2653,11 zł/kpl**

Komplet VICTORIA N FAMILY

1459 zł/kpl

Szer. 60.5, wys. 74, gł. 46 cm, szafka 3 szuflady 
z umywalką w komplecie, wykończenie biały 
połysk (bez baterii, bez nóżek)

1845 zł/kpl

1399 zł/kpl**

Komplet FARO D60

779 zł/kpl

szafka 2 szuflady, cichy domyk,  z umywalką w komplecie, 
produkt zmontowany, wykończenie biały połysk (uchwyty 
do dokupienia osobno w 2 kolorach chrom i czarny) 
(komplet dostępny w rozmiarze 80) (bez baterii)

1205 zł/kpl

1205,40 zł/kpl**

Komplet FARO D60

779 zł/kpl

szafka 2 szuflady, cichy domyk,  z umywalką w komplecie, 
produkt zmontowany, wykończenie dąb artisan (uchwyty 
do dokupienia osobno w 2 kolorach chrom i czarny)
(komplet dostępny w rozmiarze 80) (bez baterii)

1205 zł/kpl

1205,40 zł/kpl**

Komplet VESPER D60

1029 zł/kpl

szafka 2 szuflady, cichy domyk,  z umywalką i uchwytami 
w komplecie, produkt do samodzielnego montażu, 
wykończenie dąb złoty (komplet dostępny w rozmiarze 80)

1579 zł/kpl

1579,32 zł/kpl**

Komplet FRENESIA D55

1069 zł/kpl

szafka 2 szuflady, cichy domyk,  z umywalką 
i uchwytami w komplecie, produkt zmontowany
wykończenie biały połysk (bez baterii)

1643 zł/kpl

1643,28 zł/kpl**

Lustro CORIDO

1399 zł/szt.

okrągłe LED w ramie aluminiowej, 
80 cm, złoty połysk 

1650 zł/szt.

1399 zł/szt.**

CORI 38

369 zł/szt.

38x38x14 cm (bez przelewu i korka)

480 zł/szt.

480 zł/szt.**

MEBLE ŁAZIENKOWE

UMYWALKI NABLATOWE
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IÖ VIDA IÖ RONNE ZAFFIRO

619 zł/kpl 709 zł/kpl 759 zł/szt.

z klik-klakiem bez przelewu w komplecie, 
wykończenie czarne/złoto

z klik-klakiem bez przelewu w komplecie, 
wykończenie złoto

wykończenie czarny mat

697 zł/kpl 796 zł/kpl 799 zł/szt.

IÖ IDDE BLACK

569 zł/szt.

45.5x32.5x13.5 cm
(bez przelewu i korka)

634 zł/szt.

569 zł/szt.**

IÖ TROMSO SLIM II

999 zł/kpl

58x37x12.5 cm atracyt mat, osłona korka 
w komplecie (bez przelewu i korka)

1118 zł/kpl

1118,18 zł/kpl**

IÖ SIRIO SLIM

609 zł/kpl

55x37x12 cm w komplecie z odpływem 
i korkiem porcelanowym (bez przelewu)

679 zł/kpl

679,34 zł/kpl**

619 zł/kpl** 709 zł/kpl** 799 zł/szt.**

IÖ AVERNO SLIM

539 zł/kpl

37x37x14 cm z otworem na baterię, 
w komplecie z odpływem i korkiem 
porcelanowym (bez baterii i przelewu)
615 zł/kpl

615 zł/kpl**

IÖ FOSA

499 zł/szt.

60x38.5x14.5 cm
(bez przelewu i korka)

565 zł/szt.

509 zł/szt.**

IÖ ALTA

579 zł/szt.

65x42x17 cm
(bez przelewu i korka)

650 zł/szt.

579 zł/szt.**

IÖ ALBANO

929 zł/szt.

45x45x17 cm antracyt mat
(bez przelewu i korka)

1034 zł/szt.

1034,28 zł/szt.**

GAP SQUARE

639 zł/szt.

60x42 cm z przelewem,  otworem na baterię 
(bez baterii i korka)

800 zł/szt.

579 zł/szt.**

OHTAKE

679 zł/szt.

54x37.5x18.5 cm biała połysk, ceramiczna osłona 
odpływu w komplecie (bez baterii, przelewu i korka)

860 zł/szt.

860 zł/szt.**

BATERIE UMYWALKOWE PODTYNKOWE

UMYWALKI NABLATOWE
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KLUDI BOZZ
Y

959 zł/kpl799 zł/kpl 869 zł/kpl

18 cm, z elementem 
podtynkowym w komplecie

wykończenie czarny matwykończenie chrom
dł. wylewki 18,5 cm, rozeta fi 7,2 cm, element 
podtynkowy w komplecie, wykończenie miedź

1853 zł/kpl1590 zł/kpl 1067 zł/kpl

959 zł/kpl**799 zł/kpl** 1067 zł/kpl**

BATERIE UMYWALKOWE NISKIE

BATERIE UMYWALKOWE PODTYNKOWE

EUROSMART

359 zł/kpl

rozmiar S, z korkiem w komplecie,
wykończenie chrom

462 zł/kpl

329 zł/kpl**

BOZZ

779 zł/szt.

(bez korka),
wykończenie czarny mat 

1356 zł/szt.

779 zł/szt.**

FRESH

369 zł/szt.

bez korka, perlator ograniczający zużycie wody 
do ok. 6 l/min., wykończenie chrom

460 zł/szt.

460 zł/szt.**

PARMA

369 zł/szt.

bez korka, perlator ograniczający zużycie wody 
do ok. 7 l/min., wykończenie chrom

448 zł/szt.

448 zł/szt.**

Y

549 zł/szt.

bez korka,
wykończenie miedź

673 zł/szt.

672,99 zł/szt.**

ZAFFIRO

678 zł/kpl

z korkiem click-clack w komplecie,
wykończenie czarne

714 zł/kpl

714 zł/kpl**

ONA

679 zł/kpl

sztorcowa, z głowicą Cold Start, z korkiem 
click-clack w komplecie , wykończenie czarny mat 

1015 zł/kpl

1015 zł/kpl**

VERNIS SHAPE 100 

489 zł/kpl

z kompletem odpływowym, wykończenie chrom 
(dostępna również czarny mat)

651 zł/kpl

459 zł/kpl**

VERNIS BLEND 100 

569 zł/kpl

z kompletem odpływowym, wykończenie czarny mat 
(dostępna również w chromie)

755 zł/kpl

529 zł/kpl**
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ONA

1029 zł/kpl

Sztorcowa, z głowicą Cold Start, z korkiem click-clack 
w komplecie,wykończenie czarny mat

1556 zł/kpl

1556 zł/kpl**

ZAFFIRO

739 zł/szt.

Wannowa bez zestawu natryskowego (dedykowany 
zestaw INULA) wykończenie czarne

779 zł/szt.

779 zł/szt.**

ZAFFIRO

585 zł/szt.

natryskowa bez zestawu natryskowego (dedykowany 
zestaw INULA) wykończenie czarne

615 zł/szt.

615 zł/szt.**

REBRIS S

589 zł/szt.

wannowa bez zestawu natryskowego
Wykończenie chrom (dostępna w wersji czarny mat)

791 zł/szt.

790,89 zł/szt.**

PI

599 zł/szt.

bez korka, wykończenie złoty połysk 
(dostępna również niska)

705 zł/szt.

705 zł/szt.**

IÖ VIDA

529 zł/kpl

z klik-klakiem bez przelewu w komplecie,
wykończenie czarne/złoto

587 zł/kpl

587,49 zł/kpl**

IÖ VIDA

999 zł/szt.

4-otworowa, 
wykończenie czarne

1077 zł/szt.

999 zł/szt.**

IÖ VIDA

509 zł/kpl

z wylewką L, z klik-klakiem bez przelewu w komplecie, 
wykończenie chrom

572 zł/kpl

572 zł/kpl**

EUROSMART

589 zł/kpl

jednouchwytowa bateria wannowa z zestawem 
natryskowym w komplecie, wykończenie chrom 

761 zł/kpl

539 zł/kpl**

IÖ RONNE

559 zł/kpl

natryskowa z zestawem natryskowym 
w komplecie, wykończenie złote

634 zł/kpl

633,79 zł/kpl**

BATERIE UMYWALKOWE WYSOKIE

BATERIE WANNOWE I NATRYSKOWE

ZAFFIRO

908 zł/kpl

z korkiem click-clack w komplecie,
wykończenie czarne

956 zł/kpl

956,01 zł/kpl**

REBRIS S

829 zł/kpl

z CoolStart, EcoSmart+, z kompletem odpływowym
Wykończenie chrom (dostępna w wersji czarny mat)

1239 zł/kpl

1115,61 zł/kpl**
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WANNY

PARAWANY NAWANNOWE

BATERIE BIDETOWE PODTYNKOWE

ARIANE

5729 zł/kpl

wanna wolnostojąca z kompozytu STONEX, 
biały połysk, przelew i zestaw odpływowy w komplecie
165x75 cm

7171 zł/kpl

5299 zł/kpl**

OLIA 2.0

3999 zł/kpl

akrylowa wanna wolnostojąca z przelewem, 
z zestawem odpływowym w komplecie,
150x73 cm

5645 zł/kpl

5645 zł/kpl**

LINER

1399 zł/szt.

2- częściowy, rozsuwany, szkło 6mm z nanopowłoką 
Clean Control, L/P, profile i uchwyt złote (dostępne 
profile i uchwyty w wersji chromowanej i czarne) 
110x140 cm

1650 zł/szt.

1399 zł/szt.**

AQUARIA

999 zł/kpl

akrylowa, z nogami w komplecie (dostępna 
w różnych rozmiarach, bez zestawu odpływowego) 
140x70 cm

1290 zł/kpl

899 zł/kpl**

IÖ HOLE

4499 zł/kpl

akrylowa wanna wolnostojąca z przelewem, 
z zestawem odpływowym w komplecie,
165x73 cm

6009 zł/kpl

4999 zł/kpl**

IÖ FORSA

1199 zł/szt.

1- częściowy, uniwersalny LP, szkło przezroczyste 
z powłoką AquaPerle, profil chrom połysk 
(dostępny w różnych rozmiarach, dostępny 
profil czarnym) 85x150 cm

1368 zł/szt.

1109 zł/szt.**

IÖ FORSA

1789 zł/szt.

2- częściowy, lewy, szkło przezroczyste z powłoką 
AquaPerle, profil czarny mat (dostępny w różnych 
rozmiarach, dostępny w profilu chrom, dostępna 
również strona prawa) 100x150 cm

2037 zł/szt.

1659 zł/szt.**

Zestaw higieniczny KLUDI BOZZ 

869 zł/szt.

wykończenie czarny mat

1739 zł/szt.

869 zł/szt.**

Zestaw higieniczny KLUDI BOZZ 

669 zł/szt.

wykończenie chrom

1338 zł/szt.

669 zł/szt.**

IÖ MISI SLIM

879 zł/kpl

akrylowa, z nogami w komplecie (dostępna 
w różnych rozmiarach, bez zestawu odpływowego)
160x70 cm

977 zł/kpl

977 zł/kpl**

Zestaw higieniczny Y

779 zł/szt.

wykończenie miedź szczotkowana

925 zł/szt.

925 zł/szt.**

LINEA

1099 zł/kpl

akrylowa, z nogami w komplecie (dostępna 
w różnych rozmiarach, bez zestawu odpływowego)
150x70 cm

1378 zł/kpl

979 zł/kpl**
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MISKI WISZĄCE BEZKOŁNIERZOWE I BIDETY

EURO CERAMIC EURO CERAMIC
Deska wolnoopadającą

1229 zł/szt. 449 zł/szt.

potrójny system 
spłukiwania Triple Vortex 
ukryte mocowanie,

szybki montaż 
łatwe mocowanie od góry

1624 zł/szt. 590 zł/szt.

1019 zł/szt.** 369 zł/szt.**

DAKOTA 1.0

3999 zł/kpl

toaleta myjąca S1, biała z deską wolnoopadającą 
w komplecie, mycie tylne i damskie, podświetlenie LED

5650 zł/kpl

4499 zł/kpl**

NESS

1099 zł/kpl

50x34.5 cm, w komplecie z deską wolnoopadającą, 
kryte mocowanie

1385 zł/kpl

1385 zł/kpl**

IÖ  SENJA Rimless

979 zł/kpl

47x36 cm z wolnoopadającą deską duroplast, 
slim z funkcją łatwego wypinania

1133 zł/kpl

949 zł/kpl**

IÖ ELBA Rimless

1619 zł/kpl

49x35.9 cm z wolnoopadającą deską duroplast, 
slim z funkcją łatwego wypinania, z powłoką 
CLEAN PLUS+ wykończenie antracyt mat

1810 zł/kpl

1409 zł/kpl**

IÖ FROYA BLACK Bidet wiszący

1119 zł/szt.

49x36.5 cm 
(bez baterii)

1251 zł/szt.

1119 zł/szt.**

IÖ ARNOY BLACK Rimless

1439 zł/kpl

51.5x36.5 cm z wolnoopadającą deską duroplast, 
slim z funkcją łatwego wypinania 

1623 zł/kpl

1459 zł/kpl**

IÖ FROYA BLACK Rimless

1299 zł/kpl

49x36.5 cm z wolnoopadającą deską 
slim z funkcją łatwego wypinania

1450 zł/kpl

1299 zł/kpl**

IÖ ARNOY BLACK Bidet wiszący

1189 zł/szt.

51.5x36.5 cm 
(bez baterii)

1346 zł/szt.

1345,90 zł/szt.**

IÖ MAYO Rimless

819 zł/kpl

52.5x35 cm z wolnoopadającą deską slim 
z funkcją łatwego wypinania

911 zł/kpl

819 zł/kpl**

ONA RIMLESS Deska ONA

1059 zł/szt. 409 zł/szt.

53x36 cm (dostępna 
w rozmiarze 48 cm)

wolnoopadającą, Supralit

1328 zł/szt. 517 zł/szt.

969 zł/szt.** 389 zł/szt.**

MERIDIAN COMPACTO Rimless

1059 zł/kpl

z wolnoopadającą deską slim, 
duroplast w komplecie 

1328 zł/kpl

929 zł/kpl**
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STELAŻE, PRZYCISKI, SETY

Stelaż podtynkowy 
JOMOTech 
w komplecie ze 
wspornikami 
i przyciskiem

Stelaż podtynkowy 
RAPID SL 2w1

Stelaż podtynkowy  
DUPLO ONE 

Przycisk PL10

Stelaż podtynkowy 
RAPID SL 3w1

IÖ SET

IÖ SET

IÖ SET

Exclusive 2.0 biały

Biel alpejska

Przycisk IÖ BJORN

Przycisk IÖ LARS Przycisk IÖ LARS

Przycisk IÖ BJORN

Hard graphite brushed

Cool sunrise Warm sunset

Switch czarny mat

Exclusive 2.0 
chrom połysk

Exclusive 2.0 
czarny mat829 zł/kpl

949 zł/kpl

919 zł/szt.

739 zł/szt.259 zł/szt.

1159 zł/kpl

1339 zł/kpl 2489 zł/kpl

2489 zł/kpl

266 zł/szt.

189 zł/szt.

189 zł/szt. 189 zł/szt.

189 zł/szt.

709 zł/szt.

709 zł/szt. 709 zł/szt.

Exclusive 2.0 biały

Exclusive 2.0 chrom 
połysk, czarny mat / 
Switch czarny mat

do WC ściennego, 
szer 50 cm, gł. 13-23 cm, 
wys. 113 cm 
do małych przycisków 
slim z mocowaniami 
w komplecie

chrom, połysk

chrom, połysk czarny mat

czarny mat

do WC ściennego, 
spłuczka GD2 GROHE z 
przyciskiem SKATE 
COSMOPOLITAN S 
chrom i wspornikami 
w komplecie,
szer. 50cm, gł. 13-23 cm, 
wys. 113 cm

stelaż Q- TECH miska 
IÖ ARNOY Rimless 
51,5x36.5 cm w komplecie 
z wolnoopadającą deską 
slim z funkcją łatwego 
wypinania i z przekładką 
do kompletowania z 
przyciskiem IÖ LARS lub 
IÖ BJORN

stelaż Q-TECH miska 
IÖ ELBA Rimless 54,5 x 35,7 
cm z powłoką CLEAN PLUS+ 
z funkcją bidetu w komplecie 
z wolnoopadającą deską slim 
z funkcją łatwego wypinania 
z baterią KLUDI BOZZ 
i z przekładką do 
kompletowania 
z przyciskiem IÖ LARS 
lub IÖ BJORN

stelaż Q-TECH miska 
IÖ SORENTO Rimless 
53,5x34 cm z powłoką 
CLEAN PLUS+ z funkcją 
bidetu w komplecie z 
wolnoopadającą deską 
slim z funkcją łatwego 
wypinania z baterią 
KLUDI BOZZ i z przekładką 
do kompletowania z 
przyciskiem IÖ LARS lub 
IÖ BJORN

2-funkcyjny, czarny mat 
do stelaża DUPLO ONE 

1022 zł/kpl

1170 zł/kpl

1182 zł/szt.

935 zł/szt.326 zł/szt.

1550 zł/kpl

1495 zł/kpl 2769 zł/kpl

2768 zł/kpl

341 zł/szt.

208 zł/szt.

208 zł/szt. 208 zł/szt.

208 zł/szt.

908 zł/szt.

908 zł/szt. 908 zł/szt.

814 zł/kpl**

931 zł/kpl**

729 zł/szt.**

709 zł/szt.**326 zł/szt**

999 zł/kpl**

1494,95 zł/kpl** 2199 zł/kpl**

2199 zł/kpl**

239 zł/szt.**

179 zł/szt.**

179 zł/szt.** 179 zł/szt.**

179 zł/szt.**

629 zł/szt.**

629 zł/szt.** 629 zł/szt.**

Stelaż podtynkowy 
IÖ Q-TECH 

539 zł/szt.
601 zł/szt.

519 zł/szt.**

Stelaż bidetowy 
IÖ Q-TECH

389 zł/szt.
440 zł/szt.

389 zł/szt.**
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GRZEJNIKI

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Grzejniki INVENTIO 
ROMANTIC, ECLECTIC i ROCK

Zestaw ogrzewania 
podłogowego IÖ 35

3949 zł/szt.

959 zł/szt.

to limitowana kolekcja stworzona 
przez duet polskich projektantów 
Paprocki & Brzozowski, a motywem 
przewodnim były tu słowa … 
bo Twój dom zasługuje na piękno… 
To zmysłowość i delikatność, 
połączenie nieoczywistych stylów 
i form. To doskonałe źródło ciepła 
i choć dość ascetyczna, to 
niezwykle inspirująca ozdoba 
każdego wnętrza.
Wys. 180 cm, szer. 70 cm, moc 1223W

moc 525W z elektronicznym 
programatorem, dotykowym 
wyświetlaczem LCD (dostępne 
w opcji z Wifi i o różnych 
mocach maty grzewczej) 

6895 zł/szt.

1079 zł/szt.

3999 zł/szt.**

959 zł/szt.**

IÖ TIVO

1279 zł/szt.

o płaskich profilach 
poprzecznych, ułatwiających 
suszenie ręczników z 
możliwością montażu 
kolektora po lewej lub prawej 
stronie, współpracuje 
z grzałką elektryczną o mocy 
300 W; moc 403W, rozstaw 
podłączenia 50 mm wys. 
87.5cm, szer. 50 cm, 
gł. 9.3-10.3 cm. 
Wykończenie biały mat, 
grafit oraz czarny półmat

1440 zł/szt.

1440,02 zł/szt.**

Grzejnik MONDRIAN

1199 zł/szt.

to efektowny grzejnik o 
niebanalnej, intrygującej 
konstrukcji. Jego geometryczna 
budowa ożywi nawet 
najprostszą aranżację 
jednocześnie zachowując 
harmonię pomieszczenia. 
Szer. 50 cm, wys. 114 cm, 
gł. 8.8-9.8 cm, moc 417W; 
podł. dolne środkowe D50 – 5 cm. 
Współpracuje z grzałką 
elektryczną HOTS 300W. 
Dostępny biały mat.

1873 zł/szt.

1199 zł/szt.**

Grzejnik STICK LEVEL

889 zł/szt. 1049 zł/szt.

nowoczesny 
i minimalistyczny 
grzejnik ze szczególnym 
przeznaczeniem 
do przestrzeni 
nadwannowej. 
Szer. 120 cm, wys. 55.5 cm, 
moc 649W; podł. dolne. 
Współpracuje z grzałką 
600W.

1359 zł/szt. 1631 zł/szt.

889 zł/szt.** 1049 zł/szt.**

Biały połysk Czarny mat

Grzejnik POPPY

1119 zł/szt. 1269 zł/szt.

to podręczny grzejnik o 
nowoczesnym wyglądzie. 
Posiada kwadratowe 
kolektory oraz przestrzeń 
do przewieszenia 
ręczników; w wersji 
wyłącznie elektrycznej 
z grzałką HOTS 300W
Szer. 50 cm, wys. 108 cm

2040 zł/szt. 2245 zł/szt.

1039 zł/szt.** 1199 zł/szt.**

Biały połysk Czarny matCzarny mat

Grzejnik BELTI

679 zł/szt. 809 zł/szt.

to nowoczesny 
i minimalistyczny 
grzejnik z nieregularnie 
rozmieszczonymi 
kształtownikami, co 
ułatwia suszenie. 
Szer. 50 cm, wys. 75.3 cm, 
gł. 8.3-9.3 cm, moc 336W, 
podł. dolne. Współpracuje 
z grzałką 300W.

1045 zł/szt. 1255 zł/szt.

1045,50 zł/szt.** 1254,60 zł/szt.**

Biały połysk Czarny mat

IÖ KLAR

839 zł/szt.

zaakcentuje geometryczne 
kształty łazienki, świetnie 
sprawdza się przy 
dosuszaniu ręczników, 
współpracuje z grzałką 
elektryczną o mocy 300W; 
moc 421W, rozstaw 
podłączenia 50 cm 
wys. 97.9 cm, szer. 53 cm, 
gł. 8.3-10.3 cm. 
Wykończenie biały mat, 
grafit oraz czarny mat

943 zł/szt.

759 zł/szt.**
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