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zestaw z miską ARTECO

zestaw z miską delfi

Zestaw B598:
stelaż podtynkowy TECH LINE BASE,
miska zawieszana ARTECO CleanOn,
deska duroplastowa, wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypinania, przycisk spłukujący
circle chrom błyszczący

Zestaw B619:
stelaż podtynkowy TECH LINE BASE,
miska zawieszana DELFI, deska polipropylenowa,
wolnoopadająca, przycisk spłukujący SMART
chrom błyszczący
S701-641

S701-625

799
zł
1119

679
zł
929

29%

27%

zł

zł

C E R A M I K A Ł A Z I E N KO WA | W Y P O SA Ż E N I E Ł A Z I E N E K
W R Z E S I E Ń – g r u d zień 2 0 2 2

Ceny promocyjne obowiązują w okresie 01.09 - 16.12.2022
lub do wyczerpania stanów magazynowych.

taniej

miski zawieszane
caspia

Zestaw 741:
miska bezkołnierzowa CASPIA CleaonOn, deska SLIM,
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją wypinania
jednym przyciskiem
K701-103

city

Zestaw 794:
miska bezkołnierzowa CITY CleanOn, deska SLIM,
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją wypinania
jednym przyciskiem

taniej

delfi

Zestaw:
miska zawieszana DELFI, deska duroplastowa
K97-133

K701-143

699
zł
1085

449
zł
869

349
zł
519

36%

48%

33%

zł

taniej

zł

taniej

zł

taniej

kompakty
CITY

CERSANIA

MERIDA

Zestaw 601:
kompakt CITY CleanOn, deska duroplastowa, wolnoopadająca,
z funkcją łatwego wypinania

Zestaw 700:
kompakt CERSANIA SimpleOn, deska SLIM WRAP duroplastowa,
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania

Zestaw 114:
kompakt merida z deską polipropylenową

K35-035

K11-2342

• spłukiwanie 3⁄5 l
• odpływ poziomy
• doprowadzenie wody
z boku zbiornika

• spłukiwanie 3⁄6 l
• odpływ poziomy
• doprowadzenie wody
z boku zbiornika

599
zł
769
zł

27%
taniej

K03-014

• spłukiwanie 3⁄6 l
• odpływ poziomy
• doprowadzenie wody
z boku zbiornika

459
zł
579

359
zł
469

21%

23%

zł

taniej

zł

taniej

umywalki nablatowe CASPIA

umywalki meblowe Como

umywalki PRESIDENT
- 45 cm K08-002 - 159 zł 199 zł

- 44 cm, okrągła K11-0094 - 229 zł 389 zł

- 40 cm K32-001-BOX - 279 zł 379 zł

- 60 cm, owalna K11-0099 - 229 zł 389 zł

- 50 cm K32-002-BOX - 319 zł 409 zł

- 50 cm K08-004 - 169 zł 209 zł

- 60 cm, prostokątna K11-0095 - 229 zł 389 zł

- 60 cm K32-003-BOX - 399 zł 509 zł

- 55 cm K08-007 - 189 zł 229 zł

- 70 cm K32-015 - 359 zł

- 60 cm K08-010 - 199 zł 245 zł

229 zł

- 80 cm K32-004-BOX - 499 zł
- 90 cm K32-019-EX1 - 499 zł

już od

279 zł

do

41%

159 zł

do

27%

taniej

już od

20%

taniej

taniej

baterie verso

baterie libra

kabiny prysznicowe JOTA

- umywalkowa, korek klik-klak plastic, S951-404 - 229 zł 265 zł
- umywalkowa wysoka, korek klik-klak plastic, S951-405 - 339 zł 399 zł

- umywalkowa sztorcowa, korek plastik
S951-408 - 199 zł 229 zł

- wannowo-natryskowa ścienna, S951-402 - 289 zł 339 zł

- wannowo-natryskowa ścienna, S951-406 - 269 zł 319 zł

- natryskowa ścienna, S951-403 - 209 zł 245 zł

- natryskowa ścienna, S951-407 - 209 zł 249 zł

Bezramkowa kabina prysznicowa, narożna,
szkło transparentne, dostępna w kolorach: chrom, czarna
80×80×195 cm lewa/prawa - od 1469 zł od 1879 zł
90×90×195 cm lewa/prawa - 1559 zł 1999 zł

już od

209 zł

do

15%
taniej

już od

199 zł

16%
taniej

już od

1469 zł
22%
taniej

meble gracja

meble rubid

kabiny prysznicowe zip

Zestaw: szafka GRACJA, umywalka ONTARIO:
- 50 cm, S801-095-DSM - 449 zł
- 60 cm, S801-068-DSM - 499 zł
Słupek stojący 30 cm, S915-002-DSM - 299 zł

Zestaw: szafka RUBID, umywalka CERSANIA:
- 50 cm, S805-001-DSM - 339 zł
- 60 cm, S805-002-DSM - 369 zł
Słupek stojący 30 cm, S598-008-DSM - 299 zł
Szafka wisząca 60 cm, S513-002-DSM - 219 zł

Zestaw kabina półokrągła + brodzik TAKO 16 cm
- B90 80×190 cm, S601-109 - 1349 zł
- B91 90×190 cm, S601-110 - 1499 zł
Zestaw kabina kwadratowa + brodzik TAKO 4 cm
- B92 80×190 cm, S601-111 - 1499 zł
- B93 90×190 cm, S601-112 - 1599 zł

już od

449 zł

już od

339 zł

już od

1349 zł

Promocja obowiązuje od 01.09.2022 r. do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych.
Podane ceny są sugerowanymi cenami brutto. Producent nie odpowiada za błędy wynikłe w druku.
Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

