
Dopasuj optymalny zestaw do swojej wymarzonej kuchni
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Gwarancja

W salonach Agata możesz stworzyć kuchnię od A do Z. Samodzielnie lub z naszym studiem kuchennym 

możesz zaprojektować swoją przestrzeń kompleksowo, łącznie z wyborem baterii i zlewozmywaka oraz 

innych dodatków, ułatwiających funkcjonowanie w kuchni. W ofercie salonów Agata znajdziesz szeroki 

wybór armatury proponowany przez znane i cenione marki.

Poznaj ofertę armatury kuchennej



Model ZHEF KOMPLET ZLEWOZMYWAK HEROS 
1K/Z/K/O Z BATERIĄ HEROS

ZHEF KOMPLET ZLEWOZMYWAK HEROS 
1K/Z/O  Z BATERIĄ  HEROS

Indeks 2665-001-350-002-0004 2665-001-350-002-0003

Cena  819,- 939,-

Rodzaj 1-komorowy z krótkim ociekaczem, 
bateria z kwadratową wylewką

1-komorowy z długim ociekaczem, 
bateria z kwadratową wylewką

Kolor czarny czarny

Wymiary WxSxG [mm] 590 x 440 x 190 mm 780 x 480 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zlewozmywak: wyposażony w osprzęt 3,5”, korek automatyczy;
bateria: zasięg wylewki 22 cm, wysokość korpusu 31 cm, wężyki 

zasilające długość 50 cm, dwa podwierty do akcesoriów

zlewozmywak: wyposażony w osprzęt 3,5”, korek automatyczy;
bateria: zasięg wylewki 22 cm, wysokość korpusu 31 cm, wężyki 

zasilające długość 50 cm, dwa podwierty do akcesoriów

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Zaplanuj kuchnię szytą na miarę Twoich potrzeb

1

2

3

Inspiracje 
Jasne fronty, ciemne blaty, pełna zabudowa, a może wyspa kuchenna?  Znajdź inspiracje wśród licznych kolorów fron-
tów kuchennych, blatów oraz uchwytów pasujących do różnych stylów aranżacji, które przybliżą Cię do znalezienia 
kuchni swoich marzeń. Później już tylko wystarczy zaprojektować pomieszczenie, które będzie szyte na miarę Twoich 
potrzeb.

Wymiar i projekt 
To bardzo ważny etap projektowania kuchni, w którym przestrzeń należy dostosować do wymagań wszystkich  
domowników. Pamiętaj, aby w tym kroku uwzględnić wymiary okien, drzwi, grzejników, umiejscowienie przyłączy, 
 a także zaplanować miejsce dla AGD. Każdy centymetr ma znaczenie, dlatego możesz zlecić wykonanie pomiarów 
naszym Partnerom.

Zamówienie i dostawa 
Podczas jednej wizyty w salonie złóż zamówienie i wybierz formę płatności. Pamiętaj, że możesz skorzystać  
z dogodnego systemu ratalnego oraz  z dostępnych w salonie usług transportowych albo wybrać transport oferowa-
ny przez naszego Partnera. Możesz skorzystać też z usług współpracujących z nami firm montażowych, które zajmą 
się złożeniem Twojej kuchni.

na wszystkie meble kuchenne15
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Model ZHEF KOMPLET ZLEWOZMYWAK HEROS 
1K/Z/K/O Z BATERIĄ HEROS

ZHEF KOMPLET ZLEWOZMYWAK HEROS 
1K/Z/O  Z BATERIĄ  HEROS

Indeks 2665-001-350-002-0004 2665-001-350-002-0003

Cena  819,- 939,-

Rodzaj 1-komorowy z krótkim ociekaczem, 
bateria z kwadratową wylewką

1-komorowy z długim ociekaczem, 
bateria z kwadratową wylewką

Kolor czarny czarny

Wymiary WxSxG [mm] 590 x 440 x 190 mm 780 x 480 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zlewozmywak: wyposażony w osprzęt 3,5”, korek automatyczy;
bateria: zasięg wylewki 22 cm, wysokość korpusu 31 cm, wężyki 

zasilające długość 50 cm, dwa podwierty do akcesoriów

zlewozmywak: wyposażony w osprzęt 3,5”, korek automatyczy;
bateria: zasięg wylewki 22 cm, wysokość korpusu 31 cm, wężyki 

zasilające długość 50 cm, dwa podwierty do akcesoriów

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

KOMPLETY



Model FLUO PLAY BETON PLAY CHROM 

Indeks 2123-000-312-001-0012 2123-000-312-007-0003 2123-000-312-007-0002

Cena 169,- 479,- 479,-

Rodzaj wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, 
materiał: mosiądz

wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica, 

materiał: mosiądz

wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica, 

materiał: mosiądz

Kolor chrom beton chrom

Zasięg wylewki 156 mm 207 mm 207 mm

Wysokość korpusu 300 mm 380 mm 380 mm

Rodzaj materiału mosiądz mosiądz mosiądz

Gwarancja 2 lata 5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

Model PLAY CZARNY TORONTO BIAŁY TORONTO CHROM 

Indeks 2123-000-312-003-0005 2123-000-312-005-0001 2123-000-312-001-0005

Cena 479,- 519,- 519,-

Rodzaj wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica

wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica

wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica

Kolor czarny biały/chrom chrom

Zasięg wylewki 207 mm 206 mm 206 mm

Wysokość korpusu 380 mm 297 mm 297 mm

Rodzaj materiału mosiądz mosiądz mosiądz

Gwarancja 5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

BATERIE

Model TORONTO CZARNY TWILIGHT 

Indeks 2123-000-312-003-0006 2123-020-312-001-0001

Cena 519,- 685,-

Rodzaj wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica 

wysokociśnieniowa, wyciągana
wylewka, ceramiczna głowica

Kolor czarny + chrom czarny z metalicznymi drobinkami

Zasięg wylewki 206 mm 207 mm

Wysokość korpusu 297 mm 380 mm

Rodzaj materiału mosiądz stal szlachetna

Gwarancja 5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

Model QUEEN MIEDŹ QUEEN ZŁOTY 

Indeks 2123-016-312-008-0001 2123-016-312-009-0001

Cena 755,- 755,-

Rodzaj wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica 

wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica

Kolor miedź złoty

Zasięg wylewki 206 mm 206 mm

Wysokość korpusu 360 mm 360 mm

Rodzaj materiału mosiądz mosiądz

Gwarancja 5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę



Model TORONTO CZARNY TWILIGHT 

Indeks 2123-000-312-003-0006 2123-020-312-001-0001

Cena 519,- 685,-

Rodzaj wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica 

wysokociśnieniowa, wyciągana
wylewka, ceramiczna głowica

Kolor czarny + chrom czarny z metalicznymi drobinkami

Zasięg wylewki 206 mm 207 mm

Wysokość korpusu 297 mm 380 mm

Rodzaj materiału mosiądz stal szlachetna

Gwarancja 5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

Model QUEEN MIEDŹ QUEEN ZŁOTY 

Indeks 2123-016-312-008-0001 2123-016-312-009-0001

Cena 755,- 755,-

Rodzaj wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica 

wysokociśnieniowa, wyciągana 
wylewka, ceramiczna głowica

Kolor miedź złoty

Zasięg wylewki 206 mm 206 mm

Wysokość korpusu 360 mm 360 mm

Rodzaj materiału mosiądz mosiądz

Gwarancja 5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

5 lat na głowicę,
 2 lata na powłokę

BATERIE



Model ASPEN 10 ASPEN 20 CANTO 30 

Indeks 2123-006-311-002-0001 2123-006-311-002-0002 2123-005-311-004-0001

Cena 639,- 639,- 690,-

Rodzaj
granitowy, okrągły bez ociekacza 

z syfonem POP-UP safe space granitowy, kwadratowy bez ociekacza,
 z syfonem POP-UP safe space

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe space

Kolor czarny czarny beton

Wymiary WxSxG [mm] 510 x 510 x 175 mm 465 x 465 x 180 mm 595 x 475 x 160 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 50 cm 45 cm 45 cm

Głębokość komory 17,5 cm 18 cm 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

50 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja 30 lat 30 lat 30 lat

Model CANTO 30 CANTO 130 CANTO 130 

Indeks 2123-005-311-002-0001 2123-005-311-002-0007 2123-005-311-002-0004

Cena 690,- 765,- 775,-

Rodzaj granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe space

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny, z syfonem POP-UP safe 

space

granitowy jedna komora, duży ociekacz, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe space

Kolor czarny czarny z metalicznymi drobinkami czarny

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm 780 x 480 x 180 mm 780 x 480 x 180 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 60 cm 60 cm

Głębokość komory 16 cm 18 cm 18 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja 30 lat 30 lat 30 lat

ZLEWOZMYWAKI

Model CANTO 70 PRETUS 30 TALIS 120 

Indeks 2123-005-311-002-0002 2123-018-311-001-0001 2123-019-311-010-0001

Cena 830,- 889,- 1345,-

Rodzaj
granitowy, półtorej komory z krótkim 

ociekaczem, odwracalny z syfonem POP-
UP safe space

granitowy, jedna komora, duży ociekacz, 
wyposażony w syfon automatyczny 3,5”

stalowy, jedna komora, krótki ociekacz,
wyposażony w syfon automatyczny 3,5”

Kolor czarny czarny z metalicznymi drobinkami satyna

Wymiary WxSxG [mm] 780 x 480 x 180 mm 760 x 500 x 200 mm 790 x 500 x 210 mm

Rodzaj materiału granit granit stalowy

Szerokość szafki 60 cm  50 cm - montaż wpuszczany, 
90 cm - montaż podwieszany, 60 cm - montaż wpuszczany

Głębokość komory 18 cm / 12 cm 20 cm 21 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki montaż wpuszczany lub podwieszany 60 cm oznaczna minimalną

podbudowę szafki

Gwarancja 30 lat 30 lat 30 lat

Model TALIS 100 SANTORINI 70

Indeks 2123-019-311-010-0002 2123-003-311-003-0002

Cena  1549,- 1569,-

Rodzaj
stalowy, jedna komora, duży ociekacz, 

wyposażony w syfon automatyczny 3,5” granitowy, półtorej komory z ociekaczem, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe space

Kolor satyna twilight

Wymiary WxSxG [mm] 980 x 500 x 210 mm 980 x 520 x 200 mm

Rodzaj materiału stalowy granit

Szerokość szafki 60 cm - montaż wpuszczany 60 cm

Głębokość komory 21 cm 20 cm / 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

60 cm oznaczna minimalną
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja 30 lat 30 lat
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Model CANTO 70 PRETUS 30 TALIS 120 

Indeks 2123-005-311-002-0002 2123-018-311-001-0001 2123-019-311-010-0001

Cena 830,- 889,- 1345,-

Rodzaj
granitowy, półtorej komory z krótkim 

ociekaczem, odwracalny z syfonem POP-
UP safe space

granitowy, jedna komora, duży ociekacz, 
wyposażony w syfon automatyczny 3,5”

stalowy, jedna komora, krótki ociekacz,
wyposażony w syfon automatyczny 3,5”

Kolor czarny czarny z metalicznymi drobinkami satyna

Wymiary WxSxG [mm] 780 x 480 x 180 mm 760 x 500 x 200 mm 790 x 500 x 210 mm

Rodzaj materiału granit granit stalowy

Szerokość szafki 60 cm  50 cm - montaż wpuszczany, 
90 cm - montaż podwieszany, 60 cm - montaż wpuszczany

Głębokość komory 18 cm / 12 cm 20 cm 21 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki montaż wpuszczany lub podwieszany 60 cm oznaczna minimalną

podbudowę szafki

Gwarancja 30 lat 30 lat 30 lat

Model TALIS 100 SANTORINI 70

Indeks 2123-019-311-010-0002 2123-003-311-003-0002

Cena  1549,- 1569,-

Rodzaj
stalowy, jedna komora, duży ociekacz, 

wyposażony w syfon automatyczny 3,5” granitowy, półtorej komory z ociekaczem, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe space

Kolor satyna twilight

Wymiary WxSxG [mm] 980 x 500 x 210 mm 980 x 520 x 200 mm

Rodzaj materiału stalowy granit

Szerokość szafki 60 cm - montaż wpuszczany 60 cm

Głębokość komory 21 cm 20 cm / 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

60 cm oznaczna minimalną
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja 30 lat 30 lat

ZLEWOZMYWAKI



Model CANTO 30  CZARNY Z BATERIĄ NIKITA 
CZARNĄ 

CANTO 30 CZARNY Z BATERIĄ GALLA 
CZARNĄ

CANTO 30  BEŻOWY 
Z BATERIĄ GALLA  BEŻ   

Indeks 2123-005-311-004-0003 2123-005-311-002-0005 2123-005-311-001-0005

Cena 769,- 989,- 989,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe 

space, bateria NIKITA w kolorze czarnym 
w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz,
odwracalny, z syfonem POP-UP safe 

space, bateria Galla w kolorze
i mata ociekowa All round w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe 

space, bateria Galla w kolorze
i mata ociekowa All round w komplecie

Kolor czarny czarny beż

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm, 
wys. baterii 340 mm

595 x 475 x 160 mm,
wysokość baterii 323 mm

595 x 475 x 160 mm,  
wysokość baterii 323 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm 45 cm

Głębokość komory 16 cm 16 cm 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznacza minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną podbudowę 
szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

Model FLEX 30  SATYNA Z BATERIĄ VIOLLA 
CHROM  SNOW 170 Z BATERIĄ FLUO CANTO 30 BEŻOWY 

Z BATERIĄ NIKITA 

Indeks 2123-009-311-002-0001 2123-008-311-001-0003 2123-005-311-004-0002

Cena 329,- 349,- 769,-

Rodzaj
stal nierdzewna AISI 304, okrągły,

z baterią Fluo w kolorze chrom, syfon
safe space

stal nierdzewna AISI 304, jedna komora
z dużym ociekaczem, odwracalny

z syfonem safe space, bateria FLUO
chrom w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe 
space, bateria Nikita beż w kompl.

Kolor satyna, bateria w kolorze chrom satyna, bateria w kolorze chrom beż

Wymiary WxSxG [mm] Ø 510 x 185 mm,
wysokość baterii 300 mm

780 x 435 x 140 mm,
wysokość baterii 300 mm

595 x 475 x 160 mm,  
wys. baterii 340 mm

Rodzaj materiału stal nierdzewna AISI 304 stal nierdzewna AISI 304 granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm 45 cm

Głębokość komory 18,5 cm 14 cm 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznacza minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznacza minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

Model CANTO 30 BETON 
Z BATERIĄ GALLA BETON 

CANTO 130 BEŻOWY Z BATERIĄ 
GALLA BEŻ 

CANTO 130 CZARNY Z BATERIĄ 
GALLA CZARNY  

Indeks 2123-005-311-004-0006 2123-005-311-001-0006 2123-005-311-002-0006

Cena 989,- 1035,- 1035,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe

space, bateria Galla w kolorze
i mata ociekowa All round w komplecie

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe

space, bateria Galla w kolorze 
i mata ociekowa All round w komplecie

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe
space, bateria Galla w kolorze i mata 

ociekowa All round w komplecie

Kolor beton beż czarny

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm, 
wysokość baterii 323 mm

780 x 480 x 180 mm, 
wysokość baterii 323 mm

780 x 480 x 180 mm, 
wysokość baterii 323 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 60 cm 60 cm

Głębokość komory 16 cm 18 cm 18 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

Model CANTO 130  BETON Z BATERIĄ 
GALLA BETON AGAT 30 Z BATERIĄ YONA  AGAT 40 Z BATERIĄ YONA  

Indeks 2123-005-311-004-0007 2123-002-311-001-0007 2123-002-311-001-0008

Cena 1035,- 1265,- 1249,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe
space, bateria Galla w kolorze i mata 

ociekowa All round w komplecie

szkło hartowane z krótkim ociekaczem,
odwracalny, z syfonem POP-UP safe

space, bateria Yona czarna w komplecie

szkło hartowane z długim ociekaczem, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe 

space, bateria Yona czarna w komplecie

Kolor beton czarne szkło, bateria w kolorze czarnym czarne szkło, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 780 x 480 x 180 mm, 
wysokośc baterii 323 mm

600 x 500 x 187 mm,
wysokość baterii 320 mm

780 x 435 x 187 mm
wysokość baterii 320 mm

Rodzaj materiału granit szkło hartowane szkło hartowane

Szerokość szafki 60 cm 45 cm 50 cm

Głębokość komory 18 cm 18 cm 18 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

50 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

KOMPLETY
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Model CANTO 30  CZARNY Z BATERIĄ NIKITA 
CZARNĄ 

CANTO 30 CZARNY Z BATERIĄ GALLA 
CZARNĄ

CANTO 30  BEŻOWY 
Z BATERIĄ GALLA  BEŻ   

Indeks 2123-005-311-004-0003 2123-005-311-002-0005 2123-005-311-001-0005

Cena 769,- 989,- 989,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe 

space, bateria NIKITA w kolorze czarnym 
w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz,
odwracalny, z syfonem POP-UP safe 

space, bateria Galla w kolorze
i mata ociekowa All round w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe 

space, bateria Galla w kolorze
i mata ociekowa All round w komplecie

Kolor czarny czarny beż

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm, 
wys. baterii 340 mm

595 x 475 x 160 mm,
wysokość baterii 323 mm

595 x 475 x 160 mm,  
wysokość baterii 323 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm 45 cm

Głębokość komory 16 cm 16 cm 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznacza minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną podbudowę 
szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

Model CANTO 30 BETON 
Z BATERIĄ GALLA BETON 

CANTO 130 BEŻOWY Z BATERIĄ 
GALLA BEŻ 

CANTO 130 CZARNY Z BATERIĄ 
GALLA CZARNY  

Indeks 2123-005-311-004-0006 2123-005-311-001-0006 2123-005-311-002-0006

Cena 989,- 1035,- 1035,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe

space, bateria Galla w kolorze
i mata ociekowa All round w komplecie

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe

space, bateria Galla w kolorze 
i mata ociekowa All round w komplecie

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe
space, bateria Galla w kolorze i mata 

ociekowa All round w komplecie

Kolor beton beż czarny

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm, 
wysokość baterii 323 mm

780 x 480 x 180 mm, 
wysokość baterii 323 mm

780 x 480 x 180 mm, 
wysokość baterii 323 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 60 cm 60 cm

Głębokość komory 16 cm 18 cm 18 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

Model CANTO 130  BETON Z BATERIĄ 
GALLA BETON AGAT 30 Z BATERIĄ YONA  AGAT 40 Z BATERIĄ YONA  

Indeks 2123-005-311-004-0007 2123-002-311-001-0007 2123-002-311-001-0008

Cena 1035,- 1265,- 1249,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, duży ociekacz,
odwracalny z syfonem POP-UP safe
space, bateria Galla w kolorze i mata 

ociekowa All round w komplecie

szkło hartowane z krótkim ociekaczem,
odwracalny, z syfonem POP-UP safe

space, bateria Yona czarna w komplecie

szkło hartowane z długim ociekaczem, 
odwracalny z syfonem POP-UP safe 

space, bateria Yona czarna w komplecie

Kolor beton czarne szkło, bateria w kolorze czarnym czarne szkło, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 780 x 480 x 180 mm, 
wysokośc baterii 323 mm

600 x 500 x 187 mm,
wysokość baterii 320 mm

780 x 435 x 187 mm
wysokość baterii 320 mm

Rodzaj materiału granit szkło hartowane szkło hartowane

Szerokość szafki 60 cm 45 cm 50 cm

Głębokość komory 18 cm 18 cm 18 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

60 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

50 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata zlewozmywak 30 lat, bateria 2 lata

KOMPLETY



Model CANTO 30 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY 

CANTO 30 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY

CANTO 30 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ

Indeks 2123-015-311-001-0001 2123-015-311-002-0001 2123-015-311-002-0002

Cena 1469,- 1469,- 1469,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, złote elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze złotym w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, złote elementy, syfon 
POP-UP safe space, bateria Queen 

w kolorze złotym w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, miedziane elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze miedzi w komplecie

Kolor czarny, bateria i dodatki w kolorze złota biały, bateria i dodatki w kolorze złota biały, bateria i dodatki w kolorze miedzi

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm, 
wysokość baterii 360 mm

595 x 475 x 160 mm, 
wysokość baterii 360 mm

595 x 475 x 160 mm, 
wysokość baterii 360 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm 45 cm

Głębokość komory 16 cm 16 cm 16 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat 
na głowicę, 2 lata na powłokę

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat 
na głowicę, 2 lata na powłokę

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat 
na głowicę, 2 lata na powłokę

Model CANTO 30 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ

FLIN 20 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY  

 FLIN 20 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY  

Indeks 2123-015-311-001-0002 2123-014-311-001-0001 2123-014-311-002-0001

Cena 1469,- 1555,- 1555,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, miedziane elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze miedzi w komplecie

granitowy, jedna komora bez ociekacza, 
złote elementy, syfon POP-UP safe space, 

bateria Queen w kolorze złota 
w komplecie

granitowy, jedna komora bez ociekacza, 
złote elementy, syfon POP-UP safe space, 

bateria Queen w kolorze złota 
w komplecie

Kolor czarny, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze złota biały, bateria i dodatki w kolorze złota

Wymiary WxSxG [mm] 595 x 475 x 160 mm, 
wysokość baterii 360 mm

520 x 510 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

520 x 510 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 45 cm 50 / 60 cm 50 / 60 cm

Głębokość komory 16 cm 20 cm 20 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

45 cm oznaczna minimalną 
podbudowę szafki

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 60 

cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 60 

cm dla wesji podwieszanej

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat 
na głowicę, 2 lata na powłokę

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat 
na głowicę, 2 lata na powłokę

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat 
na głowicę, 2 lata na powłokę

KOMPLETY

Model  FLIN 20 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ 

 FLIN 20 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ

FLIN 30 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY  

Indeks 2123-014-311-002-0002 2123-014-311-001-0002 2123-014-311-001-0003

Cena 1555,- 1555,- 1689,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora bez ociekacza, 
miedziane elementy, syfon POP-UP

 safe space, bateria Queen 
w kolorze miedzi w komplecie

granitowy, jedna komora bez ociekacza, 
miedziane elementy, syfon POP-UP safe 
space, bateria Queen w kolorze miedzi 

w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, złote elementy, syfon

 POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze złotym w komplecie

Kolor biały, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze złota

Wymiary WxSxG [mm] 520 x 510 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

520 x 510 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

760 x 500 x 200 mm,
wysokość baterii 360 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 50 / 60 cm 50 / 60 cm 50 / 80 cm

Głębokość komory 20 cm 20 cm 20 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 60 

cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 60 

cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 80 

cm dla wesji podwieszanej

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

Model FLIN 30 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY

FLIN 30 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ  

FLIN 30 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ  

Indeks 2123-014-311-002-0003 2123-014-311-002-0004 2123-014-311-001-0004

Cena 1689,- 1689,- 1689,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, złote elementy, syfon 
POP-UP safe space, bateria Queen 

w kolorze złota w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, miedziane elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze miedzi w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, miedziane elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze miedzi w komplecie

Kolor biały, bateria i dodatki w kolorze złota biały, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze miedzi

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 500 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

760 x 500 x 200 mm,
wysokość baterii 360 mm

760 x 500 x 200 mm,
wysokość baterii 360 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 50 / 80 cm 50 / 80 cm 50 / 80 cm

Głębokość komory 20 cm 20 cm 20 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 

80 cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 

80 cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 

80 cm dla wesji podwieszanej

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  
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Model  FLIN 20 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ 

 FLIN 20 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ

FLIN 30 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY  

Indeks 2123-014-311-002-0002 2123-014-311-001-0002 2123-014-311-001-0003

Cena 1555,- 1555,- 1689,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora bez ociekacza, 
miedziane elementy, syfon POP-UP

 safe space, bateria Queen 
w kolorze miedzi w komplecie

granitowy, jedna komora bez ociekacza, 
miedziane elementy, syfon POP-UP safe 
space, bateria Queen w kolorze miedzi 

w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, złote elementy, syfon

 POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze złotym w komplecie

Kolor biały, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze złota

Wymiary WxSxG [mm] 520 x 510 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

520 x 510 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

760 x 500 x 200 mm,
wysokość baterii 360 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 50 / 60 cm 50 / 60 cm 50 / 80 cm

Głębokość komory 20 cm 20 cm 20 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 60 

cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 60 

cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 80 

cm dla wesji podwieszanej

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

Model FLIN 30 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN ZŁOTY

FLIN 30 ROYAL BIAŁY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ  

FLIN 30 ROYAL CZARNY Z BATERIĄ 
QUEEN MIEDŹ  

Indeks 2123-014-311-002-0003 2123-014-311-002-0004 2123-014-311-001-0004

Cena 1689,- 1689,- 1689,-

Rodzaj

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, złote elementy, syfon 
POP-UP safe space, bateria Queen 

w kolorze złota w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, miedziane elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze miedzi w komplecie

granitowy, jedna komora, krótki ociekacz, 
odwracalny, miedziane elementy, syfon 

POP-UP safe space, bateria 
Queen w kolorze miedzi w komplecie

Kolor biały, bateria i dodatki w kolorze złota biały, bateria i dodatki w kolorze miedzi czarny, bateria i dodatki w kolorze miedzi

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 500 x 200 mm, 
wysokość baterii 360 mm

760 x 500 x 200 mm,
wysokość baterii 360 mm

760 x 500 x 200 mm,
wysokość baterii 360 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 50 / 80 cm 50 / 80 cm 50 / 80 cm

Głębokość komory 20 cm 20 cm 20 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 

80 cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 

80 cm dla wesji podwieszanej

minimalna podbudowa 50 cm dla wersji 
wpuszczanej, minimalna podbudowa 

80 cm dla wesji podwieszanej

Gwarancja zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

zlewozmywak 30 lat, bateria 5 lat na 
głowicę, 2 lata na powłokę  

KOMPLETY



Model SUMMER DOZOWNIK PRINCE DOZOWNIK MIEDŹ PRINCE DOZOWNIK ZŁOTY

Indeks 2123-010-342-001-0001 2123-017-342-008-0001 2123-017-342-009-0001

Cena 85,- 209,- 209,-

Opis dozownik na płyn do mycia 
naczyń w kolorze chrom 

dozownik na płyn do mycia 
naczyń w kolorze miedzianym

dozownik na płyn do mycia 
naczyń w kolorze złotym

Dodatkowe informacje pojemność 320 ml, wygodne 
napełnianie od góry, zasięg 90 mm

pojemność 500 ml, wygodne
napełnianie od góry, zasięg 102 mm

pojemność 500 ml, wygodne
napełnianie od góry, zasięg 102 mm

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

INNE

Model JOKO 
BOJ 060M 

LUNO 
BOC 062M 

ASTER 
BCA 062M  

Indeks 1970-006-312-002-0001 1970-034-312-001-0001 1970-002-312-002-0005

Cena 159,- 219,- 305,-

Rodzaj z obrotową wylewką z obrotową wylewką z obrotową wylewką

Kolor chrom chrom chrom

Zasięg wylewki 219 mm 180 mm 187 mm

Wysokość korpusu 158 mm 360 mm 353 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 40 mm

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 35 mm

Gwarancja 2 lata 2 lata 7 lat

Model NEMEZJA 
BEN 262M 

LUNO 
BOC W720

LUNO 
BOC N72M

Indeks 1970-003-312-002-0001 1970-034-312-002-0001 1970-034-312-017-0001

Cena 285,- 279,- 329,-

Rodzaj z obrotową wylewką z giętą wylewką z giętą wylewką

Kolor grafit biały / stal szczotkowana nero

Zasięg wylewki 180 mm 100-370 mm 100-370 mm

Wysokość korpusu 354 mm 250-400 mm 250-400 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus korpus ze stali nierdzewnej, silikonowa 
wylewka

korpus ze stali nierdzewnej, silikonowa 
wylewka

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 35 mm

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

Gwarancja 7 lat 2 lata 2 lata
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Model JOKO 
BOJ 060M 

LUNO 
BOC 062M 

ASTER 
BCA 062M  

Indeks 1970-006-312-002-0001 1970-034-312-001-0001 1970-002-312-002-0005

Cena 159,- 219,- 305,-

Rodzaj z obrotową wylewką z obrotową wylewką z obrotową wylewką

Kolor chrom chrom chrom

Zasięg wylewki 219 mm 180 mm 187 mm

Wysokość korpusu 158 mm 360 mm 353 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 40 mm

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 35 mm

Gwarancja 2 lata 2 lata 7 lat

BATERIE

Model NEMEZJA 
BEN 262M 

LUNO 
BOC W720

LUNO 
BOC N72M

Indeks 1970-003-312-002-0001 1970-034-312-002-0001 1970-034-312-017-0001

Cena 285,- 279,- 329,-

Rodzaj z obrotową wylewką z giętą wylewką z giętą wylewką

Kolor grafit biały / stal szczotkowana nero

Zasięg wylewki 180 mm 100-370 mm 100-370 mm

Wysokość korpusu 354 mm 250-400 mm 250-400 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus korpus ze stali nierdzewnej, silikonowa 
wylewka

korpus ze stali nierdzewnej, silikonowa 
wylewka

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 35 mm

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

Gwarancja 7 lat 2 lata 2 lata



Model ASTER 
BCA 061M  

LIMA 
BBM F72M  

LIMA 
BBM N72M

Indeks 1970-002-312-002-0001 1970-044-312-010-0002 1970-044-312-017-0001

Cena 415,- 439,-  439,-  

Rodzaj z obrotową, uchylną wylewką z obrotową, wyciąganą wylewką z obrotową, wyciąganą wylewką

Kolor chrom stal szczotkowana nero

Zasięg wylewki 184 mm 221 mm 221 mm

Wysokość korpusu 296 mm 401 mm 401 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus stalowy korpus stalowy korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, głowica: 
40 mm, możliwość montażu pod oknem

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, głowica: 
35 mm, słuchawka 2-funkcyjna

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, głowica: 
35 mm, słuchawka 2-funkcyjna

Gwarancja 7 lat 7 lat 7 lat

BATERIE

Model TAMIZO 
BQT 063M 

TAMIZO 
BQT N63M

TAMIZO 
BQT D63M

Indeks 1970-057-312-002-0001 1970-057-312-017-0001 1970-057-312-018-0001

Cena  705,-  875,-  965,-

Rodzaj z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

Kolor chrom nero titanium

Zasięg wylewki 225 mm 225 mm 225 mm

Wysokość korpusu 333 mm 333 mm 333 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

Gwarancja 7 lat 7 lat 7 lat

Model ASTER 
BCA 072M

LUKRECJA 
BDH B720  

ANEMON 
BBZ N62M

Indeks 1970-002-312-002-0002 1970-035-312-002-0001 1970-056-312-017-0001

Cena 495,-  575,-  605,-  

Rodzaj z obrotową, wyciąganą wylewką z obrotową, wyciąganą wylewką z obrotową wylewką

Kolor chrom czarny-chrom nero

Zasięg wylewki 228 mm 229 mm 207 mm

Wysokość korpusu 419 mm 439 mm 291 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, głowica: 
35 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, głowica: 
35 mm, słuchawka 2-funkcyjna

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 35 mm

Gwarancja 7 lat 7 lat 7 lat

Model ASTER 
BCA B730

GERBERA 
BGB 072M 

GERBERA 
BGB N72M 

Indeks 1970-002-312-003-0001 1970-031-312-024-0001 1970-031-312-017-0001

Cena  655,-  669,-  845,-

Rodzaj z obrotową, wyciąganą wylewką z obrotową, elastyczną wylewką z obrotową, elastyczną wylewką

Kolor czarny-chrom chrom nero

Zasięg wylewki 209 mm 212 mm 212 mm

Wysokość korpusu 307 mm 477 mm 477 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 40 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 25 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 25 mm

Gwarancja 7 lat 7 lat 7 lat
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BATERIE

Model TAMIZO 
BQT 063M 

TAMIZO 
BQT N63M

TAMIZO 
BQT D63M

Indeks 1970-057-312-002-0001 1970-057-312-017-0001 1970-057-312-018-0001

Cena  705,-  875,-  965,-

Rodzaj z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

Kolor chrom nero titanium

Zasięg wylewki 225 mm 225 mm 225 mm

Wysokość korpusu 333 mm 333 mm 333 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

Gwarancja 7 lat 7 lat 7 lat

Model ASTER 
BCA B730

GERBERA 
BGB 072M 

GERBERA 
BGB N72M 

Indeks 1970-002-312-003-0001 1970-031-312-024-0001 1970-031-312-017-0001

Cena  655,-  669,-  845,-

Rodzaj z obrotową, wyciąganą wylewką z obrotową, elastyczną wylewką z obrotową, elastyczną wylewką

Kolor czarny-chrom chrom nero

Zasięg wylewki 209 mm 212 mm 212 mm

Wysokość korpusu 307 mm 477 mm 477 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 40 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 25 mm

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 25 mm

Gwarancja 7 lat 7 lat 7 lat



Model TAMIZO 
BQT M63M 

TAMIZO 
BQT Z63M

Indeks 1970-057-312-012-0001 1970-057-312-019-0001

Cena  965,-  965,-

Rodzaj z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

z obrotową wylewką i ruchomym 
aeratorem

Kolor mosiądz złoty

Zasięg wylewki 225 mm 225 mm

Wysokość korpusu 333 mm 333 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

klasa przepływu: A - 9.1-15 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

Gwarancja 7 lat 7 lat

BATERIE

Model SILIA 
BQS Z73M 

SILIA 
BQS N73M

Indeks 1970-042-312-019-0001 1970-042-312-017-0001

Cena  929,-  929,-

Rodzaj z obrotową, wyciąganą wylewką 
i ruchomym aeratorem

z obrotową, wyciąganą wylewką
 i ruchomym aeratorem

Kolor złoty nero

Zasięg wylewki 232 mm 232 mm

Wysokość korpusu 253 mm 253 mm

Rodzaj materiału mosiężny korpus mosiężny korpus

Informacje dodatkowe klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

klasa przepływu: Z - 4-9 l/min, 
głowica: 25 mm, ruchomy aerator

Gwarancja 7 lat 7 lat

Model XYLO
ZEX 011A  

XYLO
ZEX 0113  

XYLO
ZEX 011B 

Indeks 1970-008-311-002-0001  1970-008-311-002-0002  1970-008-311-002-0003 

Cena 299,-  349,-  355,-

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem,
wyposażony w osprzęt 3,5’’

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

Kolor satyna satyna satyna

Wymiary WxSxG [mm] 580 x 435 x 160 mm 780 x 435 x 160 mm 780 x 500 x 180 mm

Rodzaj materiału stal stal stal

Szerokość szafki 45 cm 50 cm 60 cm

Głębokość komory 160 mm 160 mm 180 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny, posiada 
właściwości antyseptyczne

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny, posiada 
właściwości antyseptyczne

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny, posiada 
właściwości antyseptyczne

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

Model OLFATO 
ZPO 010A  

OLFATO 
ZPO 010B

CORIO 
ZRC 2113

Indeks  1970-063-311-002-0002  1970-063-311-002-0001  1970-062-311-026-0001 

Cena  745,-  835,-  585,-

Rodzaj

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, na równi z blatem lub 

podblatowy, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza,  montaż 
wpuszczany, na równi z blatem lub 

podblatowy, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor satyna satyna grafit

Wymiary WxSxG [mm] 450 x 505 x 200 mm 550 x 505 x 200 mm 670 x 440 x 175 mm

Rodzaj materiału stal stal granit

Szerokość szafki 45 cm 60 cm 50 cm

Głębokość komory 200 mm 200 mm 163 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

Gwarancja 2 lata 2 lata 18 lat
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Model XYLO
ZEX 011A  

XYLO
ZEX 0113  

XYLO
ZEX 011B 

Indeks 1970-008-311-002-0001  1970-008-311-002-0002  1970-008-311-002-0003 

Cena 299,-  349,-  355,-

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem,
wyposażony w osprzęt 3,5’’

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

Kolor satyna satyna satyna

Wymiary WxSxG [mm] 580 x 435 x 160 mm 780 x 435 x 160 mm 780 x 500 x 180 mm

Rodzaj materiału stal stal stal

Szerokość szafki 45 cm 50 cm 60 cm

Głębokość komory 160 mm 160 mm 180 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny, posiada 
właściwości antyseptyczne

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny, posiada 
właściwości antyseptyczne

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny, posiada 
właściwości antyseptyczne

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

ZLEWOZMYWAKI

Model OLFATO 
ZPO 010A  

OLFATO 
ZPO 010B

CORIO 
ZRC 2113

Indeks  1970-063-311-002-0002  1970-063-311-002-0001  1970-062-311-026-0001 

Cena  745,-  835,-  585,-

Rodzaj

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, na równi z blatem lub 

podblatowy, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza,  montaż 
wpuszczany, na równi z blatem lub 

podblatowy, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor satyna satyna grafit

Wymiary WxSxG [mm] 450 x 505 x 200 mm 550 x 505 x 200 mm 670 x 440 x 175 mm

Rodzaj materiału stal stal granit

Szerokość szafki 45 cm 60 cm 50 cm

Głębokość komory 200 mm 200 mm 163 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

Gwarancja 2 lata 2 lata 18 lat



Model ANDANTE 
ZQN N113

ANDANTE 
ZQN N11A 

ANDANTE 
ZQN 2103

Indeks  1970-048-311-017-0001  1970-048-311-017-0002  1970-048-311-002-0001 

Cena  755,-  765,-  775,-

Rodzaj
1-komorowy z ociekaczem, montaż 

wpuszczany,  wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany,  wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor nero nero grafit

Wymiary WxSxG [mm] 780 x 490 x 194 mm 590 x 490 x 194 mm 600 x 520 x 210 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 60 cm 50 cm 60 cm

Głębokość komory 180 mm 180 mm 197 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 

wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 
termiczny

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 

wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 
termiczny

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

Gwarancja 18 lat 18 lat 18 lat

Model ANDANTE 
ZQN 5513 

ERIDAN 
ZQE N104

ERIDAN 
ZQE N103 

Indeks  1970-048-311-020-0003  1970-047-311-017-0005  1970-047-311-017-0004 

Cena  835,-  810,-  939,- 

Rodzaj
1,5-komorowy z ociekaczem, montaż 

wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver Lux

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany,  wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver Lux

Kolor beżowy nero nero

Wymiary WxSxG [mm] 780 x 490 x 194 mm 400 x 500 x 210 mm 700 x 520 x 210 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 70 cm 45 cm 70 cm

Głębokość komory 180/120 mm 200 mm 197 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 

wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 
termiczny

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

Gwarancja 18 lat 18 lat 18 lat

ZLEWOZMYWAKI

Model ERIDAN 
ZQE N503 

ERIDAN 
ZQE N11B  

SABOR 
ZCB 3103

Indeks  1970-047-311-017-0003  1970-047-311-017-0002  1970-052-311-025-0001 

Cena  999,- 1035,-  1 229,- 

Rodzaj
1.5-komorowy bez ociekacza, montaż 

wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver Lux

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany,  wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver Lux

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany lub podblatowy, wyposażony 

w osprzęt 3,5" typu Space Saver

Kolor nero nero szary

Wymiary WxSxG [mm] 600 x 520 x 203 mm 780 x 500 x 210 mm 450 x 478 x 215 mm

Rodzaj materiału granit granit ceramika

Szerokość szafki 60 cm 60 cm 50 cm

Głębokość komory 190 mm 197 mm 190 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 

wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 
termiczny

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

Gwarancja 18 lat 18 lat 2 lata

Model SABOR 
ZCB N103

MAGNETIC 
ZRM G103

MAGNETIC 
ZRM N103

Indeks  1970-052-311-017-0001  1970-058-311-006-0001  1970-058-311-017-0001 

Cena  1 499,-  1 089,-  1 089,-

Rodzaj
1-komorowy bez ociekacza, montaż 

wpuszczany lub podblatowy, wyposażony 
w osprzęt 3,5" typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor nero grafit metalik nero

Wymiary WxSxG [mm] 450 x 478 x 215 mm 560 x 500 x 219 mm 560 x 500 x 219 mm

Rodzaj materiału ceramika granit granit

Szerokość szafki 50 cm 60 cm 60 cm

Głębokość komory 190 mm 205 mm 205 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 

szok termiczny, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

Gwarancja 2 lata 18 lat 18 lat
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Model ERIDAN 
ZQE N503 

ERIDAN 
ZQE N11B  

SABOR 
ZCB 3103

Indeks  1970-047-311-017-0003  1970-047-311-017-0002  1970-052-311-025-0001 

Cena  999,- 1035,-  1 229,- 

Rodzaj
1.5-komorowy bez ociekacza, montaż 

wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver Lux

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany,  wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver Lux

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany lub podblatowy, wyposażony 

w osprzęt 3,5" typu Space Saver

Kolor nero nero szary

Wymiary WxSxG [mm] 600 x 520 x 203 mm 780 x 500 x 210 mm 450 x 478 x 215 mm

Rodzaj materiału granit granit ceramika

Szerokość szafki 60 cm 60 cm 50 cm

Głębokość komory 190 mm 197 mm 190 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 

wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 
termiczny

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

Gwarancja 18 lat 18 lat 2 lata

ZLEWOZMYWAKI

Model SABOR 
ZCB N103

MAGNETIC 
ZRM G103

MAGNETIC 
ZRM N103

Indeks  1970-052-311-017-0001  1970-058-311-006-0001  1970-058-311-017-0001 

Cena  1 499,-  1 089,-  1 089,-

Rodzaj
1-komorowy bez ociekacza, montaż 

wpuszczany lub podblatowy, wyposażony 
w osprzęt 3,5" typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

1-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor nero grafit metalik nero

Wymiary WxSxG [mm] 450 x 478 x 215 mm 560 x 500 x 219 mm 560 x 500 x 219 mm

Rodzaj materiału ceramika granit granit

Szerokość szafki 50 cm 60 cm 60 cm

Głębokość komory 190 mm 205 mm 205 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 

szok termiczny, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

Gwarancja 2 lata 18 lat 18 lat



Model MAGNETIC 
ZRM G11A

MAGNETIC 
ZRM N11A

MAGNETIC 
ZRM G113

Indeks  1970-058-311-006-0003  1970-058-311-017-0003  1970-058-311-006-0002 

Cena  1 089,-  1 089,-  1 179,-

Rodzaj
1-komorowy z ociekaczem, montaż 

wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor grafit metalik nero grafit metalik

Wymiary WxSxG [mm] 640 x 500 x 219 mm 640 x 500 x 219 mm 820 x 500 x 219 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 50 cm 50 cm 60 cm

Głębokość komory 205 mm 205 mm 205 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 

szok termiczny, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, 
wysoką temperaturę, przebarwienia, 
szok termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

Gwarancja 18 lat 18 lat 18 lat

Model MAGNETIC 
ZRM N113

MAGNETIC 
ZRM G503

MAGNETIC 
ZRM N503 

Indeks  1970-058-311-017-0002  1970-058-311-006-0004  1970-058-311-017-0004 

Cena  1 179,-  1 269,-  1 269,-

Rodzaj
1-komorowy z ociekaczem, montaż 

wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 
typu Space Saver

1,5-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

1,5-komorowy bez ociekacza, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor nero grafit metalik nero

Wymiary WxSxG [mm] 820 x 500 x 219 mm 690 x 500 x 219 mm 690 x 500 x 219 mm

Rodzaj materiału granit granit granit

Szerokość szafki 60 cm 70 cm 70 cm

Głębokość komory 205 mm 205/155 mm 205/155 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia,                          
wysoką temperaturę, przebarwienia, 

szok termiczny, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 
termiczny, posiada właściwości 

antyseptyczne, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

korek automatyczny, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką 
temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny, w zestawie maskownica, 
w ofercie dedykowane akcesoria 

magnetyczne (str. 27)

Gwarancja 18 lat 18 lat 18 lat

ZLEWOZMYWAKI

Model LUSITANO
ZCL 611N  

LUSITANO
ZCL 620N  

SABOR 
ZCB A113

Indeks  1970-020-311-002-0004  1970-020-311-002-0005  1970-052-311-023-0001 

Cena   1 159,- 1 255,-  2 299,-

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

2-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor biały biały bianco

Wymiary WxSxG [mm] 860 x 500 x 230 mm 860 x 500 x 240 mm 1015 x 510 x 210 mm

Rodzaj materiału ceramika ceramika ceramika

Szerokość szafki 50 cm 80 cm 60 cm

Głębokość komory 210 mm 220 mm 180 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata
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Model LUSITANO
ZCL 611N  

LUSITANO
ZCL 620N  

SABOR 
ZCB A113

Indeks  1970-020-311-002-0004  1970-020-311-002-0005  1970-052-311-023-0001 

Cena   1 159,- 1 255,-  2 299,-

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

2-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5"

1-komorowy z ociekaczem, montaż 
wpuszczany, wyposażony w osprzęt 3,5" 

typu Space Saver

Kolor biały biały bianco

Wymiary WxSxG [mm] 860 x 500 x 230 mm 860 x 500 x 240 mm 1015 x 510 x 210 mm

Rodzaj materiału ceramika ceramika ceramika

Szerokość szafki 50 cm 80 cm 60 cm

Głębokość komory 210 mm 220 mm 180 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

odwracalny, zwiększona odporność 
na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

ZLEWOZMYWAKI

Zestaw akcesoriów do magnetycznych zlewozmywaków to połączenie świetnego designu, wygody i funkcjonalności. 
Komplet zawiera haczyk na gąbkę, reling na ściereczkę i głęboki oraz płytki koszyk. Haczyk sprawi, że gąbka nie będzie 
miała styczności z innymi przedmiotami, dlatego zadbasz o wysoki poziom higieny dla najbliższych. Te małe niepozorne 
przedmioty sprawią, że normalne czynności staną się znacznie przyjemniejsze, a z pewnością bardziej komfortowe.  
W koszyczkach stworzysz idealne miejsce na umyte sztućce, opłukane warzywa i owoce, czy myjki do naczyń.  
Zestaw akcesoriów umieszczony na str. 27 pasuje do wszystkich modeli zlewozmywaków MAGNETIC.

O
pc

jon

alne akcesoria str. 27                                 
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Baterie kuchenne

Bateria stanowi istotny detal wpływający na odbiór estetyki wnętrza, dlatego na rynku 

jest obecnie w wielu wariantach kolorystycznych, które w łatwy sposób można dostoso-

wać do stylu kuchni. Poza estetyką ważna jest także jej funkcjonalność zapewniająca 

komfort użytkowania podczas przygotowywania posiłków.

Zlewozmywaki

Zakup zlewozmywaka to decyzja wiążąca na kilka lat, dlatego nie warto podej-

mować jej w pośpiechu. Zlew nie tylko ma ładnie wyglądać i pasować do całości, 

ale musi być przede wszystkim praktyczny, łatwy w utrzymaniu i odporny na czyn-

niki mechaniczne. Bezapelacyjnie odgrywa kluczową rolę w kuchni, dlatego do ich 

produkcji wykorzystuje się szeroką gamę różnych tworzyw.

Model KOMPLET - ZLEWOZMYWAK LEGATO 
Z BATERIĄ LUNA - ZELA0113 

Indeks 1970-033-311-001-0002

Cena  415,- 

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5’’, 
bateria z wylewką U

Kolor satyna, chrom

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 435 x 145 mm

Rodzaj materiału stal

Szerokość szafki 50 cm

Głębokość komory 145 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zlewozmywak odwracalny, montaż wpuszczany, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny, posiada właściwości antyseptyczne

Gwarancja zlewozmywak 2 lata; bateria 7 lat

Model KOMPLET - ZLEWOZMYWAK ZORBA 
Z BATERIĄ MILIN - ZQZAN11A   

Indeks 1970-014-311-017-0001

Cena  919,-

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5'' typu 
Space-Saver, bateria z wylewką U

Kolor nero

Wymiary WxSxG [mm] 580 x 440 x 164 mm

Rodzaj materiału granit

Szerokość szafki 50 cm

Głębokość komory 150 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zlewozmywak odwracalny, montaż wpuszczany, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

Gwarancja zlewozmywak 18 lat; bateria 7 lat
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Model KOMPLET - ZLEWOZMYWAK LEGATO 
Z BATERIĄ LUNA - ZELA0113 

Indeks 1970-033-311-001-0002

Cena  415,- 

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5’’, 
bateria z wylewką U

Kolor satyna, chrom

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 435 x 145 mm

Rodzaj materiału stal

Szerokość szafki 50 cm

Głębokość komory 145 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zlewozmywak odwracalny, montaż wpuszczany, zwiększona 
odporność na uderzenia, wysoką temperaturę, przebarwienia, szok 

termiczny, posiada właściwości antyseptyczne

Gwarancja zlewozmywak 2 lata; bateria 7 lat

KOMPLET - ZLEWOZMYWAK ZORBA 
Z BATERIĄ NEMEZJA - ZQZA511A  

1970-014-311-020-0001

 909,-

1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5'' typu  
Space-Saver, bateria z wylewką U

beżowy

580 x 440 x 164 mm

granit

50 cm

150 mm

zlewozmywak odwracalny, montaż wpuszczany, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

zlewozmywak 18 lat; bateria 7 lat

KOMPLETY
 

Model KOMPLET - ZLEWOZMYWAK ZORBA 
Z BATERIĄ MILIN - ZQZAN11A   

Indeks 1970-014-311-017-0001

Cena  919,-

Rodzaj 1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5'' typu 
Space-Saver, bateria z wylewką U

Kolor nero

Wymiary WxSxG [mm] 580 x 440 x 164 mm

Rodzaj materiału granit

Szerokość szafki 50 cm

Głębokość komory 150 mm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

zlewozmywak odwracalny, montaż wpuszczany, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

Gwarancja zlewozmywak 18 lat; bateria 7 lat

KOMPLET - ZLEWOZMYWAK ZORBA 
Z BATERIĄ MILIN - ZQZVN113 

1970-014-311-017-0002

 925,-

1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5’’ typu 
Space-Saver, bateria z wylewką U

nero

760 x 440 x 160 mm

granit

50 cm

150 mm

zlewozmywak odwracalny, montaż wpuszczany, korek automatyczny, 
zwiększona odporność na uderzenia, wysoką temperaturę, 

przebarwienia, szok termiczny

zlewozmywak 18 lat; bateria 7 lat
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Model AKCESORIA DO ZLEWOZMYWAKA
MAGNETIC ZZMK011O (str. 21, 22)

Indeks 1970-058-340-022-0001

Cena  385,-

Opis pasuje do wszystkich modeli zlewozmywaka  
Magnetic

Gwarancja 2 lata

Model SYFON SPACE SAVER
ZXY 9972

Indeks 1970-001-343-000-0001

Cena  125,-

Opis syfon zlewozmywakowy 3,5” do zlewozmywaków granitowych 
1-komorowych z korkiem automatycznym

Gwarancja 2 lata

Model DOZOWNIK PŁYNU DO MYCIA NACZYŃ
ASTER ZZZ 00DD CHROM

Indeks 1970-002-342-002-0002

Cena  145,-

Opis stal nierdzewna, tworzywo, pojemność 500 ml

Gwarancja 2 lata
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INNE

Model AKCESORIA DO ZLEWOZMYWAKA
MAGNETIC ZZMK011O (str. 21, 22)

Indeks 1970-058-340-022-0001

Cena  385,-

Opis pasuje do wszystkich modeli zlewozmywaka  
Magnetic

Gwarancja 2 lata

Model SYFON SPACE SAVER
ZXY 9972

Indeks 1970-001-343-000-0001

Cena  125,-

Opis syfon zlewozmywakowy 3,5” do zlewozmywaków granitowych 
1-komorowych z korkiem automatycznym

Gwarancja 2 lata

AKCESORIA DO ZLEWOZMYWAKA
MAGNETIC ZZMKN11O (str. 21, 22)  

1970-058-340-017-0001

 385,-

1-komorowy z ociekaczem, wyposażony w osprzęt 3,5'' typu 
Space-Saver, bateria z wylewką U

2 lata

SYFON SPACE SAVER
ZXY N973 

1970-001-343-000-0004

 309,-

syfon zlewozmywakowy 3,5” do zlewozmywaków granitowych 
1,5- i 2-komorowych z korkiem automatycznym

2 lata

DOZOWNIK PŁYNU DO MYCIA NACZYŃ
ASTER ZZZ N0DD NERO 

1970-002-342-003-0001

 145,-

stal nierdzewna, tworzywo, pojemność 500 ml

2 lata

Model DOZOWNIK PŁYNU DO MYCIA NACZYŃ
ASTER ZZZ 00DD CHROM

Indeks 1970-002-342-002-0002

Cena  145,-

Opis stal nierdzewna, tworzywo, pojemność 500 ml

Gwarancja 2 lata
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Model HERA BEŻ PIASKOWY HERA CZARNY HERA SZARY BETON

Indeks 1269-004-312-001-0001 1269-004-312-002-0001 1269-004-312-003-0001

Cena  289,-  289,- 289,-

Rodzaj z elastyczną wylewką z elastyczną wylewką z elastyczną wylewką 

Kolor beż piaskowy czarny szary

Zasięg wylewki 230 mm 230 mm 230 mm

Wysokość korpusu od 260 mm do 440 mm od 260 mm do 440 mm od 260 mm do 440 mm

Rodzaj materiału mosiądz mosiądz mosiądz

Informacje dodatkowe głowica: 35 mm, wężyki zasilające 
długości 50 cm

głowica: 35 mm, wężyki zasilające 
długości 50 cm

głowica: 35 mm, wężyki zasilające 
długości 50 cm

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat



Model HERA BEŻ PIASKOWY HERA CZARNY HERA SZARY BETON

Indeks 1269-004-312-001-0001 1269-004-312-002-0001 1269-004-312-003-0001

Cena  289,-  289,- 289,-

Rodzaj z elastyczną wylewką z elastyczną wylewką z elastyczną wylewką 

Kolor beż piaskowy czarny szary

Zasięg wylewki 230 mm 230 mm 230 mm

Wysokość korpusu od 260 mm do 440 mm od 260 mm do 440 mm od 260 mm do 440 mm

Rodzaj materiału mosiądz mosiądz mosiądz

Informacje dodatkowe głowica: 35 mm, wężyki zasilające 
długości 50 cm

głowica: 35 mm, wężyki zasilające 
długości 50 cm

głowica: 35 mm, wężyki zasilające 
długości 50 cm

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat

BATERIE



KOMPLETY

Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O Z 
39x48  

KOMPLET NOTUS 1K/B/O Z 
39x48

Indeks 1269-002-311-001-0002 1269-002-311-002-0002

Cena  775,-  775,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor beż piaskowy czarny

Wymiary WxSxG [mm] 390 x 480 x 190 mm 390 x 480 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 40 cm 40 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

3 podwierty do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver z 
korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

3 podwierty do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O Z 
39x48

KOMPLET NOTUS 1K/B/O Z 
39x48

Indeks 1269-002-311-003-0002 1269-002-311-004-0002

Cena 775,- 775,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor szary beton karbon

Wymiary WxSxG [mm] 390 x 480 x 190 mm 390 x 480 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 40 cm 40 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

3 podwierty do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

3 podwierty do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O Z 
39x48

  KOMPLET NOTUS 1K/B/O 
57x51,5 

Indeks 1269-002-311-005-0002 1269-002-311-001-0001

Cena 775,- 885,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor volcano beż piaskowy

Wymiary WxSxG [mm] 390 x 480 x 190 mm 570 x 515 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 40 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

3 podwierty do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O 
57x51,5

 KOMPLET NOTUS 1K/B/O
 57x51,5

Indeks 1269-002-311-003-0001 1269-002-311-002-0001

Cena 885- 885,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor szary beton czarny

Wymiary WxSxG [mm] 570 x 515 x 190 mm 570 x 515 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 
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Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O Z 
39x48

  KOMPLET NOTUS 1K/B/O 
57x51,5 

Indeks 1269-002-311-005-0002 1269-002-311-001-0001

Cena 775,- 885,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor volcano beż piaskowy

Wymiary WxSxG [mm] 390 x 480 x 190 mm 570 x 515 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 40 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

3 podwierty do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O 
57x51,5

 KOMPLET NOTUS 1K/B/O
 57x51,5

Indeks 1269-002-311-003-0001 1269-002-311-002-0001

Cena 885- 885,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor szary beton czarny

Wymiary WxSxG [mm] 570 x 515 x 190 mm 570 x 515 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

KOMPLETY



KOMPLETY

Model KOMPLET NOTUS 1K/B/O 
57x51,5

KOMPLET NOTUS 1K/B/O
 57x51,5

Indeks 1269-002-311-004-0001 1269-002-311-005-0001

Cena 885,- 885,-

Rodzaj bez ociekacza bez ociekacza

Kolor karbon volcano

Wymiary WxSxG [mm] 570 x 515 x 190 mm 570 x 515 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

5 podwiertów do baterii i akcesoriów, syfon płaski Space Saver 
z korkiem automatycznym, dzbanek AQUAPHOR do filtrowania 

wody  2,9L + drewniana deska

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 79x50 
LEWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 79x50
 LEWY

Indeks 1269-003-311-001-0001 1269-003-311-003-0001

Cena  895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor beż piaskowy szary beton

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 LEWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 LEWY

Indeks 1269-003-311-002-0001 1269-003-311-004-0001

Cena 895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor czarny karbon

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 LEWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 PRAWY

Indeks 1269-003-311-005-0001 1269-003-311-001-0002

Cena 895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor volcano beż piaskowy

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, duża komora 

49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, duża komora 

49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 



33

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 LEWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 LEWY

Indeks 1269-003-311-002-0001 1269-003-311-004-0001

Cena 895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor czarny karbon

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 LEWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 PRAWY

Indeks 1269-003-311-005-0001 1269-003-311-001-0002

Cena 895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor volcano beż piaskowy

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, duża komora 

49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, duża komora 

49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

KOMPLETY



KOMPLETY

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 79x50 
PRAWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 PRAWY

Indeks 1269-003-311-003-0002 1269-003-311-002-0002

Cena 895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor szary beton czarny

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 PRAWY

KOMPLET ARES 1K Z/O 
79x50 PRAWY

Indeks 1269-003-311-004-0002 1269-003-311-005-0002

Cena 895,- 895,-

Rodzaj z ociekaczem z ociekaczem

Kolor karbon volcano

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 205 mm 790 x 500 x 205 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm

Głębokość komory 20,5 cm 20,5 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, duża komora 

49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

5 podwiertów do baterii i akcesoriów,  
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, duża komora 

49x38 cm o przekąnej 62 cm,  
wkładka ociekowa + korkociąg elektryczny

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat  zlewozmywak 30 lat 

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-001-0003 1269-001-311-003-0003

Cena 905,- 905,-

Rodzaj z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor beż piaskowy, bateria w kolorze beż piaskowy szary beton, bateria w kolorze szarym

Wymiary WxSxG [mm] 620 x 500 x 190 mm 620 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 50 cm 50 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

  2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

 2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-002-0003 1269-001-311-004-0003

Cena 905,- 905,-

Rodzaj z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor czarny, bateria w kolorze czarnym karbon, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 620 x 500 x 190 mm 620 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 50 cm 50 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

 2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

  2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 



35

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-001-0003 1269-001-311-003-0003

Cena 905,- 905,-

Rodzaj z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor beż piaskowy, bateria w kolorze beż piaskowy szary beton, bateria w kolorze szarym

Wymiary WxSxG [mm] 620 x 500 x 190 mm 620 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 50 cm 50 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

  2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

 2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-002-0003 1269-001-311-004-0003

Cena 905,- 905,-

Rodzaj z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor czarny, bateria w kolorze czarnym karbon, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 620 x 500 x 190 mm 620 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 50 cm 50 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

 2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

  2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem 
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg 
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN - 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

KOMPLETY



KOMPLETY

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
62x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-005-0003 1269-001-311-001-0002

Cena  905,-  955,-

Rodzaj z krótkim ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor volcano, bateria w kolorze czarnym beż piaskowy, bateria w kolorze beż piaskowy

Wymiary WxSxG [mm] 620 x 500 x 190 mm 760 x 440 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 50 cm 45 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, syfon płaski Space Saver z korkiem
automatycznym, duża komora o wymiarach 38x42 cm, zasięg
wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm, PYRA CLEAN -

Specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów,
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym,
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-003-0002 1269-001-311-002-0002

Cena 955,- 955,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor szary beton, bateria w kolorze szarym czarny, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 440 x 190 mm 760 x 440 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-004-0002 1269-001-311-005-0002

Cena 955,- 955,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor karbon, bateria w kolorze czarnym volcano, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 440 x 190 mm 760 x 440 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA  I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA  I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-001-0001 1269-001-311-003-0001

Cena  999,-  999,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor beż piaskowy, bateria w kolorze beż piaskowy szary beton, bateria w kolorze szarym

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 190 mm 790 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm,  
zasięg wylewki 23 cm,  

wys. korpusu od 25-44 cm,  
PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm,  
zasięg wylewki 23 cm,  

wys. korpusu od 25-44 cm,  
PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 



37

Model KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR  ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
76x44 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-004-0002 1269-001-311-005-0002

Cena 955,- 955,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor karbon, bateria w kolorze czarnym volcano, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 760 x 440 x 190 mm 760 x 440 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 45 cm 45 cm

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 
zasięg wylewki 23 cm, wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - Specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA  I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA  I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-001-0001 1269-001-311-003-0001

Cena  999,-  999,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor beż piaskowy, bateria w kolorze beż piaskowy szary beton, bateria w kolorze szarym

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 190 mm 790 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm,  
zasięg wylewki 23 cm,  

wys. korpusu od 25-44 cm,  
PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm,  
zasięg wylewki 23 cm,  

wys. korpusu od 25-44 cm,  
PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

KOMPLETY



KOMPLETY

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-002-0001 1269-001-311-004-0001

Cena 999,- 999,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor czarny, bateria w kolorze czarnym karbon, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 190 mm 790 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit granit

Szerokość szafki 60 cm 60 cm 

Głębokość komory 19 cm 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm, zasięg wylewki 23 cm,  
wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm, zasięg wylewki 23 cm,  
wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 

Model KOMPLET ZEFIR ZLEWOZMYWAK 1K/Z/O 
79x50 Z BATERIĄ HERA I PYRA CLEAN

Indeks 1269-001-311-005-0001

Cena 999,-

Rodzaj z ociekaczem, bateria z elastyczną wylewką

Kolor volcano, bateria w kolorze czarnym

Wymiary WxSxG [mm] 790 x 500 x 190 mm

Rodzaj materiału granit

Szerokość szafki 60 cm 

Głębokość komory 19 cm

Dodatkowe uwagi/ 
informacje

2 podwierty do akcesoriów, 
syfon płaski Space Saver z korkiem automatycznym, 

duża komora 40x42 cm, zasięg wylewki 23 cm,  
wys. korpusu od 25-44 cm,  

PYRA CLEAN - specjalistyczny preparat do czyszczenia

Gwarancja  zlewozmywak 30 lat; bateria 5 lat 



Produkty marki ALVEUS  objęte są gwarancją producenta. Gwarancja udzielana jest przez producenta Alveus Sp. z o.o. z siedzibą  
w Lesznowoli, ul. Słoneczna 155a, Polska. Gwarancja udzielana jest na okres – licząc od dnia zakupu towaru – 30 lat* dla wszystkich zlewozmy-
waków, 2 lata* dla: baterii kuchennych, syfonów, dozowników oraz akcesoriów . *Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dostępnej 
na stronie www.alveus.pl/gwarancja.

Produkty marki Deante objęte są gwarancją producenta. Gwarancja udzielana jest przez Deante sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Twardej 
11/13, Polska. Gwarancja udzielana jest na okres – licząc od daty sprzedaży towaru – 18 lat* dla zlewozmywaków granitowych, 7 lat* dla baterii 
kuchennych, 2 lat* dla zlewozmywaków hybrydowych, stalowych i ceramicznych oraz syfonów i akcesoriów. *Szczegóły gwarancji zawarte są  
w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie deante.pl.

Produkty marki PYRAMIS objęte są gwarancją producenta. Gwarancja udzielana jest przez producenta PYRAMIS POLSKA SP.  
Z O.O. z siedzibą w Cząstków Polski ul. Gdańska 28, 05-152 Czosnów (KRS: 55363). Gwarancja udzielana jest na okres – licząc od daty sprzedaży 
towaru – 100 lat* dla zlewozmywaków stalowych ,30 lat* dla zlewozmywaków granitowych, 5 lat* dla baterii kuchennych, 2 lata* dla syfonów 
i akcesoriów. *Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dostępnej na: www.pyramis.com.pl.

Produkty marki ZHEF objęte są gwarancją producenta. Gwarancja udzielana jest przez producenta PYRAMIS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą  
w Cząstków Polski ul. Gdańska 28, 05-152 Czosnów (KRS: 55363). Gwarancja udzielana jest na okres – licząc od daty sprzedaży towaru – 100 
lat* dla zlewozmywaków stalowych ,30 lat* dla zlewozmywaków granitowych, 5 lat* dla baterii kuchennych, 2 lata* dla syfonów i akcesoriów. 
*Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

GWARANCJA



Towar zaprezentowany w katalogu dostępny w salonach Agata. Szczegółowe informacje można uzyskać w studio kuchennym Agata. Towar dostępny 
na indywidualne zamówienie (czas oczekiwania na realizację zamówienia do 7 dni). Katalog zawiera ceny maksymalne, które mogą podlegać obniżkom. 
Ceny w złotych, zawierają podatek VAT i nie obejmują dekoracji. Szczegóły i zasady usług  dodatkowego serwisu lub gwarancji jakości udzielanych przez 
producentów opisane na stronie 39 katalogu. Katalog  obowiązuje do  30.06.2023r., nie dłużej niż do wyczerpania zapasów (po tym terminie oferta może 
być w całości lub części kontynuowana). Opisy produktów sporządzono według stanu na dzień 01.12.2022r.  Zdjęcia i rysunki mogą się nieznacznie 
różnić od rzeczywistości. AGATA S.A., 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 93, NIP 634-019-74-76, SR Katowice Wschód w Katowicach Wydział VII 
Gospodarczy, KRS: 37615, BDO: 000005687, kapitał zakładowy 15 00 000,12 PLN w całości wpłacony. Tel. 32 73507 42.


