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/inspiracje

LOUIS to produkty stworzone z tęsknoty za minionym światem 

pełnym przyjaznych form, dekoracyjnych ale i precyzyjnych 

geometrycznie. Z chęci powrotu do świata dekoracji i finezji 

odkrywanej w codziennych przedmiotach, wykonanych ręką 

najwyższej klasy rzemieślnika, gdzie dokładność wykonania łączy 

się z indywidualnym podejściem do każdego produktu.   

04

Projektowanie kolekcji LOUIS to była przygoda fascynująca 

i trudna zarazem – wymagała odkrycia i warsztatowego 

przepracowania kanonów projektowania, którymi nie żyję na co 

dzień. Zwrócenia się w kierunku stylistyki trochę chyba dziś 

zapomnianej, bardziej dekoracyjnej i ozdobnej niż dominujące 

w projektowaniu produktów łazienkowych nowoczesne 

i minimalistyczne standardy. Sięgnięcia po motywy art deco, ale 

i ich lepszego zrozumienia i twórczego przetworzenia.

projektant kolekcji LOUIS
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klasycznie

Połączenie czystości wnętrza i klasycznych akcentów to idealne tło dla kolekcji 

LOUIS. Zwolennicy prostoty i wizualnego spokoju docenią harmonijne 

współgranie produktów. Przyjazne miękkie kształty mebli i umywalek nawiązują 

do czasów, w których estetyka nie ulegała kompromisom technologii czy 

kosztów. W takiej stylizacji zdecydowanie polecamy, w miarę możliwości 

wnętrza, oświetlenie łazienki czy sypialni naturalnym światłem zewnętrznym – 

dodatkowo wymodeluje nasze wnętrze emocjonalnymi akcentami.

/stylizacja
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W skład kolekcji LOUIS wchodzą komfortowe 

umywalki połączone z pojemnymi sza�ami. 

Zaokrąglone, krzywoliniowe korpusy mebli 

i dopracowane detale nóżek dają wrażenie 

lekkości i finezji. Meble są dzięki temu zgrabne 

a ich połączenie z umywalkami starannie 

przemyślane. 
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Granica łazienki we współczesnym projektowaniu 

wnętrz pomału zaciera się. Wyrazem tej tendencji 

jest występująca w ofercie LOUIS toaletka – sza�a 

z pojedynczą szufladą na wysokich nogach. Przy 

skompletowaniu jej z blatem stworzymy idealne 

miejsce do codziennej pielęgnacji i makijażu, 

możliwe do zastosowania także w sypialni. 

Miejsce, gdzie wszystkie drobiazgi będą zawsze 

pod ręką a szuflada z systemem organizacji uczyni 

z tych czynności przyjemne codzienne rytuały. 
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na sąsiedniej stronie// Jeżeli Twoja łazienka ma zachwycać nie tylko stylem i wzornictwem ale tez 

funkcjonalnością – nie ma lepszego wyboru niż komfortowa podwójna umywalka o szerokości 

144 cm wraz z zestawem 3 szafek podumywalkowych. Pokaźna przestrzeń do przechowywania jest 

w takim układzie bardzo starannie zagospodarowana – do dyspozycji mamy aż 6 szuflad 

o zróżnicowanej wielkości. A wszystko w strefie najlepszego zasięgu przy korzystaniu z umywalki. 

Uzupełnieniem kolekcji LOUIS są pojemne sza�i boczne. Idealnie wkomponują się w Twoje wnętrze, 

dopasują się do pozostałych produktów kolekcji dzięki użyciu tych samych detali i tego samego 

języka designu. Dzięki krzywoliniowym kształtom zachowują lekkość optyczną i zgrabność.
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Biały jedwabisty mat blatu toaletki delikatnie i gustownie współgra z czystym połyskiem frontów 

i boków. Jest przyjemny w dotyku a formowanie go z kompozytu mineralno – akrylowego 

zapewnia odpowiednią wytrzymałość i odporność powierzchni. 

Delikatnie i miękko profilowane krawędzie blatu stanowią wizualne domknięcie bryły mebla, 

poprawiają jego funkcjonalność poprzez ułatwienie sprzątania i stworzenie bariery dla 

przypadkowego strącenia przedmiotów z powierzchni. 



artDeco

W stylistyce art deco produkty LOUIS czują się jak w swoim żywiole. To z myślą 

o skontrastowanym wykończeniu, szlachetnych materiałach i dekoracyjnych 

detalach powstawała ta kolekcja. Uformowały ją kanony dekoracyjnego 

projektowania z pierwszej połowy XX w. Dzisiaj, kiedy w starciu z prądami 

modernistycznymi ta stylistyka wydaje się być w odwrocie – uważamy, że warto 

do niej wracać i na nowo odszukiwać. I odkrywać wagę proporcji, swobody 

i fantazji w projektowanych produktach.  

/stylizacja
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Przygotowaliśmy popularny rozmiar umywalki 

82 cm również w czarnym matowym wykoń-

czeniu. Idealnie skomponuje się z czarnym 

połyskiem szafek w monochromatycznych, 

jednolitych projektach ozdobionych złotymi 

detalami.



Czarny połysk mebli LOUIS szczególnie efektownie 

będzie wyglądał w czarnej stylizacji łazienki. Takie 

odważne zestawienie, uzupełnione o złote 

dodatki będzie prostym odwołaniem do estetyki 

art deco w jej najlepszym wydaniu. 
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Sza�a 82 cm w wersji przykrytej blatem – dzięki takiemu połączeniu powstaje komoda, która może być 

wykorzystana także poza łazienką – idealnie wkomponuje się do sypialni czy odpowiednio 

zaaranżowanego pokoju dziennego. 

Uchwyt LOUIS projektowany był przez tego samego projektanta co pozostałe produkty kolekcji. Jego 

stylistyka stanowi znakomite uzupełnienie formy mebla, jest swego rodzaju biżuteryjnym dodatkiem 

nadającym charakteru i podkreślającym ekskluzywność kolekcji. 
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Wykonany z materiału solid surface blat toaletki, tutaj w dopasowanym do lakieru korpusów 

starannie (ręcznie!) polerowanym czarnym połyskiem znakomicie komponuje się w jedną całość. 

W toaletce, inaczej niż w sza�ach podumywalkowych, nogi są dołączone do produktu, nie ma 

więc potrzeby zamawiania ich oddzielnie. 



loftowo

Nowoczesna stylistyka wnętrza i bardziej tradycyjne produkty? Tak, takie 

połączenie jest możliwe. Słowo -klucz w tym wypadku to kontrast. Szlachetna 

głębia połysku lub jedwabisty mat powierzchni mebli znakomicie współgrają 

z surowym betonem lo�owego wnętrza. Płynna krzywizna mebli kontrastuje 

z naturalną surowością ścian. Takie odważne rozwiązania tworzą wnętrza 

nieoczywiste i pełne indywidualnego charakteru.  

/stylizacja
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Zestawienie dwóch szafek podumywalkowych 

o szerokości 62 cm z umywalkami obok siebie – 

to gwarancja wygody korzystania z łazienki. 

W zależności od faktury ścian do wszystkich 

wariantów mebli można dobrać umywalkę 

matową lub wykończoną w połysku . 
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Sza�a wysoka boczna dzięki swojej pojemności 

będzie doskonałym uzupełnieniem funkcji 

przechowywania. A jej uniwersalny design 

umożliwia instalację także w pokoju dziennym, 

sypialni lub w innych pomieszczeniach. 



Produkty LOUIS znakomicie odnajdą s ię 

w przestronnych wnętrzach, pełnych naturalnych, 

surowych faktur i urozmaiconych pokojowymi 

roślinami. Na takim tle najlepiej można docenić 

ich idealne proporcje i dopracowane detale. 
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Sza�ę z pojedynczą szufladą na wysokich nogach 

można komponować z blatami jako toaletkę. Ale 

można również połączyć ją z umywalką 82 cm 

i wykorzystać jako sza�ę podumywalkową. 



Taka kompozycja, miejsce codziennych pielęg-

nacyjnych rytuałów o niezwykłych walorach 

wizualnych oferuje także przestrzeń do przecho-

wywania. Szuflada sza�i posiada delikatny 

optycznie organizer, ułatwiający utrzymanie 

porządku.  
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Sza�i 82 cm. również można przykryć blatem – 

uniwersalna komoda, która wtedy powstaje 

sprawdzi się zarówno w łazience, jak i w innych 

pomieszczeniach. Materiał blatu jest odporny na 

środki chemiczne i łatwy w utrzymaniu czystości. 
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Sza�i LOUIS są wyposażone w zawieszki do 

montażu na ścianie, można więc instalować je 

także bez opcjonalnych nóżek. 

Powierzchnia blatu jest na tyle duża iż zmieszczą 

się na niej wszystkie niezbędne przedmioty. 

Dodatkowo znajdzie się też sporo miejsca dla 

dopasowanych do charakteru wnętrza dekoracji.



Wnętrze pełne słońca i zapachów Toskanii? To także idealne tło dla mebli LOUIS. 

Ich kształty i powierzchnie współgrają z tak lubianymi przez nas elementami 

starej architektury śródziemnomorskiej. Historia zapisana w kamieniu 

i odciśnięta w uroczo starzejących się tynkach, dzięki meblom LOUIS zaczyna 

pisać swój nowy rozdział. 

w Toskanii

/stylizacja
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Do wnętrz w klimacie śródziemnomorskim 

polecamy umywalki matowe. Lepiej dopasują się 

do charakteru łazienki i typowych dla takich 

wnętrz bogatych i zróżnicowanych faktur ścian. 
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Sza�a boczna LOUIS jest uniwersalna – w razie 

potrzeby można zmienić stronę otwierania drzwi, 

dzięki czemu łatwo możemy ją dopasować do 

funkcjonalnego układu pomieszczenia.



Polecamy łączenie opcjonalnych nóżek z meblami 

w tym samym kolorze. Ale oczywiście można je 

też skompletować z pozostałymi kolorami z oferty 

LOUIS. Zachęcamy do znalezienia własnej, 

najlepszej kompozycji. 
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Blat w wykończeniu biały mat odnajdzie się 

bardzo dobrze w połączeniu z fakturą kamienia, 

starego tynku czy zniszczonego drewna. Dzięki 

temu wkomponowanie sza�i we wnętrze oraz 

dobranie dekoracji będzie łatwe i efektowne. 



Także w tej stylizacji zamknięta blatem toaletka 

efektownie uzupełni Twoje wnętrze. Jej starannie

i dokładnie połączone elementy zapewnią, obok 

niezawodnego funkcjonowania – także wrażenie 

obcowania z produktami ekskluzywnymi 

i luksusowymi.
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Ze względów stateczności postawienie toaletki 

oraz wszystkich pozostałych mebli na nogach 

wymaga dodatkowo mocowania do ściany. Dzięki 

możliwości regulacji nóżek taka instalacja będzie 

stabilna nawet w przypadku podłoża o na-

turalnych nierównościach – na przykład kamienia.  



Gładkie powierzchnie lakierowanych frontów kontrastują z naturalnie różnorodnymi materiałami 

wykończenia wnętrza. To, stosowane na zasadzie świadomego kontrastu, połączenie wprowadzi 

do Twojego wnętrza urozmaicenie i pozwoli podkreślić walory designu kolekcji LOUIS. 
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– modny, intrygujący kolor połączony z przyjemnym 

w dotyku wykończeniem w jedwabistym macie. To kolejne 

niezwykłe wcielenie LOUISA, zestawione z uchwytami w tym 

samym kolorze co korpus. 

granatowy mat

czarny połysk

– połączenie ekskluzywności i  szlachetności 

wykończenia, podkreślające dopracowane detale. 

Głębia połysku szczególnie dobrze uwidacznia się 

dzięki krzywoliniowym kształtom frontów i boków. 

Jest też dodatkowo podkreślona dzięki zestawieniu 

ze złotymi uchwytami.

- połączenie skromności i szlachetności, które dobrze 

zafunkcjonuje w każdym wnętrzu. Wrażenie czystości 

formy jest dodatkowo wzmacniane zestawieniem 

białych korpusów z uchwytem w tym samym kolorze 

i wykończeniu. 

biały połysk

/kolorystyka
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opcje uchwytów

W zależności od Państwa indywidualnych oczekiwań i charakteru pomieszczeń proponujemy kompletowanie mebli LOUIS 

w trzech opisanych wcześniej kolorach także z innymi wykończeniami uchwytów. W sumie przygotowaliśmy 5 propozycji – 

obok uchwytów w kolorach korpusów, czyli białego połysku, czarnego połysku i granatowego matu oferujemy także 

wykończenia złoty połysk i chrom połysk.  

/kolorystyka
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instalacja

Ze względów stateczności 

i dokładności ustawienia korpusów 

konieczne jest zawieszanie mebli LOUIS na 

ścianie nawet w sytuacji, gdy stoją one na nogach. 

Regulacje nóg służą tylko do wyrównania drobnych nierówności 

podłoża. 

/specyfikacja
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standard wnętrza szafek 

Wnętrze szafek LOUIS wykończone jest w stonowanym kolorze ciemnego grafitu. Górna szuflada wyposażona jest w praktyczny 

organizer. Elementy organizera można wyjmować, dzięki czemu utrzymanie czystości w szufladzie jest łatwe i nie wymaga wysiłku. Dolna 

szuflada jest pobawiona podziałów – dzięki temu jest pojemna i pomieści nawet duże przedmioty a umieszczona na dnie mata przeciwpoślizgowa 

zapobiegnie przypadkowemu ich przesuwaniu się. Obie szuflady bazują na najlepszym dostępnym na rynku systemie wysuwu BLUM Legrabox – dzięki temu ich 

wysuwanie jest płynne i łatwe nawet pod obciążeniem a ciche domykanie i pełen wysuw potęgują wrażenie komfortu i wygody. 
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Sza�i 82 cm, zarówno dwu-  jak i jednoszufladowe mają 

możliwość komponowania z umywalką jak i formowanym blatem 

z materiału solid surface. W pierwszym przypadku funkcjonują 

jako klasyczna sza�a podumywalkowa, w drugim – jako 

praktyczna toaletka lub pojemna komoda. Przy kompletowaniu 

z blatem należy najpierw zainstalować w szafce dołączoną do 

blatu listwę i profil metalowy – zapewnią odpowiednią 

sztywność i podparcie.   

uniwersalne szafki 82 cm

szafki wysokie boczne

Grafitowe wnętrze skryte za dwoma skrzydłami drzwi wyposażone jest w wykonane ze szkła 

grafitowego półki. Ich zwiększona grubość podkreśla ekskluzywny charakter mebla. Starannie 

dobrane (także kolorystycznie) podpórki solidnie i elegancko mocują półki w korpusie. 

/specyfikacja
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Zestaw z umywalką podwójną 
144 cm

Przy kompletowaniu mebli pod podwójną umywalkę 

o szerokości 144 cm należy połączyć 2 sza�i 62 cm 

z dodatkowym modułem, sza�ą - łącznikiem, pod środkową 

część umywalki. Wszystkie elementy takiego zestawu posiadają 

własną, trójwymiarową regulację zawieszenia, zatem przy 

instalacji należy je zamocować do ściany i każdy wyregulować 

indywidualnie a następnie przykryć umywalką. Ze względów 

estetycznych sugerujemy montaż tylko skrajnych nóg takiego 

zestawu jak pokazano na ilustracji obok, ale technicznie można 

oczywiście zamontować także wewnętrzne nogi szafek 62 cm. 



cena 
ne�o, zł

cena 
bru�o, zł

/produkty
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Sza�a podumywalkowa 62 cm, dwie szuflady OR50-SD2S-62-1 kolor: biały połysk 3413,00 4197,99

wymiary (szer x wys x gł): 61,6 x 55,4 x 47,7 cm OR50-SD2S-62-7 kolor: czarny połysk 3413,00 4197,99

waga bru�o 31 kg OR50-SD2S-62-14 kolor: granatowy mat 3413,00 4197,99

kompletowanie: umywalki LOUIS 62 cm, nogi LOUIS, przednie i (opcjonalnie) tylne

Sza�a podumywalkowa 82 cm, dwie szuflady OR50-SD2S-82-1 kolor: biały połysk 4095,00 5036,85

wymiary (szer x wys x gł): 81,6 x 55,4 x 47,7 cm OR50-SD2S-82-7 kolor: czarny połysk 4095,00 5036,85

waga bru�o 33 kg OR50-SD2S-82-14 kolor: granatowy mat 4095,00 5036,85

kompletowanie: umywalki LOUIS 82 cm, nogi LOUIS, przednie i (opcjonalnie) tylne, blaty LOUIS

Sza�a podumywalkowa 102 cm, dwie szuflady OR50-SD2S-102-1 kolor: biały połysk 4725,00 5811,75

wymiary (szer x wys x gł): 101,6 x 55,4 x 47,7 cm OR50-SD2S-102-7 kolor: czarny połysk 4725,00 5811,75

waga bru�o 36,5 kg OR50-SD2S-102-14 kolor: granatowy mat 4725,00 5811,75

kompletowanie: umywalki LOUIS 102 cm, nogi LOUIS, przednie i (opcjonalnie) tylne

Sza�a podumywalkowa 82 cm, jedna szuflada OR50-SD1S-82-1 kolor: biały połysk 4095,00 5036,85

wymiary (szer x wys x gł): 81,6 x 87 x 47,7 cm OR50-SD1S-82-7 kolor: czarny połysk 4095,00 5036,85

waga bru�o 31 kg OR50-SD1S-82-14 kolor: granatowy mat 4095,00 5036,85

kompletowanie: umywalki LOUIS 82 cm, blaty LOUIS
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cena 
ne�o, zł

cena 
bru�o, zł

/produkty
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Umywalka meblowa 62 cm, syntetyczna Louis UME-LU-62-92 kolor: biały (konglomerat) 683,00 840,09

wymiary (szer x wys x gł): 62 x 3 x 48 cm UME-LU-62-93 kolor: biały mat (konglomerat) 683,00 840,09

waga bru�o 12 kg

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 62 cm

Umywalka meblowa 82 cm, syntetyczna Louis UME-LU-82-92 kolor: biały (konglomerat) 767,00 943,41

wymiary (szer x wys x gł): 82 x 3 x 48 cm UME-LU-82-93 kolor: biały mat (konglomerat) 767,00 943,41

waga bru�o 15 kg UME-LU-82-94 kolor: czarny mat (konglomerat) 767,00 943,41

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 82 cm

Umywalka meblowa 102 cm, syntetyczna Louis UME-LU-102-92 kolor: biały (konglomerat) 945,00 1162,35

wymiary (szer x wys x gł): 102 x 3 x 48 cm UME-LU-102-93 kolor: biały mat (konglomerat) 945,00 1162,35

waga bru�o 17 kg

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 102 cm

Umywalka meblowa 144 cm, syntetyczna Louis, podwójna UME-LU-144-92-D kolor: biały (konglomerat) 1365,00 1678,95

wymiary (szer x wys x gł): 144 x 3 x 48 cm UME-LU-144-93-D kolor: biały mat (konglomerat) 1365,00 1678,95

waga bru�o 26 kg

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 144 cm
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cena 
ne�o, zł

cena 
bru�o, zł

/produkty
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Akcesoria nogi (2 szt), uniwersalne tylne OR50-A-NOT-xx-1 kolor: biały połysk 294,00 361,62

wymiary (szer x wys x gł): 10 x 27,5 x 10 cm OR50-A-NOT-xx-7 kolor: czarny połysk 294,00 361,62

waga bru�o 2 kg OR50-A-NOT-xx-14 kolor: granatowy mat 294,00 361,62

kompletowanie: sza�i LOUIS (wszystkie rozmiary)

Akcesoria nogi (2 szt) do sza�i 62 cm, przednie OR50-A-NOF-62-1 kolor: biały połysk 294,00 361,62

wymiary (szer x wys x gł): 10 x 27,5 x 10 cm OR50-A-NOF-62-7 kolor: czarny połysk 294,00 361,62

waga bru�o 2 kg OR50-A-NOF-62-14 kolor: granatowy mat 294,00 361,62

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS do sza�i 62 cm, 

Akcesoria nogi (2 szt) do sza�i 82 cm, przednie OR50-A-NOF-82-1 kolor: biały połysk 294,00 361,62

wymiary (szer x wys x gł): 10 x 27,5 x 10 cm OR50-A-NOF-82-7 kolor: czarny połysk 294,00 361,62

waga bru�o 2 kg OR50-A-NOF-82-14 kolor: granatowy mat 294,00 361,62

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 82 cm, 

Akcesoria nogi (2 szt) do sza�i 102 cm, przednie OR50-A-NOF-102-1 kolor: biały połysk 294,00 361,62

wymiary (szer x wys x gł): 10 x 27,5 x 10 cm OR50-A-NOF-102-7 kolor: czarny połysk 294,00 361,62

waga bru�o 2 kg OR50-A-NOF-102-14 kolor: granatowy mat 294,00 361,62

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 102 cm, 

Akcesoria nogi (2 szt) do sza�i bocznej 47 cm, przednie OR50-A-NOF- -1 kolor: biały połysk 

wymiary (szer x wys x gł): 10 x 27,5 x 10 cm OR50-A-NOF-47-7 kolor: czarny połysk 294,00 361,62

waga bru�o 2 kg OR50-A-NOF-47-14 kolor: granatowy mat 294,00 361,62

kompletowanie: sza�i boczne LOUIS
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Blat  82 cm, OR50-B-82-2 kolor: biały mat 853,00 1049,19

wymiary (szer x wys x gł): 81,6 x 1,7 x 47,7 cm OR50-B-82-7 kolor: czarny połysk 853,00 1049,19

waga bru�o 7 kg

kompletowanie: sza�i podumywalkowe LOUIS 82 cm, 

Sza�a podumywalkowa 24 cm, dwie szuflady OR50-SD2S-24-1 kolor: biały połysk 1260,00 1549,80

wymiary (szer x wys x gł): 24 x 55,4 x 39 cm OR50-SD2S-24-7 kolor: czarny połysk 1260,00 1549,80

waga bru�o 16 kg OR50-SD2S-24-14 kolor: granatowy mat 1260,00 1549,80

kompletowanie: umywalki LOUIS 144 cm, w komplecie z 2 sza�ami 62cm 

Lustro w ramie 50 cm, OR50-L-RA-50-1 kolor: biały połysk 853,00 1049,19

wymiary (szer x wys x gł): 50 x 72 x 6 cm OR50-L-RA-50-7 kolor: czarny połysk 853,00 1049,19

waga bru�o 6 kg OR50-L-RA-50-14 kolor: granatowy mat 853,00 1049,19

OR50-L-RA-50-95 kolor: złoty połysk 1155,00 1420,65

Sza�a wysoka boczna 47 cm, dwoje drzwi OR50-SB2D-47-1 kolor: biały połysk 3045,00 3745,35

wymiary (szer x wys x gł): 47 x 170 x 32,5 cm OR50-SB2D-47-7 kolor: czarny połysk 3045,00 3745,35

waga bru�o 27,5 kg OR50-SB2D-47-14 kolor: granatowy mat 3045,00 3745,35

Akcesoria uchwyt 3 cm, OR50-A-U-3-1 kolor: biały połysk 21,00 25,83

wymiary (szer x wys x gł): 3,5 x 3,5 x 1,8 cm OR50-A-U-3-7 kolor: czarny połysk 21,00 25,83

waga bru�o 0,1 kg OR50-A-U-3-14 kolor: granatowy mat 21,00 25,83

OR50-A-U-3-95 kolor: złoty połysk 21,00 25,83

kompletowanie: opcjonalnie wszystkie meble LOUIS OR50-A-U-3-99 kolor: chrom połysk  21,00 25,83



57



Oristo sp z o.o.
13-324 Grodziczno
tel. (+48) 56 4729500
www.oristo.pl
wersja 1/2022






