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To opowieść o wymarzonej łazience. Dla każdego trochę innej, 
uwzględniającej specyficzne potrzeby i oczekiwania użytkowników. 
Jednych przekona funkcjonalność i jakość zastosowanych rozwiązań, 
innych dbałość o detale i nowoczesne wzornictwo. 

Historia, którą przedstawiamy, udowadnia, że niezależnie od metrażu 
czy preferencji domowników, łazienka może, a nawet powinna być 
piękna i dopasowana do Ciebie oraz Twoich potrzeb. Być może będzie 
surowa i prosta, zgodna z najnowszymi trendami, a może postawisz 
na ponadczasowe wzornictwo i komfort w codziennym użytkowaniu? 
Różnorodność stylów prezentowanych projektów pokazuje,  
że jedynym ograniczeniem może być wyobraźnia.

Oprócz gotowych produktów i pomysłów na aranżacje, magazyn 
dostarcza także praktycznych wskazówek, które pomogą urządzić 
wygodną łazienkę na lata. Jak optymalnie zaplanować przestrzeń? 
Czym się kierować wybierając wyposażenie? 

Jeżeli tylko chcesz, możemy z sukcesem odmienić oblicze Twojej 
łazienki. Zainspiruj się!

Oddajemy w Twoje ręce magazyn 
pełen inspirujących projektów 
marki Koło. 

Drogi Czytelniku,

Małgorzata Jarosik 
Product Manager 
Ceramics & Furniture, Geberit
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I.M.: Planowanie łazienki – podobnie zresztą jak każdego 
innego wnętrza – powinniśmy zacząć od przemyślenia, 
kto będzie z niej korzystał? Ile osób i w jakim wieku? 
Powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze oczekiwania, 
preferencje oraz możliwości przestrzenne. Jeśli mamy 
w domu kilka łazienek, w jednej możemy umieścić wannę, 
a w drugiej prysznic. Jeśli dysponujemy tylko jedną łazienką 
i absolutnie nie da się tam pomieścić wanny i natrysku, 
warto zastanowić się nad wanną i parawanem.

Koniecznie musimy wziąć pod uwagę miejsce do 
przechowywania kosmetyków, środków czystości, ręczników 
itp.. Naprawdę warto wykorzystać każdy centymetr. 
Podsumowując, projekt zawsze zaczynamy od dokładnego 
przeanalizowania funkcji. Dopiero kiedy mamy zaplanowany 
optymalny układ wnętrza, możemy przejść do estetyki.

Łazienka dobrze zaplanowana – o zasadach 
projektowania rozmawiamy z arch. Idą Mikołajską, 
Ambasadorką Geberit, współwłaścicielką pracowni 
MIKOŁAJSKAstudio

I.M.: W budownictwie wielorodzinnym od lat mamy ten 
sam problem – łazienki przewidziane przez dewelopera 
najczęściej są za małe. Największym zadaniem dla 
projektanta jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni. 

Co powinniśmy wziąć pod uwagę projektując 
łazienkę w nowym mieszkaniu od dewelopera?

I.M.: Polecam wnęki na kosmetyki pod prysznicem – są 
wygodne do czyszczenia, estetyczne i pojemne. Mam też 
kilka sposobów na lustra w łazience. Na przykład odwrotne 
zamontowanie zawiasów w lustrzanych szafkach przy 
umywalce pozwoli po uchyleniu bocznych skrzydeł, aby 
wygodnie się uczesać. Dobrym pomysłem są też lustra po 
wewnętrznej stronie drzwi od szafki nad umywalką, a także 
dodatkowe, podświetlane lustro na ruchomym wysięgniku.

Planując łazienkę warto też poświęcić więcej uwagi 
oświetleniu. Zaplanujmy je tak, aby móc uzyskać doskonale 
doświetloną przestrzeń (np. do makijażu), a także opcję 
delikatnego oświetlenia, kiedy chcemy się zrelaksować. 
Poza tym warto, by sterowanie wentylacją w łazience było 
niezależne od oświetlenia.

Czy może Pani na koniec zdradzić nam kilka swoich 
sprawdzonych, łazienkowych „patentów”?

I.M.: Najbardziej znaną zasadą, o której słyszał chyba 
każdy, jest to żeby nie umieszczać miski WC naprzeciwko 
wejścia. Nie wynika to z prawa budowlanego, a raczej 
z obyczaju i naszego poczucia komfortu. Osobiście 
uważam jednak, że nie powinniśmy podchodzić zbyt 
kategorycznie do tej reguły. Są łazienki, gdzie takie 
rozwiązanie okazuje się najlepsze. Jeśli chodzi o zasady 
ujęte w przepisach, to są one związane przede wszystkim 
z ergonomią przestrzeni. Aby móc wygodnie korzystać 
z urządzeń sanitarnych, musimy pozostawić wokół nich 
odpowiednią ilość wolnego miejsca. I tak np. umywalkę 
powinno się montować co najmniej 30 cm od prostopadłej 
ściany i pozostawić przed nią wolny obszar ok. 100x70 cm.

Wiele osób urządzających łazienkę zapomina o tym, że 
rant umywalki powinien znajdować się na wysokości 
85 cm od podłogi. Dlatego jeśli obok, pod blatem, 
zamierzamy umieścić pralkę, w grę wchodzą tylko 
umywalki wpuszczane w blat lub podblatowe. Łazienka to 
pomieszczenie mokre, projekt powinien więc uwzględniać 
strefy, w których mogą być umieszczone urządzenia 
elektryczne i kontakty.

Istnieją zapewne jakieś ogólne, określone w prawie 
budowlanym zasady dotyczące projektowania 
łazienek, np. jeśli chodzi o rozmieszczenie urządzeń 
i odległości między nimi?

Ida Mikołajska
Architektka, Ambasador Geberit 
współwłaścicielka pracowni  
MIKOŁAJSKAstudio

Domowa łazienka to dziś 
nie tylko miejsce, gdzie 
zaspokajamy nasze potrzeby 
związane z utrzymaniem 
higieny osobistej. Traktujemy 
ją także jako przestrzeń 
relaksu, prywatną oazę 
spokoju, gdzie możemy 
zregenerować siły po 
ciężkim dniu. Od czego 
powinniśmy zacząć 
planowanie łazienki, by 
mogła ona dobrze spełniać 
różne funkcje?

Tutaj znów wracamy do wspomnianych wcześniej 
schowków i przestrzeni gospodarczej. Dobrym 
rozwiązaniem, które nie przytłoczy wizualnie wnętrza 
jest płytka szafka nad zabudową stelaża podtynkowego 
WC. Warto też wykorzystać przestrzeń pod umywalką, 
wybierając praktyczną, pojemną szafkę, wykonaną 
z materiału odpornego na wilgoć.

Jeśli chcemy mieć u siebie odpływ liniowy – obecnie 
tak popularny – sprawdźmy koniecznie przed zakupem, 
jak głęboko powinien być osadzony. W budynkach 
wielorodzinnych (szczególnie tych starszych) nie zawsze 
istnieje możliwość montażu odpływu w podłodze. 
Możemy za to pokusić się o zastosowanie elektrycznych 
mat grzewczych, by cieszyć się przyjemnym ciepłem pod 
stopami. Takie rozwiązanie należy przewidzieć na etapie 
projektu wnętrza.
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A.M.: Wykończenie łazienki z reguły wymaga wiele 
wysiłku oraz wkładu finansowego, dlatego warto wybierać 
sprawdzone materiały wysokiej jakości, które będą nam 
służyć latami. Trwałość i bezawaryjność to bardzo ważny 
aspekt zwłaszcza przy elementach zamontowanych 
podtynkowo. Tutaj na pewno warto zainwestować w jakość, 
by uniknąć kosztownych napraw i remontu w najbliższych 
latach. Na pierwszym miejscu stawiajmy jakość, następnie 
funkcjonalność, a potem możemy sugerować się ceną. 
O estetykę bym się nie martwiła, ponieważ zwykle idzie 
ona w parze z jakością.

Na co w pierwszej kolejności powinniśmy 
zwracać uwagę kupując wyposażenie do łazienki? 
Funkcjonalność, ładny kształt, rozsądna cena, 
trwałość? 

A.M.: Od pewnego czasu projektując wnętrza, również 
łazienki, zauważam tendencję do minimalizowania, 
chowania wszystkiego, co możliwe. Chcemy przebywać 

Jak znaleźć równowagę pomiędzy tym co modne, 
a tym co sprawdzi się w naszej łazience?

A.M.: Przede wszystkim musimy zdecydować, jaki typ 
umywalki nam odpowiada. Jeśli obok ma być zabudowana 

Co w takim razie ważne jest przy wyborze umywalki?

A.M.: Najlepiej oczywiście mieć i jedno, i drugie. 
Wśród rozwiązań prysznicowych popularne są 
obecnie kabiny typu walk-in, czyli jedna szyba 
zamiast zamykanych drzwi. Nowoczesnym, 
minimalistycznym rozwiązaniem jest brodzik ze 
zintegrowanym odpływem, wykonany z mocnego 
materiału, który możemy w całości zlicować 
z posadzką. Jednak miłośnicy prawdziwej strefy 
relaksu powinni zainwestować w wannę wolnostojącą 
bądź do zabudowy. Kompromisem pomiędzy 
wanną i prysznicem będzie zastosowanie parawanu 
nawannowego, dzięki któremu można wziąć szybki 
prysznic stojąc w wannie.

Odwieczny dylemat: prysznic czy wanna?

A.M.: Przy wyborze mebli łazienkowych należy 
zwracać uwagę na materiał, z którego są wykonane. 
Pamiętajmy, że łazienka to pomieszczenie o wysokim 
stopniu wilgotności, zatem istnieje większe ryzyko 
spękania lub rozklejenia się płyt meblowych. Warto 
zainwestować w meble lakierowane. Istotny jest 
również wymiar i pojemność. Schowków nigdy za 
wiele. Również aspekt wizualny ma znaczenie, całość 
powinna być spójna z aranżacją łazienki.

Meble łazienkowe? Na co zwracać uwagę?

A.M.: Często mamy do czynienia z produktami, które na 
pierwszy rzut oka wydają się takie same, ale różnią się 
ceną. W takim przypadku należy zasięgnąć informacji 
na temat materiałów, z których zostały wykonane. 
Zapytajmy sprzedawcę, jaką gwarancją są objęte, czy 
posiadają powłokę ochronną, w jaki sposób pracują, czy 
są energooszczędne. Za jakość i udogodnienia trzeba 
zapłacić dodatkowo.

Jak się ma cena do jakości? Jak dokonać 
odpowiedniego wyboru?

A.M.: Musimy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych 
pytań. Po pierwsze, miska stojąca czy wisząca? O jakich 
wymiarach? W małych łazienkach dobrze sprawdzą się 
krótsze miski WC, nawet 48/49 cm. Warto też wziąć pod 
uwagę aspekt utrzymania czystości. Tutaj z pewnością 
wygrywają miski z technologią Rimfree, czyli pozbawione 
kołnierza oraz te z deską wolnoopadajacą, z możliwością 
łatwego wypinania. Ze względów praktycznych 
i estetycznych najlepiej dobrać miskę o jednolitej 
powierzchni, z ukrytym mocowaniem.

Czym kierować się przy wyborze toalety?

Dylematy kupującego  
– o tym, jak podejmować 
decyzje zakupowe na 
etapie urządzania łazienki 
rozmawiamy z Agnieszką 
Musiał – architektką 
i projektantką wnętrz, 
właścicielką pracowni 
MUSIAŁ STUDIO

Agnieszka Musiał
Architekt wnętrz,  
Ambasadorka Geberit 
właścicielka pracowni  
MUSIAŁ STUDIO

w estetycznych wnętrzach, które są łatwe w utrzymaniu 
czystości i w których czujemy się swobodnie. Myślę, 
że ważniejsze od stosowania  “modnych” rozwiązań 
w łazience jest to, by się dobrze czuć w tej przestrzeni. 
Powinniśmy zacząć od doprecyzowania swoich preferencji, 
upodobań i przełożyć je na konkretną przestrzeń. 
Decydujmy się na materiały i rozwiązania, które nam 
odpowiadają, są estetyczne i funkcjonalne, a zarazem 
pasują do układu wnętrza. 

pralka, powinniśmy wybrać model wpuszczany w blat, 
najlepiej z niskim rantem. Kolejna kwestia to otwór 
na baterię – możemy wybrać umywalkę, która taki 
otwór posiada, a jeśli nie to baterię trzeba postawić 
obok lub zamontować w ścianie. Rozmiar umywalki 
dopasowujemy do przestrzeni, jaką dysponujemy. 
Natomiast jeśli chodzi o estetykę, dobrze by umywalka 
nawiązywała stylem i kształtem do miski WC. 
Decydując się na ceramikę z tej samej serii, mamy 
pewność, że całość będzie spójna.
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Rozwiązanie 

Zuzanna Kuc, projektantka wnętrz, właścicielka pracowni ZU projektuje 
Potrzeby wszystkich członków rodziny: zwolenników długich kąpieli  

i wielbicieli ożywczego prysznica, pogodzi wanna z parawanem 
nawannowym. To wygodne rozwiązanie, które pozwoli na montaż 

zestawu z deszczownicą i uchroni łazienkę przed zachlapaniem. Warto 
zwrócić uwagę czy szkło, z którego wykonano parawan, posiada powłokę 
ułatwiającą czyszczenie i zabezpieczającą przed osadzaniem się kamienia. 

W tym przypadku wnękę możemy wykorzystać do wstawienia pralki, 
a powyżej warto umieścić praktyczną szafkę na bieliznę lub detergenty.

Wyzwanie

Jak w domowej łazience znależć 
miejsce na wiele sprzetów: wannę, 
kabinę, pralkę, kosmetyki i zabawki? 
Łazienka dla rodziny z dziećmi.

8 m2Powierzchnia 

AKTYWNA 
RODZINA

Marta i Jacek, 35 lat. On pracuje na etacie,  
ona prowadzi firmę zarządzającą nieruchomościami. 
Mają stabilny dochód i rozważają zakup większego 
mieszkania w rodzinnym Lublinie.

Lubimy wyjazdy w Bieszczady i aktywny czas na świeżym powietrzu, choć często 
zostajemy na weekendy w domu. Mamy 4-letnią córkę i 6-letniego syna. Zależy nam 
na tym, żeby łazienka była estetyczna i funkcjonalna na długie lata. Przy dzieciach, 
wanna z opcją brania prysznica to rozwiązanie idealne. Łazienka musi też pomieścić 
dużą umywalkę, toaletę, szafkę na pranie i pralkę. Zwracamy uwagę na detale, takie 
jak przemyślane meble łazienkowe, wygodna deska do miski WC, przycisk spłukujący, 
łatwy dostęp do wszystkich zakamarków. Zainspirowały nas programy wnętrzarskie 
i salonowe wystawy.  Możemy dopłacić do wyposażenia, byle efekt nas zadowolił.
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Dyskretny syfon dopasowany do wanny możesz zablokować jednym 
kliknięciem! Naciśnij i rozkoszuj się wyjątkową kąpielą!

Na zdjęciu: umywalka i szafka podumywalkowa Modo, miska WC 
Modo Pure Oval, szafka z lustrem Twins, wanna Nova Pro Premium, 
parawan Geo oraz przycisk spłukujący Geberit Sigma.

Jedyna w swoim rodzaju  
kolekcja dla tych, którym zależy 
na przemyślanych produktach  
do łazienki.

Aby w Twojej łazience na zawsze zagościła atmosfera 
komfortu i najwyższej klasy estetyka, wybierz serię 
KOŁO Modo! Nowoczesne i ergonomiczne kształty 
ceramiki i mebli z tej serii zapewniają wygodne 
korzystanie, jednocześnie nadając całemu wnętrzu 
ciepłego charakteru. Uzupełnione o wannę z serii 
Nova Pro Premium i parawan nawannowy Geo 
stworzą łazienkę Twoich marzeń!

MEBLE I CERAMIKA 
DLA CAŁEJ RODZINY 

SERIA MODO
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W tak przemyślanej toalecie nie mogło zabraknąć 
najwyższej higieny dzięki bezkołnierzowej  
technologii Rimfree.

Absolutnie niezbędnym elementem nowoczesnej łazienki jest miska bez 
wewnętrznego kołnierza, czyli KOŁO Rimfree®. Każdy, kto kiedykolwiek 
sprzątał łazienkę, doceni jej prostą i gładką powierzchnię bez standardowego 
kołnierza, pod którym znajdują się bakterie i zarazki. Polecam szczególnie 
model Modo Pure o długości zaledwie 49 cm, który świetnie sprawdzi się 
w małej łazience. Natomiast tam, gdzie obłe wykończenia są niezbędne, 
a każdy centymetr ma znaczenie, swoje zastosowanie znajdzie model Modo 
Pure Oval o klasycznym kształcie. Oba modele posiadają kryte mocowania 
z całkowicie gładkimi powierzchniami bocznymi, ułatwiającymi utrzymanie 
czystości na co dzień. Dodatkowo miska Modo Pure opcjonalnie dostępna 
jest z powłoką Reflex KOŁO, skutecznie chroniącą powierzchnię przed 
osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeń.

Małgorzata Jarosik 
Product Manager 
Ceramics & Furniture, Geberit

Sprytne rozwiązania meblowe to gwarancja funkcjonalności 
w łazience oraz przechowywania najważniejszych 
przedmiotów w zasięgu ręki.

Miskę WC Modo Pure Oval wyróżnia na tle 
serii owalny kształt oraz kryte mocowania.

Deska wolnoopadająca, dołączona do zestawu Modo Pure 
Oval, to komfortowe rozwiązanie zabezpieczające przed 
gwałtownym opadaniem.

3,
05

 m

2,60 m
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Do takiego stylu pasują: 

Zestaw meblowy Nova 
Pro Premium, kolor lava 
mat lub biały

Szafka wisząca boczna 
Nova Pro Premium,  
kolor biały lub lava mat

Miska wisząca WC 
Modo Pure Oval

Szafka wisząca boczna 
Modo

Szafka wisząca 
podumywalkowa 
i umywalka Modo

Szafka wisząca 
z lustrem Twins

Przycisk spłukujący  
Geberit Sigma60, biały

Parawan nawannowy 
Geo

Wanna prostokątna 
Nova Pro Premium

Minimalizm, natura i biel w roli głównej. Z taką aranżacją 
idealnie komponują się proste, szlachetne formy 
o subtelnym designie. Aby nieco ocieplić ascetyczny 
charakter takiej nowoczesnej łazienki, możemy 
wprowadzić elementy wykonane z naturalnego drewna. 
Właściwie zaimpregnowane może być położone również 
na podłodze. W roli dekoracji najlepiej sprawdzą się tu 
zielone rośliny. Tak urządzona łazienka będzie prawdziwą 
oazą spokoju i prywatną strefą relaksu, która pozwoli 
zregenerować się po intensywnym dniu. 

ZAINSPIRUJ SIĘ!

FUNKCJONALNY, JASNY MINIMALIZM 
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Wyzwanie

DYNAMICZNY 
SINGIEL

Bartek, 32 lata, mieszkaniec Wrocławia. Prowadzi 
własne studio treningu personalnego i preferuje 
aktywny styl życia. Kocha góry o każdej porze 
roku. Właśnie kupił na kredyt niewielkie mieszkanie, 
w którym łazienka ma 6m2. 

Z racji niewielkiego metrażu łazienki i trudności z jej urządzeniem, zatrudniam 
projektanta. Ważne jest dla mnie, by przestrzeń była uniwersalna i funkcjonalna, 
bo za kilka lat mieszkanie będzie przeznaczone na wynajem. Musi być elegancko 
i nowocześnie, a produkty powinny być odporne na uszkodzenia i łatwe w utrzymaniu 
czystości. Łazienka ogranicza się do prysznica, umywalki i toalety. Muszą one dobrze 
ze sobą współgrać i spełniać swoją rolę. Zwracam uwagę na design mebli i innych 
elementów, ale nie chciałbym wydać na nie fortuny.

Łazienka dla singla – jak znaleźć 
równowagę między estetyką  
a funkcjonalnością? 

6m2Powierzchnia

Marta Raca, architekt wnętrz, współwłaścicielka pracowni RACA Architekci

Łazienka dla singla nie musi spełniać tak wielu wymagań, jak łazienka rodzinna czy dla 
osób niepełnosprawnych. Może być zatem bardziej spersonalizowana. Ważniejsze niż 
ilość dostępnego miejsca do przechowywania są klimat i przestrzeń. Kwestie estetyczne 
stawiane na równi z funkcjonalnością. Projekty takich łazienek są odważniejsze, co za 
tym idzie – bardziej wyróżniają się w morzu inspiracji. Możemy zdecydować się na mniej 
konwencjonalne rozwiązania, np. prysznic walk-in. Ciemne płytki i drewno to modny trend, 
który pozostanie z nami jeszcze kilka lat. Jeśli chodzi o jakość, nie powinniśmy iść na 
kompromisy. Zwracajmy uwagę na detale i wykończenia, zwłaszcza mebli łazienkowych.
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Nowoczesna forma zestawów meblowych  
Nova Pro Premium łączy ze sobą geometryczną  
prostotę z maksymalną funkcjonalnością.

Spójne wzornictwo serii Nova Pro Premium sprawia, że 
przestrzeń jest perfekcyjnie skomponowana. Zyskujesz dzięki 
temu nieskończone możliwości aranżowania swojej łazienki.

Czy istnieje kolekcja,  
która idealnie odpowiada  
na potrzeby Polaków związane  
z funkcjonalnością i wzornictwem? 
Udowadniamy, że tak!

Nową serię Nova Pro Premium cechuje uniwersalność 
i funkcjonalność w bardzo przystępnej cenie. Niski rant 
umywalki w zestawach meblowych owocuje wizualną 
lekkością każdej aranżacji. Nowoczesne podejście podczas 
projektowania misek WC zapewnia nie tylko funkcjonalność, 
ale też wyprzedza pod kątem wzornictwa inne rozwiązania 
na rynku. Zarówno meble jak i ceramika zostały stworzone 
z myślą o zapewnieniu Ci wygody użytkowania.

PONADCZASOWE  
I PRZYSTĘPNE  
ROZWIĄZANIA  
DLA DYNAMICZNEGO  
SINGLA... I NIE TYLKO

SERIA NOVA PRO PREMIUM

Na zdjęciu: zestaw mebli i ceramika Nova Pro Premium, kabina 
Walk-in Geo, odpływ liniowy Geberit CleanLine80.
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Ważną rolę w aranżacji dobrze zorganizowanej i spójnej stylistycznie 
łazienki pełnią zestawy: umywalka plus szafka i szafka z lustrem. To gotowe 
rozwiązania dla każdego, kto próbuje połączyć różne kolory i faktury 
w łazience, pamiętając jednocześnie o wszystkich drobiazgach, które 
muszą się tam zmieścić. W ten trend idealnie wpisuje się nowa kolekcja 
Nova Pro Premium. Jej produkty pasują zarówno do dużej, jak i małej 
łazienki. Przemyślana w najdrobniejszych szczegółach seria, to umywalki 
o niskim rancie i świetnie zaprojektowane meble: pojemne, wizualnie lekkie 
i nowoczesne. Serię uzupełniają szafki boczne, w których zmieszczą się 
ręczniki, przybory toaletowe czy środki czystości. Do przechowywania kremów, 
past do zębów i innych drobiazgów posłużą funkcjonalne szafki z lustrami. 
Spójność wszystkich elementów serii pozwala łączyć je w dowolny sposób, 
a naturalna kolorystyka mebli nawiązuje do stonowanych barw ziemi. 

Małgorzata Jarosik 
Product Manager  
Ceramics & Furniture, Geberit

Wysokiej jakości odpływ liniowy pomoże Ci stworzyć 
wymarzoną strefę relaksu.

Zastosowanie płyt wilgocioodpornych zapewnia 
meblom z serii Nova Pro Premium wyjątkową 
wytrzymałość.

Pojemne szafki sprawią, że nigdy nie zabraknie Ci miejsca 
na wszystko co w łazience niezbędne.

Szafka z lustrem jest idealnym miejscem na przedmioty, 
które lubisz mieć w zasięgu ręki.

2,25 m

2,
80

 m
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10 lat gwarancji na 
ceramikę i akryl 

CECHY  
CHARAKTERYSTYCZNE

+5 cm

Deska wypinana 
Kliknij i wyczyść – dzięki szybkiemu  
wypinaniu deski, nie ma trudnych miejsc  
do czyszczenia.

Zwarte, proste formy
Jednorodne formy ceramiki bez zakamarków 
ułatwiają utrzymanie czystości.

Deska antybakteryjna 
Dzięki cząsteczkom srebra, deska w 99,8% 
jest wolna od bakterii i wirusów.

NOVA PRO  
PREMIUM

MISKI BEZKOŁNIERZOWE

Technologia RIMFREE®
Technologia Rimfree, czyli miski bez 
wewnętrznego kołnierza. Koniec  
z czyszczeniem trudno dostępnych miejsc.

Krótka miska WC, idealna do małych metraży.

Podwyższona miska WC – najlepszy wybór dla osób 
wysokiego wzrostu i seniorów.

Półkryte mocowania miski WC – elegancja i łatwość 
montażu w jednym.

49 cm

Deska  
wolnoopadająca
Doceni każdy, kto kocha ciszę.

10

NOVA / NOVA TOP / NOVA PRO  
/ NOVA PRO PREMIUM

SPRZEDANYCH 
PRODUKTÓW

10 MLN

PERFEKCYJNA PARA
Miska Koło Nova Pro Premium 
wraz z przyciskiem Sigma 21 
z gamy produktów marki Geberit.
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ZAINSPIRUJ SIĘ!

NATURALNE PIĘKNO  
W CIEMNYCH BARWACH 

Do takiego stylu pasują: 

Zestaw meblowy Nova 
Pro Premium, lava mat 
 

Szafka z lustrem Nova 
Pro Premium, lava mat

Przycisk spłukujący 
Elegant do stelaża  
Koło Technic GT, 
czarny 

Miska wisząca Nova  
Pro Premium, krótka

Szafka boczna  
Nova Pro Premium,  
lava mat

Brodzik Geberit  
Sestra 90x120 cm,  
czarny

Przegroda Geo  
Walk-in 100 cm   
 

Odpływ liniowy Geberit 
CleanLine80, czarny 
chrom

Ciemne wnętrza stają się coraz popularniejsze.  
Czerń, grafit czy szarość, w połączeniu z odpowiednimi  
dodatkami, nadadzą przestrzeni wyrafinowanej elegancji.  
Najlepiej przełamać je drewnem, ciepłym światłem  
i roślinami w ozdobnych ceramicznych donicach.  
A jeśli powierzchnia naszej łazienki na to nie pozwala – 
lasem w dekoracyjnym słoju.     

JEŚLI CENISZ SOBIE NOWOCZESNOŚĆ,  
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ ZAAWANSOWANYCH 
TECHNICZNIE PRZYCISKÓW I STELAŻY 
PODTYNKOWYCH GEBERIT.
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ROZWIĄZANIA PRZED 
I ZA ŚCIANĄ

STELAŻ TECHNIC GT

PEWNOŚĆ I PERFEKCJA

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić nowoczesną łazienkę 
bez nowoczesnego zestawu podtynkowego oraz 
miski wiszącej. Standardem stały się już rozwiązania 
bezkołnierzowe, a Koło jest ich prekursorem 
i wiodącym producentem w Polsce. 

Wbrew pozorom miska bezkołnierzowa jest dużo bardziej skomplikowanym urządzeniem 
niż standardowa miska z kołnierzem ceramicznym. Sercem tego produktu jest tzw. 
dyfuzor wody – specjalny mechanizm odpowiadający za rozprowadzanie wody w misce. 
Element ten, wraz z precyzyjnym wyprofilowaniem wnętrza, decyduje o skutecznym 
obmywaniu muszli oraz wyeliminowaniu wychlapywania wody poza miskę – często 
spotykanego mankamentu w produktach niskiej jakości. Wybierając rozwiazania Koło 
stawiasz na pewność i perfekcję. 

Smart fresh
—  Stelaż wyposażony w innowacyjny system 

odświeżający Smart Fresh
—  Aplikator na wkłady odświeżające                         

wbudowany wewnątrz spłuczki

Łatwy montaż
— Możliwy przez 1 osobę
—  Innowacyjne uchwyty Quick Fix umożliwiające 

szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi
— Hamulce wysokości
— Połączenia typu „Click”

Gotowy do montażu
— Wyjmujesz z kartonu i montujesz
—  W cenie stelaża: wsporniki do montażu 

do ściany, króćce przyłączeniowe do miski 
wiszącej, zestaw montażowy do miski

Gwarancja niezawodności Geberit
–  10-letni okres gwarancyjny na wszystkie 

elementy stelaża

Solidna konstrukcja
–  Konstrukcja badana w Instytucie Techniki 

Budowlanej w Poznaniu
–  Wytrzymałość potwierdzona testami  

obciążeniowymi

Komplementarność
— Możliwość łączenia z każdą 
   miską wiszącą

Oryginalna miska Rimfree® Miska z kołnierzemMiska z “półkołnierzem”

10
16 MISEK WISZĄCYCH RIMFREE. 
POZNAJ SZEROKĄ OFERTĘ I WYBIERZ 
MODEL DLA SIEBIE.16
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Jak pogodzić potrzeby  
wszystkich domowników, 
wygodę i bezpieczeństwo 
urządzając łazienkę?

3,5m2Powierzchnia

Wyzwanie

RODZINA 
DWUPOKOLENIOWA

W łazience dla starszych osób należy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo i wygodę 
użytkowników. W łazience dla seniora najważniejszą strefą w pomieszczeniu jest strefa mokra. 
W większej mierze w takiej łazience sprawdzi się prysznic niż wanna, do której trudniej wejść. Pod 
prysznicem zaleca się zastosowanie brodzika niskiego, a najlepiej zlicowanego z posadzką alby wyeli-
minować ryzyko potknięcia. Idealnie sprawdza się brodzik z powierzchnią antypoślizgową. Przy zasto-
sowaniu odpływów liniowych ważny jest odpowiedni spadek i duża przepustowość samego odpływu, 
aby woda gromadząca się pod stopami szybko odpłynęła, a także odpowiednia antypoślizgowość 
płytek. Dodatkowym rozwiązaniem, ułatwiającym funkcjonowanie seniorowi w łazience, są poręcze 
przy misce toaletowej i pod prysznicem, które dają podparcie i pomagają utrzymać równowagę.

Maria i Robert są po sześćdziesiątce. Dzieci dorosły 
i wyprowadziły się z ich rodzinnego mieszkania w bloku  
na krakowskim Ruczaju. Maria przeszła na emeryturę,  
a jej mężowi zostały jeszcze 3 lata pracy zawodowej.

Latem często odwiedzają nas dzieci i wnuki, a w roku akademickim mieszka z nami wnuczka, 
która studiuje w Krakowie. Nasze mieszkanie wymaga gruntownego remontu. Łazienka nie jest 
duża, a dodatkowo musi spełniać oczekiwania osób w różnym wieku. Kabina prysznicowa z 
opcją, by w każdej chwili można było usiąść, podwieszana toaleta i umywalka z szafką – tak 
wyobrażamy sobie jej nową odsłonę. Jesteśmy tradycyjni, chcemy by dominowały jasne kolory, 
a wyposażenie było funkcjonalne i bezpieczne.

Katarzyna Czechowicz, architekt wnętrz, właścicielka design me too 



31 32

Wygoda bez barier, 
w każdej sytuacji.

Seria Nova Pro Premium to nowoczesny wygląd, za 
którym kryją się sprawdzone rozwiązania,  bliskie idei 
projektowania uniwersalnego. Ceramika, bezpiecznie 
zamontowana na stelażach podtynkowych, to bardzo 
trwały i łatwy w utrzymaniu materiał. Podwyższona miska 
WC ułatwia wstawanie, a dodatkową wygodę zapewnia 
uchylna poręcz. Meble, zaprojektowane w nowoczesnej 
stylistyce, z wygodnymi uchwytami, mają sporą 
przestrzeń do przechowywania kosmetyków. Wygodny 
dostęp do strefy prysznica zapewnia kabina z szerokim 
wejściem, postawiona na niskim brodziku. Poręcz 
i siedzisko prysznicowe nie zaburzają estetyki łazienki, 
wpisując się w jej jasny i ponadczasowy charakter.

HIGIENA  
I BEZPIECZEŃSTWO
DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Podwyższona miska WC ułatwi wstawanie z toalety.

Na zdjęciu: zestaw meblowy i ceramika Nova Pro Premium, przycisk Koło 
Elegant, kabina kwadratowa 90 cm Geo, brodzik Geberit Sestra 90 x 90 cm.

SERIA NOVA PRO PREMIUM
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Struktura brodzika Geberit Sestra zapewnia bezpieczeństwo i komfort ze względu na swoje właściwości 
antypoślizgowe, dlatego można go zastosować w łazienkach bez barier lub do użytku przez osoby starsze.

Coraz więcej osób zamiast kąpieli w wannie wybiera prysznic. Takie 
rozwiązanie pozwala zużyć mniej wody i jest nie tylko bardziej ekologiczne, 
ale przede wszystkim wygodne i bezpieczne. Różnorodność kształtów 
i rozmiarów kabin prysznicowych daje duże możliwości aranżacyjne. 
Ogromną popularnością cieszą się wciąż klasyczne w formie kwadratowe 
kabiny z wejściem z narożnika. Przy wyborze kabiny warto zwrócić uwagę 
na odpowiedni brodzik. Najlepiej, gdy jego powierzchnia wykonana jest 
z solidnego i odpornego na uszkodzenia materiału, który dodatkowo będzie 
posiadać antypoślizgową powierzchnię, np. o strukturze łupka, tak jak 
dostępne w ofercie Geberit brodziki z serii Sestra. Warto też zwrócić uwagę 
na modne rozwiązania typu walk-in – czyli wydzielony fragment łazienki, 
tylko z szybą i brodzikiem lub odpływem liniowym.

Iwona Białobrzeska 
Product Manager  
Bath & Shower, Geberit

1,95 m

1,80 m
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Do takiego stylu pasują: 

Brodzik 90 x 90 cm, 
Geberit Sestra

Miska wisząca podwyższona 
Nova Pro Premium

Miska wisząca  
Nova Pro Premium

Przycisk spłukujący 
Nova Pro do stelaża 
Koło Technic GT,  
biały

Poręcze i uchwyty 
Lehnen

Zestaw meblowy Nova 
Pro Premium, lava mat  
 

Szafka z lustrem 
Nova Pro Premium, 
lava mat

Szafka boczna  
Nova Pro Premium,  
lava mat

ZAINSPIRUJ SIĘ!

RELAKS W BEZPIECZNEJ ŁAZIENCE

Niewiele jest miejsc, które mają tak odprężające działanie 
jak nadmorska plaża. Dlaczego więc nie przenieść jej do 
domowego zacisza? Przyjemny odcień morskiego piasku, 
subtelne oświetlenie oraz harmonijne wyposażenie to baza 
aranżacji, która przywoła wspomnienie lata. Jej uzupeł-
nieniem będą detale w stonowanych kolorach – brązach, 
zieleniach czy błękicie. Aby dodatkowo dodać charakteru 
całości, wprowadźmy dekorację w postaci roślin – świeżych 
czy suszonych kwiatów bądź traw. 

Kabina Geo 90 cm
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ODWIECZNY DYLEMAT

WANNA  
CZY PRYSZNIC?

Brzmi znajomo? Choć zmienia się styl życia  
i preferencje Polaków wybór ten wciąż  
pozostaje wyzwaniem.

W ostatnim czasie, kiedy żyjemy szybciej, bardziej świadomie, a mieszkania 
stają się coraz bardziej kompaktowe, kabina prysznicowa zyskuje na 
popularności. Jednak wanna wciąż posiada kilka walorów niedostępnych 
w rozwiązanich prysznicowych. Wybór ten staje się jeszcze trudniejszy 
w rodzinach, gdzie ścierają się odmienne upodobania, przyzwyczajenia 
i potrzeby. Dylematu nie zazdrościmy, ale postaramy się pomóc. 

PONIEWAŻ:

+  nadaje się do mniejszych 
pomieszczeń

+  jest bardziej eko – oszczędza 
czas, pieniądze i środowisko

PONIEWAŻ:

+  jest wygodniejsza dla rodzin 
z dziećmi

+  jest łatwiejsza w utrzymaniu 
czystości

+  jest trwalsza i mniej awaryjna
+  zapewnia chwilę relaksu
+  dzięki zastosowaniu parawanu 

może pełnić funkcję prysznica

CHOCIAŻ:

– zajmuje więcej miejsca
– konsumuje więcej wody 

CHOCIAŻ:

–  trudniej utrzymać ją  
w idealnej czystości

36,5% 

63,5%

WYBIERAM WANNĘ *

WYBIERAM KABINĘ *

Bez wzgledu na Twój wybór  
zawsze pamiętaj, że:

1.  Wanny akrylowe stały się standardem, ale zwróć uwagę na jakość akrylu 
i jego grubość, podobnie jak grubość szkła w kabinach prysznicowych.

2.  Renomowany producent to gwarancja trwałości oraz bezproblemowej 
obsługi serwisowej przez wiele lat życia produktu.

3.  Przy wyborze produktu podstawowego nie zapomnij o wyborze 
sprawdzonych produktów komplementarnych tj. brodzik lub odpływ 
liniowy oraz syfon (patrz oferta marki Geberit).

PRZECZYTAJ  
NASZE PORADY  
I DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ!

*  Wyniki ankiety internetowej 
przeprowadzonej w 2020 r.  
(źródło własne)
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Jak zapewnić maksymalny 
komfort korzystania z łazienki 
osobom starszym lub  
z niepełnosprawnością?

13 m2Powierzchnia

Wyzwanie

Urszula Matjus, architekt, pracownia DECOROOM 
 
Najważniejsze kwestie w odniesieniu do łazienek przeznaczonych dla osób starszych 
lub z niepełnosprawnością to funkcjonalność, wygoda i bezpieczeństwo. Projektując 
taką przestrzeń musimy mieć na uwadze oczywiście zniesienie wszelkich barier 
architektonicznych, jak np. usunięcie progów (w tym również tych dotyczących prysznica) 
czy umieszczenie włączników, szafek i sanitariatów na indywidualnie dopasowanej 
wysokości. Niewątpliwie specyfika takiej łazienki wymaga odpowiedniego wyposażenia 
dedykowanego użytkownikom z ograniczeniami ruchowymi. Dlatego też warto zamontować 
w niej specjalne uchwyty oraz poręcze zapewniające stabilność i bezpieczeństwo.

ŚWIADOMY  
SENIOR  

Krzysztof i Zofia przeszli na emeryturę ponad dziesięć 
lat temu. Mieszkają w domu jednorodzinnym pod 
Poznaniem. Dzieci wyprowadziły się i założyły rodziny.

Praktykujemy aktywny wypoczynek, taki jak nordic walking czy pływanie. Latem często 
organizujemy spotkania rodzinne. Od pewnego czasu planujemy remont domu. Duża 
powierzchnia łazienki (13m2) `nie jest optymalnie wykorzystana. Szeroka umywalka, specjalnie 
dobrane meble, poręcze przy toalecie czy duża, komfortowa przestrzeń prysznicowa 
z siedziskiem to udogodnienia, które mogą się przydać. Skoro są rozwiązania dające 
wsparcie, to dlaczego z nich nie skorzystać? Wymiar praktyczny i bezpieczeństwo są u nas 
na pierwszym miejscu, ale przy tak szerokim wachlarzu materiałów, kształtów i kolorów 
na pewno uda się pogodzić funkcjonalność z atrakcyjnym wzornictwem.
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7m2

Wydłużona miska WC ułatwia korzystanie z toalety każdemu, kto 
porusza się przy pomocy balkonika lub wózka. 

Najlepiej zaprojektowane  
rozwiązania łazienkowe dla  
osób z ograniczeniami ruchowymi.

Seria Nova Pro Premium Bez Barier została stworzona 
z myślą o pokonaniu barier znajdujących się w łazience. 
Łatwość dostępu do strefy umywalki i prysznica, 
wydłużona miska WC i odpowiednie rozplanowanie 
przestrzeni to najważniejsze z cech tych niezwykłych 
produktów, przeznaczonych do zadań specjalnych. 
Ważnym uzupełnieniem serii są odpowiednie 
i bezpieczne uchwyty i poręcze, które dostępne są 
w ofercie Koło z serii produktów Lehnen.

UCZYŃMY  
DOM MIEJSCEM  
WYGODNYM  
I BEZPIECZNYM –  
PO PROSTU  
PRZYJAZNYM

SERIA NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER

Na zdjęciu: umywalka i miska WC Nova Pro Premium Bez Barier, szafka 
z lustrem Nova Pro Premium, przycisk Koło Play, poręcze, uchwyty, 

siedzisko prysznicowe Lehnen, odpływ liniowy Geberit CleanLine80.
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Nova Pro Premium Bez Barier to koncept odpowiadający na wyzwania 
stojące przed europejskim, starzejącym się społeczeństwem. Stanowi 
rozwiązanie, które powstało z myślą o osobach starszych lub 
z niepełnosprawnościami, mających specjalne potrzeby. Umywalki zostały 
zaprojektowane w celu zwiększenia wygody mycia rąk, a charakterystyczny 
kształt umożliwia swobodne korzystanie także osobom podjeżdżającym 
wózkiem. Wydłużone miski WC pozwalają na bezpieczne i wygodne 
siadanie. Dzięki wykorzystaniu materiału ceramicznego, produkty z tej serii 
są niezwykle wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu. W strefie WC nie może 
zabraknąć także odpowiednich poręczy wspierających przemieszczanie się. 
Co istotne, ich solidny montaż ułatwia samodzielne korzystanie z toalety 
i bezpieczne asystowanie osobom potrzebującym wsparcia. 

Umywalka Nova Pro Premium Bez Barier została specjalnie zaprojektowana z myślą o potrzebach osób 
z trudnościami w poruszaniu się. Niewielka głębokość, wzmocniona konstrukcja oraz możliwość zainstalowania 
specjalnego syfonu, oszczędzają przestrzeń pod umywalką gwarantując wygodę użytkowania.

3,70 m

1,50 m

1,5
0 

m

4,45 m

Małgorzata Jarosik 
Product Manager  
Ceramics & Furniture, Geberit
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Do takiego stylu pasują: 

Zestaw meblowy Nova 
Pro Premium, orzech 
 

Szafka wisząca z lustrem 
Nova Pro Premium, 
orzech

Przycisk spłukujący 
Play do stelaża Koło 
Technic GT, biały 

Miska wisząca, Rimfree 
Nova Pro Premium Bez 
Barier

Poręcze i uchwyty 
Lehnen

Umywalka dla osób 
starszych i z niepełno-
sprawnością Nova Pro 
Premium Bez Barier

Szafka boczna Nova 
Pro Premium, orzech 

Odpływ liniowy Geberit 
CleanLine80, 
stal nierdzewna 

ZAINSPIRUJ SIĘ!

ZIELEŃ BEZ OGRANICZEŃ

Zieleń to kolor natury, znany ze swoich odprężających 
właściwości. Przywołuje na myśl uczucie świeżości 
i relaksu. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawia 
się w łazience np. w postaci butelkowej tonacji. Taki 
odcień w połączeniu z białymi kafelkami dodatkowo 
powiększa optycznie przestrzeń. Do tego duetu warto 
dodać nieco drewna, aby stworzyć przytulną aranżację 
o klasycznym charakterze. Naturalność zieleni sprawi, 
że nawet najbardziej minimalistyczna łazienka zyska 
blask i pogodną aurę. Żywa roślinność dodatkowo 
wzbogaci tę harmonijną kompozycję.
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ZNAJDŹ INSPIRACJĘ   
I PRODUKT DLA  
SWOJEJ ŁAZIENKI

Przemyślane, dobrze zaplanowane 
funkcje, w połączeniu z doskonałą  
jakością i dobranymi detalami tworzą 
wnętrza z charakterem. 

Wszyscy szukamy sposobu na ciekawą i funkcjonalną 
łazienkę. Taką, która szybko się nie zestarzeje i za kilka, 
a nawet kilkanaście lat, wciąż będzie dobrze nam służyć. 
Jeżeli jeszcze Cię Drogi Czytelniku nie przekonaliśmy, to 
koniecznie zajrzyj na naszą stronę internetową i do salonów 
ekspozycyjnych Geberit / Koło. Tam oferujemy ekspercką 
wiedzę i pomoc w niełatwym procesie remontowania. Coś 
nam podpowiada, że znajdziesz tam wszystkie produkty 
do dowolnego rodzaju wnętrz: małych i dużych, dla osób 
starszych i z niepełnosprawnościami, dla singla i dla rodziny.

www.kolo.com.pl
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Ponad 50 lat 
na rynku

Jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych marek 
łazienkowych w Polsce – 9 na 10 
konsumentów zna markę Koło

Własne fabryki

Najwyższa jakość podparta 
kompetencjami Grupy Geberit

Nowoczesne technologie i trendy 
zapewniające wygodę użytkowania

10 lat gwarancji na ceramikę i akryl  10

10

50

CO NAS WYRÓŻNIA?

ŁAZIENKA KOŁO  
STYL I FUNKCJONALNOŚĆ

Nasze doświadczenia w łączeniu atrakcyjnej formy oraz 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwoliły stworzyć 
kompleksową ofertę dla każdej łazienki, niezależnie od jej wielkości 
i charakteru. Dziś KOŁO jest marką, która promuje nowoczesny 
design, wyznacza funkcjonalne standardy oraz skutecznie przewiduje 
potrzeby swoich odbiorców. Dzięki współpracy ze znakomitymi 
projektantami oraz specjalistami w dziedzinie ceramiki łazienkowej 
KOŁO tworzy produkty stylowe i niezawodne, ale również 
gwarantujące bezpieczne użytkowanie przez lata. W końcu, nie 
chwaląc się, od ponad 50 lat odpowiadamy na zróżnicowane 
potrzeby i oczekiwania łazienkowe Polaków.

Wanny – wyjątkowo odporne na 
zarysowania, z wygodną przestrzenią 
odkładczą, projektowane tak, aby 
zapewnić maksymalny komfort 
podczas kąpieli.

Zestawy meblowe – produkowane 
z wysokiej jakości płyt 
wilgocioodpornych. Posiadają 
wiele udogodnień w postaci 
przemyślanych organizerów.

Umywalki – o zróżnicowanym 
wzornictwie, przeznaczone do 
wszystkich typów instalacji: 
podblatowe, wpuszczane w blat  
lub stawiane na blacie. Dostępne  
w wielu wymiarach i kształtach.  

Kabiny prysznicowe – stabilna 
i wytrzymała konstrukcja, hartowane 
szkło, powłoka Reflex – w kabinach 
KOŁO perfekcja jest obowiązującym 
standardem.

Stelaże podtynkowe – niezawodne 
i bezpieczne rozwiązania stelażowe 
Technic GT, w tym również system 
odświeżania powietrza SmartFresh. 
Dostępna również szeroka oferta 
przycisków.

Realizujemy marzenia o pięknych 
i funkcjonalnych łazienkach.

Miski WC – większość misek Koło 
produkowana jest w opatentowanej 
technologii bezkołnierzowej Rimfree, 
ułatwiającej utrzymanie czystości 
przy utrzymaniu optymalnych 
parametrów spłukiwania.

Ogólnopolska sieć Autoryzowanych 
Zakładów Serwisowych – 
wieloletnia opieka serwisowa

10 lat dostępności części 
zamiennych
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Szafka wisząca boczna
33 x 65 x 29,7 cm

biały połysk 501.355.00.1
lava mat 501.356.00.1
orzech włoski 501.357.00.1
orzech włoski jasny, 501.358.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Szafka wisząca boczna
33 x 85 x 29,7 cm

biały połysk, 501.359.00.1
lava mat, 501.360.00.1
orzech włoski, 501.361.00.1
orzech włoski jasny, 501.362.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Szafka wisząca z lustrem 58,8 cm
2 drzwi
58,8 x 85 x 17,5 cm

biały połysk, 501.347.00.1
lava mat, 501.348.00.1
orzech włoski, 501.349.00.1
orzech włoski jasny, 501.350.00.1

Możliwość montażu zestawu 
oświetleniowego,  
w kolorze chrom, 501.280.00.1

Szafka wisząca z lustrem 78,8 cm
2 drzwi
78,8 x 85 x 17,5 cm

biały połysk, 501.351.00.1
lava mat, 501.352.00.1
orzech włoski, 501.353.00.1
orzech włoski jasny, 501.354.00.1

Możliwość montażu zestawu 
oświetleniowego,  
w kolorze chrom, 501.280.00.1

Zestaw łazienkowy 80 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 80 x 48 cm
Szafka z 2 drzwiami
80 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.339.00.1
lava mat, 501.340.00.1
orzech włoski, 501.341.00.1
orzech włoski jasny, 501.342.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 80 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 80 x 48 cm
Szafka z 2 szufladami
80 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.323.00.1
lava mat, 501.324.00.1
orzech włoski, 501.325.00.1
orzech włoski jasny, 501.326.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 100 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 100 x 48 cm
Szafka z 2 drzwiami
100 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.343.00.1
lava mat, 501.344.00.1
orzech włoski, 501.345.00.1
orzech włoski jasny, 501.346.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000 
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 100 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 100 x 48 cm
Szafka z 2 szufladami
100 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.327.00.1
lava mat, 501.328.00.1
orzech włoski, 501.329.00.1
orzech włoski jasny, 501.330.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Biały 
połysk

Lava
mat

Orzech 
włoski

Orzech 
włoski 
jasny

Zestaw łazienkowy 55 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 55 x 48 cm
Szafka z 1 drzwiami
55 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.331.00.1
lava mat, 501.332.00.1
orzech włoski, 501.333.00.1
orzech włoski jasny, 501.334.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000 

Zestaw łazienkowy 55 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 55 x 48 cm
Szafka z 2 szufladami
55 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.315.00.1
lava mat, 501.316.00.1
orzech włoski, 501.317.00.1
orzech włoski jasny, 501.318.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 994280000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 60 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 60 x 48 cm
Szafka z 1 drzwiami
60 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.335.00.1
lava mat, 501.336.00.1
orzech włoski, 501.337.00.1
orzech włoski jasny, 501.338.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 60 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna
z niskim rantem 60 x 48 cm
Szafka z 2 szufladami
60 x 63,5 x 50,2 cm

biały połysk, 501.319.00.1
lava mat, 501.320.00.1
orzech włoski, 501.321.00.1
orzech włoski jasny, 501.322.00.1

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000 
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Przegroda szuflady
32,3 x 20 x 9,8 cm
lava mat, 500.676.00.1

Przegroda szuflady w kształcie litery H
32,3 x 15 x 5,9 cm
lava mat, 500.677.00.1

Przegroda szuflady w kształcie litery T
32,3 x 15 x 5,9 cm

lava mat, 500.678.00.1

IDEALNE DLA KAŻDEJ ŁAZIENKI
Dostępne kolory:

ZESTAWY MEBLOWE

NOVA PRO PREMIUM 

NOVA / NOVA TOP / NOVA PRO  
/ NOVA PRO PREMIUM

SPRZEDANYCH 
PRODUKTÓW

10 MLN
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ŁAZIENKA

AKTYWNA RODZINA 

SERIA MODO

WYBRANE PRODUKTY

Umywalka 60 cm
z otworem, z przelewem
60 x 48,5 cm, L31960000 

Do kompletowania z szafką Modo. 

Umywalka 50 cm
z otworem, z przelewem
50 x 40 cm, L31950000 

Do kompletowania z szafką Modo.

Umywalka 80 cm
z otworem, z przelewem
80 x 48,5 cm, L31980000

Do kompletowania z szafką Modo.

Umywalka 100 cm
z otworem, z przelewem
100 x 48,5 cm, L31900000

Do kompletowania z szafką Modo.

MODO miska wisząca Rimfree®
bez wewnętrznego kołnierza  
L33120000

Do kompletowania z deskami Modo.

Zestaw MODO PURE OVAL
Miska wisząca Rimfree®,  
bez wewnętrznego kołnierza  
z krytymi mocowaniami i deską  
sedesową wolnoopadającą 
antybakteryjną.
L39123000

MODO PURE miska wisząca Rimfree® 
bez wewnętrznego kołnierza,  
z krytymi mocowaniami
L33123000

Do kompletowania z deskami Modo.

MODE PURE miska wisząca Rimfree®, 
krótka
bez wewnętrznego kołnierza,
z krytymi mocowaniami
L33124000

Do kompletowania z deskami Modo.

tylko 49 cm

Szafka wisząca podumywalkowa 49 cm
49 x 55 x 39,5 cm
biały połysk, 89424000

W komplecie wnętrze uchwytu – chrom. 

Opcjonalnie wnętrze uchwytu
wenge, 99549000
jasny dąb, 99551000

Nóżki (2 szt.) 99301000

Kompletowanie z umywalką L31950000.

Szafka wisząca podumywalkowa 59 cm
59 x 55 x 47,9 cm
biały połysk, 89425000

W komplecie wnętrze uchwytu – chrom. 

Opcjonalnie wnętrze uchwytu
wenge, 99552000
jasny dąb, 99554000

Nóżki (2 szt.) 99301000

Kompletowanie z umywalką L31960000.

MODO bidet wiszący  
z otworem
L35100000

MODO PURE bidet wiszący  
z otworem, z krytymi mocowaniami
L35103000

Szafka wisząca podumywalkowa 99 cm
99 x 55 x 47,9 cm
biały połysk, 89507000

W komplecie wnętrze uchwytu – chrom. 

Opcjonalnie wnętrze uchwytu
wenge, 99558000
jasny dąb, 99560000

Nóżki (2 szt.) 99301000

Kompletowanie z umywalką L31900000.

Szafka wisząca podumywalkowa 79 cm
79 x 55 x 47,9 cm
biały połysk, 89426000

W komplecie wnętrze uchwytu – chrom. 

Opcjonalnie wnętrze uchwytu
wenge, 99555000
jasny dąb, 99557000

Nóżki (2 szt.) 99301000

Kompletowanie z umywalką L31980000.

Szafka wisząca boczna, wysoka
35 x 150 x 35 cm
biały połysk, 88426000

W komplecie wnętrze uchwytu – chrom. 

Opcjonalnie wnętrze uchwytu
wenge, jasny dąb, 99613000

Nóżki (2 szt.) 99301000

Stelaż Geberit Duofix Sigma
111.320.00.5

Przycisk Sigma21 
biały, 115.884.SI.1

ŁAZIENKA

AKTYWNA RODZINA WYBRANE PRODUKTY

PRODUKTY GEBERIT
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SERIA NOVA PRO PREMIUM

ŁAZIENKA

AKTYWNA RODZINA 

Wanna NOVA PRO PREMIUM 
z odpływem z boku
140 x 70 cm, 554.240.01.1
150 x 70 cm, 554.241.01.1
160 x 70 cm, 554.242.01.1
160 x 75 cm, 554.243.01.1
170 x 70 cm, 554.244.01.1
170 x 75 cm, 554.246.01.1
180 x 80 cm, 554.248.01.1

Wanna NOVA PRO PREMIUM 
z odpływem na środku
180 x 80 cm, 554.249.01.1

Szafka wisząca z lustrem 
60 x 70 x 15 cm
88457000

80 x 70 x 15 cm
88477000

Parawan nawannowy 
1-elementowy GEO

szkło przezroczyste z powłoką Reflex,
profil srebrny połysk
lewostronny i prawostronny
80 x 150 cm, 560.118.00.3

SERIA TWINS SERIA GEO

ŁAZIENKA

DYNAMICZNY SINGIEL 

SERIA NOVA PRO PREMIUM SERIA NOVA PRO

Miska wisząca Rimfree®, owalna
z półkrytymi mocowaniami
M33126000 

Do kompletowania z deską:
M30112000, M30121000.

Miska wisząca Rimfree®, owalna,  
krótka, z krytymi mocowaniami
dł. 49 cm
M33128000 

Do kompletowania z deską: 
M30112000, M30121000.

tylko 49 cm

Miska wisząca Rimfree®,
owalna, krótka
bez wewnętrznego kołnierza
M33125000

Do kompletowania z deską:  
M30123000, M30124000, M30125000.

tylko 48 cm

Zestaw łazienkowy 55 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna 55 cm
Szafka wisząca podumywalkowa
46,4 x 55,7 x 38,1 cm

biały połysk M39005000
lava mat 501.435.JK.1 

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 60 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna 60 cm
Szafka wisząca podumywalkowa
49,3 x 55,7 x 40,1 cm

biały połysk M39006000
lava mat 501.436.JK.1   

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 65 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna 65 cm
Szafka wisząca podumywalkowa
54,4 x 55,7 x 42,1 cm

biały połysk M39025000
lava mat 501.437.JK.1  

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Szafka wisząca boczna
33 x 86,6 x 28 cm

biały połysk 88427000
lava mat 501.036.00.1 

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Kosz na bieliznę
88416000

SERIA NOVA PRO

WYBRANE PRODUKTY

WYBRANE PRODUKTY

ŁAZIENKA

DYNAMICZNY SINGIEL

Bidet wiszący owalny, krótki
z otworem
dł. 48 cm
M35105000

tylko 48 cm

Zestaw łazienkowy 45 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna 45 cm
Szafka wisząca podumywalkowa
39,6 x 55,7 x 20,1 cm

biały połysk M39002000
lava mat 501.431.JK.1 

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 45 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna 45 cm
Szafka wisząca podumywalkowa
39,6 x 55,7 x 20,1 cm

biały połysk M39003000
lava mat 501.432.JK.1  

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Zestaw łazienkowy 45 cm
składający się z:
Umywalka prostokątna 45 cm
Szafka wisząca podumywalkowa
37,6 x 55,7 x 29,9 cm

biały połysk M39024000
lava mat 501.433.JK.1 

Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000

Szafka wisząca boczna, niska
33 x 65,3 x 28 cm
biały połysk 88428000
lava mat 501.037.00.1 
  
Nóżki chrom (2 szt.) 99428000
Nóżki białe (2 szt.) 99439000
Kosz na bieliznę 88416000

WYBRANE PRODUKTY
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WYBRANE PRODUKTY

ŁAZIENKA

DWUPOKOLENIOWA 

SERIA NOVA PRO PREMIUM SERIA GEO

Kabina półokrągła GEO,  
drzwi rozsuwane
szkło przezroczyste z powłoką Reflex,
profil srebrny połysk
80 cm, 560.110.00.3
90 cm, 560.121.00.3

Kabina kwadratowa GEO,  
drzwi rozsuwane
szkło przezroczyste z powłoką Reflex,
profil srebrny połysk
80 cm, 560.112.00.3
90 cm, 560.122.00.3

Miska wisząca Rimfree®, owalna, 
podwyższona, z krytymi mocowaniami
M33127000

Podwyższona górna krawędź miski 
ustępowej na wysokość do 45 cm 
od podłogi w przypadku standardowej 
wysokości mocowania (40 cm).

Do kompletowania z deską:
M30112000, M30121000.

+5 cm

Zestaw WC kompakt
składający się z:  
Miska ustępowa lejowa Rimfree® 
prostokątna, przylegająca do ściany, 
odpływ uniwersalny
M33224000
Spłuczka prostokątna z armaturą 6/3 l 
M34014000

Do kompletowania z deską:  
M30117000, M30116000, M30122000.

Do komponowania z bidetem: 
M35106000.

PRODUKTY GEBERIT

Brodzik Geberit Sestra 
90x120 cm, 550.275.00.1, czarny

Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 
czarny chrom 
długość: 90 cm, 154.440.QC.1
długość: 130 cm, 154.441.QC.1

ŁAZIENKA

DYNAMICZNY SINGIEL WYBRANE PRODUKTY

Szafka wisząca z lustrem
49,3 x 85 x 17,6 cm

biały połysk 88431000
lava mat 501.051.00.1  

Stelaż Technic GT
szerokość: 40 cm
wysokość: 113-133 cm
głebokość: 15-23,5 cm
nr kat. 994000

Przycisk Koło Elegant 
czarny błysk, 94151004
 

SERIA REKORDNOVA PRO PREMIUM

TECHNIC GT

SERIA GEO

Miska wisząca Rimfree®
K93120000

Do kompletowania z deską:  
K90119000, K90120000, K90121000.

Przegroda Walk-in GEO
Do tworzenia rozwiązań typu Walk-in
szkło 8 mm z powłoką Reflex,  
profil srebrny połysk
80 cm, 560.119.00.3
90 cm, 560.129.00.3
100 cm, 560.139.00.3
110 cm, 560.149.00.3
120 cm, 560.159.00.3
140 cm, 560.169.00.3

Wspornik w komplecie.

Szafka wisząca z lustrem
46,4 x 85 x 17,6 cm

biały połysk 88430000
lava mat 501.039.00.1   

BRODZIKI

Brodzik półokrągły PACYFIK  
wys. rantu 3 cm
80 x 80 cm, XBN0780000
90 x 90 cm, XBN0790000
100 x 100 cm, XBN0710000

Brodzik półokrągły PACYFIK  
z powłoką AntiSlide
90 x 90 cm, XBN0790101

Możliwość dokupienia obudowy  
do brodzika 80 i 90 cm.

Brodzik kwadratowy PACYFIK  
wys. rantu 3 cm
80 x 80 cm, XBK0780000
90 x 90 cm, XBK0790000
100 x 100 cm, XBK0710000

Brodzik kwadratowy PACYFIK  
z powłoką AntiSlide
90 x 90 cm, XBK0790101 
100 x 100 cm, XBK0710101

Siedzisko prysznicowe uchylne 
bez oparcia
kolor antracyt
50 x 40,2 cm,
L62001000

PRODUKTY LEHNEN

Poręcz ścienna łukowa uchylna
średnica 32 mm 
długość: 60 cm, L60401000
długość: 70 cm, L60402000
długość: 85 cm, L60403000
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SERIA NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER

PRODUKTY LEHNEN

NOVA PRO PREMIUM 
Umywalka 55 cm,  
dla osób starszych  
i z niepełnosprawnościami
z otworem, z przelewem, 501.568.01.1
z otworem, bez przelewu, 501.569.01.1
bez otworu, bez przelewu, 501.570.01.1

NOVA PRO PREMIUM  
Umywalka 65 cm 
dla osób starszych  
i z niepełnosprawnościami
z otworem, z przelewem, 501.571.01.1
z otworem, bez przelewu, 501.572.01.1
bez otworu, bez przelewu, 501.573.01.1

NOVA PRO PREMIUM 
Miska wisząca Rimfree® 
dla osób starszych  
i z niepełnosprawnościami
z półkrytymi mocowaniami
M33129000

Do kompletowania z deską: 
M30151000,   
lub siedziskiem M30161000, M30163000.

Deska dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami
z tworzywa Duroplast,
zawiasy ze stali nierdzewnej,
instalowane od góry 
biała M30151000
czerwona M30153000

Wieszak zasłony  
prysznicowej, prosty
długość: 90 cm, L63001000
długość: 120 cm, L63002000
długość: 150 cm, L63003000

Zasłona prysznicowa 
kolor biały
L33333000

Siedzisko prysznicowe
uchylne z oparciem
wymiary: 44,6 x 52,3 cm
L32005001

Odpływ liniowy Geberit CleanLine80
stal nierdzewna
długość 90 cm, 154.440.KS.1
długość 130 cm, 154.441.KS.1

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŚWIADOMY SENIOR

ŚWIADOMY SENIOR

PRODUKTY GEBERIT

WYBRANE PRODUKTY

WYBRANE PRODUKTY

WYBRANE PRODUKTY

ŁAZIENKA

DWUPOKOLENIOWA 

Brodzik Geberit Sestra
90 x 90 cm, 550.250.00.1
biały

PRODUKTY GEBERIT

Stelaż Technic GT
szerokość: 40 cm
wysokość: 113-133 cm
głebokość: 15-23,5 cm
nr kat. 994000

Przycisk Koło Play
biały, 94151004
 

TECHNIC GT

TECHNIC GT

Stelaż Technic GT
szerokość: 40 cm
wysokość: 113-133 cm
głebokość: 15-23,5 cm
nr kat. 994000

Przycisk Koło Elegant 
chrom, 94151002
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NOTATKI
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GEBERIT SP. Z O.O.

ul. P
02-676 Warszawa

infolinia: 801 17 17 17
t: +48 22 376 01 02


