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ORiSTO w przeszłości
tradycja meblarska od 1933 roku
Jesteśmy polską firmą założoną w 1933
roku, na której siłę i stabilność pracowały aż
cztery pokolenia pracowników oraz rodziny
Ornowskich. Nasza, już blisko 90-letnia historia,
jest powodem do dumy, ale i zobowiązaniem
na przyszłość.
Z

sukcesem

staramy

się

łączyć

to,

co

najlepsze w tradycji stolarskiego rzemiosła,
z tym co najlepsze w nowoczesnej produkcji
przemysłowej.
Elementem

spina-

jącym te dwa światy
jest dbałość o szczegół,
każdy detal i o ludzi.
Bardzo zależy nam na
tym, aby w naszych
produktach
ślad

pozostał

zaangażowania,

profesjonalizmu i solidności wszystkich, którzy brali udział w ich
wytworzeniu.
Chcemy

być

nowo-

cześni,

bo

tego

wymagają

wyzwania

współczesności.
Ale chcemy być też
tradycyjnie

solidni

i rzetelni, bo uważamy,
że tylko tak możemy
budować trwałe wartości na przyszłość.
4

ORiSTO współcześnie
nowoczesny park maszynowy

ORiSTO posiada bardzo nowoczesny i stale
modernizowany park maszynowy. To nasza
duma i źródło przekonania, że jesteśmy
znakomicie

przygotowani

współczesności.
sprawnie

na

Produkcja,

działającym

wyzwania
zarządzana

systemem

ERP

oraz wdrożone normy ISO, dają gwarancję
stabilności i przewidywalności.
Praca na każdym kroku
jest mierzona i analizowana

pod

kątem

zwiększenia wydajności
i efektywności. Niemniej,

w

codzien-

nym

dążeniu

do

nowoczesności,

nie

zapominamy o szkole

tradycyjnego,

larskiego
które

sto-

rzemiosła,

jest

naszym

początkiem i źródłem.
Sięgamy po tamtejsze
praktyki, dopasowując
je

do

standardów

współczesności,
dbałość

o

bo
kunszt

i precyzję wykonania
jest dla nas kluczową
wartością.
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ORiSTO w przyszłości
rozwój centrum badawczego

Naszą misją zawsze było tworzenie mebli
o wysokim standardzie, z dbałością o każdy
detal. Ale często sama misja to za mało.
Dlatego w naszym laboratorium badawczorozwojowym
zgodność

na

bieżąco

parametrów,

sprawdzamy
dostarczanych

materiałów i komponentów z określonymi
przez nas, wysokimi standardami. Nieustająco
testujemy

wszystkie

kolekcje,

by

stale

udoskonalać produkty,
które
się

od

lat

opinią

cieszą

najlepiej

zabezpieczonych

na

rynku.
Prowadzimy

ciągłe

badania nad estetyką,
kształtem
riałem
z

w

i

mate-

połączeniu

technologicznym

i rzemieślniczym knowhow.
To dla nas w ORiSTO
proces

nieustannego

doskonalenia
cesów,

pro-

kompetencji

i troski o ludzi. To droga, w której poszukiwanie

doskonałości

jest niekończącym się
rozwojem.
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BOLD | 66
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STANDARD | 148
OPAL | 154			

MINI | 124
MONTEBIANCO | 80
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BERYL | 110
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relingi | 34

AKCESORIA UNI

			

blaty | 32			

ZESTAWY | 130
MINI

PLATFORMA

UNI
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platforma
UNI

łącz i komponuj
jak chcesz
SIENA
BRYLANT

BERYL

szafki UNI

BOLD

różnorodna stylistyka
warianty umywalek
14

SILVER

BOLD

TWINS

JOY

BERYL

BLATY

umywalki UNI
FLOPPY

AMELIA

CERA

VISION

PREMIUM

MONTEBIANCO

SKAGEN

idealne dopasowanie
swoboda kompletowania
15

wnętrze
Projektując nasze kolekcje uniwersalne dołożyliśmy wszelkich starań, aby wnętrza szafek wyróżniały
się wysokim standardem i elegancją. Ciemne korpusy szuflad, idealnie harmonizujące z najwyższej
klasy metalowymi bokami oraz zabezpieczone grafitowym lakierem wewnętrzne powierzchnie
korpusów – wszystko to, jest synonimem najwyższej jakości. Nie zapomnieliśmy jednak o walorach
funkcjonalnych – w takim wnętrzu nie widać śladów zużycia i zniszczenia powierzchni a lakierowanie
wnętrza korpusów dodatkowo zabezpiecza te elementy przed działaniem wody.

1

3

2

4

5

6

7

regulowane zawieszki szafek

precyzyjne zawieszenie

wymienna wkładka w środkowej części górnej szuflady
metalowa listwa łącząca górną część mebla
grafitowe wnętrza mebla
metalowe szuflady SLIM
organizacja górnych szuflad
pojemne dolne szuflady
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możliwość zmiany konfiguracji szafki

wytrzymałość formy

elegancki wygląd i mniej zabrudzeń
tylko 12 mm grubości boku i długotrwałe działanie
funkcjonalna i dopasowana do wariantu instalacji
idealne do przechowywania dużych przedmiotów

szafki boczne wysokie

korpusy

wilgocioodporna płyta wiórowa lub wilgocioodporny MDF

fronty

wilgocioodporny MDF.

wnętrze

grafitowe z powierzchniami laminowanymi i lakierowanymi.

4

1

3

2
5

2 warianty funkcjonalne
płaska i szeroka szafka z wygodnym dostępem do przechowywanych drobiazgów
głęboka i bardzo funkcjonalna szafka z możliwością instalowania wysuwnego kosza na
bieliznę
drzwi uniwersalne, lewe/prawe z zawiasami ze zintegrowanym soft-close
korpusy szafek wyposażone w kryte zawieszki z regulacją 3D
6 regulowanych hartowanych półek szklanych, wykonanych z dymionego szkła o kolorze
harmonizującym z powierzchniami wewnętrznymi szafek.
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konfiguracje
szafka pod umywalkę 60/80 cm, syntetyczną
po instalacji listwa wystaje ponad boki szafki około 2 mm, umywalka lekko unosi się nad bokami, połączenie
należy uszczelnić silikonem
metalowa listwa górna instalowana z kołnierzem w dół
wkład środkowy szuflady w wersji krótkiej, zostawione puste miejsce na syfon w tylnej części wkładu

szafka pod umywalkę 60/80 cm,
ceramiczną
po instalacji listwa wystaje ponad boki szafki około 16 mm, umywalka unosi się nad bokami około 14-16 mm
metalowa listwa górna instalowana z kołnierzem w dół
wkład środkowy szuflady w wersji krótkiej, zostawione puste miejsce na syfon w tylnej części wkładu
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szafki 60/80 cm, pod blaty i umywalki nablatowe
po instalacji listwa wystaje około 2 mm,
przy konfigurowaniu szafki bocznej jako komody – wkład szuflady w wersji długiej
metalowa listwa górna z kołnierzem do góry do którego przykręcamy blat
przy instalowaniu umywalek nablatowych – środek szuflady w wersji krótkiej
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konfiguracje
szafki podumywalkowe 120 cm
standard i rozwiązania
materiałowe analogiczny jak
w pozostałych meblach

1

górne szuflady wyposażone
w dołączone z produktem
2 wymienne wkłady – na
środku i boku. Odpowiedni

1

montaż wkładów pozwala
na przygotowanie szafki do
wariantowej instalacji – jako
komody czyli dużej szafki bocznej
(wszystkie wkłady pełne) lub szafki
podumywalkowej z opcjonalnie
umieszczonymi umywalkami – po
lewej lub prawej stronie (jeden
wkład częściowy)

szczegóły mocowania listwy górnej w zależności od wariantu instalacji – analogicznie jak w przypadku szafek
60/80 cm. Przy instalacji umywalek z dwiema misami lub dwóch umywalek nablatowych – wkłady krótkie
w skrajnych sekcjach szuflady górnej. W przypadku instalowania jednej umywalki nablatowej asymetrycznie
– wkład krótki, odpowiednio z lewej lub prawej strony.

20

umywalki ceramiczne

umywalki syntetyczne

3

2

2

mocowanie listwy górnej 16 mm

3

mocowanie listwy górnej 2 mm

pod umywalką ceramiczną

pod umywalką syntetyczną

i kołnierzem do dołu

i kołnierzem do dołu
blaty i umywalki nablatowe

4

4

mocowanie listwy górnej 0 mm
pod blatem i kołnierzem do góry

w pozostałych przypadkach instalacji umywalek – jeden wkład krótki w środkowej sekcji szuflady. W przypadku
instalacji jako szafki bocznej – wszystkie wkłady długie. Przy asymetrycznym układzie z umywalką z lewej lub
z prawej strony – wkład pod umywalką krótki, pozostałe długie.
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UNI
Ta kolekcja mebli łazienkowych to hołd złożony skandynawskiej prostocie
i elegancji. Geometria brył, podkreślona linią ram na frontach, płynnie
przepływa w miękki detal tworząc intrygujący uchwyt. Dyskretna i łagodna
krzywizna frontu tworzy wyjątkową formę uchwytu i jest również bardzo

SKAGEN

charakterystycznym wyróżnikiem designu tej kolekcji. SKAGEN jest propozycją
dla osób ceniących wyrafinowaną prostotę, dla zainteresowanych wnętrzem
surowym, ale ciepłym, dla pasjonatów uczciwego designu wtopionego
w naturalne materiały.
Jak we wszystkich kolekcjach z platformy UNI, kolekcję SKAGEN można łączyć
z szeroką gamą umywalek meblowych, nablatowych oraz dedykowanych
blatów i akcesoriów. Daje to gwarancję dużej swobody przy aranżacji przestrzeni
łazienkowej.
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UNI

UNI | SKAGEN

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

SKAGEN - szafka podumywalkowa 50 cm., jedna szuflada

SKAGEN

z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały mat

OR49-SD1S-50-2

1122,00 1380,06

kolor: piaskowy mat

OR49-SD1S-50-10

1122,00 1380,06

wymiary (szer. x wys. x gł.): 49,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 24 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 50 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SKAGEN - szafka podumywalkowa 60 cm., jedna szuflada
z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały mat

OR49-SD1S-60-2

1403,00 1725,69

kolor: piaskowy mat

OR49-SD1S-60-10

1403,00 1725,69

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 29 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SKAGEN - szafka podumywalkowa 80 cm., jedna szuflada
z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały mat

OR49-SD1S-80-2

1567,00 1927,41

kolor: piaskowy mat

OR49-SD1S-80-10

1567,00 1927,41

wymiary (szer. x wys. x gł.): 79,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 35 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SKAGEN - szafka podumywalkowa 120 cm., jedna szuflada
z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały mat

OR49-SD1S-120-2

2220,00 2730,60

kolor: piaskowy mat

OR49-SD1S-120-10

2220,00 2730,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 46,5 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
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opis		
kolor:
indeks:

UNI | SKAGEN

cena
cena
netto: brutto:

SKAGEN - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały mat

OR49-SB1D-35-2

1116,00 1372,68

kolor: piaskowy mat

OR49-SB1D-35-10

1116,00 1372,68

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 160 x 32 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: kosz UNI, nogi UNI
SKAGEN - szafka wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały mat

OR49-SB1D-40-2

1116,00 1372,68

kolor: piaskowy mat

OR49-SB1D-40-10

1116,00 1372,68

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: nogi UNI - tylko jako nogi przednie
n

SKAGEN - szafka niska boczna 40 cm., jedna szuflada
kosz w komplecie
kolor: biały mat

OR49-SN1S-40-2

1290,00 1586,70

kolor: piaskowy mat

OR49-SN1S-40-10

1290,00 1586,70

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 22 kg

kompletowanie: wszystkie szafki dolne SKAGEN, blaty UNI, nogi UNI

n

– nowość
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX

26

330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX

27

UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)

30

n

– nowość

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
pojedyncza
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1092,00 1343,16

waga brutto: 33 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1313,00 1614,99

waga brutto: 34 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
pojedyncza
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

534,00

656,82

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

599,00

736,77

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI, 60 cm. (2x)
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UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.
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wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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UNI

Horyzontalny

układ,

podkreślony

wyraźnie

zaznaczonymi

krawędziami,

geometryczny charakter frontów oraz delikatne frezowanie uchwytów to cechy

BRYLANT

charakterystyczne tej kolekcji. Piękno geometrii z pewnością docenią również
zwolennicy modułowych, komfortowych i pojemnych rozwiązań. Kolekcja
BRYLANT daje możliwość łączenia różnych rozmiarów szafek, w tym wersji
z koszem, pod wspólnym blatem.
Jak we wszystkich kolekcjach z platformy UNI, kolekcję BRYLANT można łączyć
z szeroką gamą umywalek meblowych, nablatowych oraz dedykowanych
blatów i akcesoriów. Daje to gwarancję dużej swobody przy aranżacji przestrzeni
łazienkowej.
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BRYLANT

UNI

UNI | BRYLANT

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

BRYLANT - szafka podumywalkowa 50 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR36-SD2S-50-1-V3

1122,00 1380,06

kolor: czarny mat

OR36-SD2S-50-8-V3

1122,00 1380,06

wymiary (szer. x wys. x gł.): 49,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 22 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 50 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
BRYLANT - szafka podumywalkowa 60 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR36-SD2S-60-1-V3

1154,00 1419,42

kolor: czarny mat

OR36-SD2S-60-8-V3

1154,00 1419,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 29 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
BRYLANT - szafka podumywalkowa 80 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR36-SD2S-80-1-V3

1364,00 1677,72

kolor: czarny mat

OR36-SD2S-80-8-V3

1364,00 1677,72

wymiary (szer. x wys. x gł.): 79,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 35 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
BRYLANT - szafka podumywalkowa 120 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR36-SD2S-120-1-V3

1788,00 2199,24

kolor: czarny mat

OR36-SD2S-120-8-V3

1788,00 2199,24

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 46,5 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
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UNI | BRYLANT

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

BRYLANT - szafka wysoka boczna 35 cm., dwoje drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały połysk

OR36-SB2D-35-1-V3

899,00 1105,77

kolor: czarny mat

OR36-SB2D-35-8-V3

899,00 1105,77

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 160 x 32 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: kosz UNI, nogi UNI
BRYLANT - szafka wysoka boczna 40 cm., dwoje drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały połysk

OR36-SB2D-40-1-V3

899,00 1105,77

kolor: czarny mat

OR36-SB2D-40-8-V3

899,00 1105,77

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: nogi UNI - tylko jako nogi przednie
BRYLANT - szafka niska boczna 40 cm., jedna szuflada
kosz w komplecie
kolor: biały połysk

OR36-SN1S-40-1-V3

1086,00 1335,78

kolor: czarny mat

OR36-SN1S-40-8-V3

1086,00 1335,78

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 22 kg

kompletowanie: wszystkie szafki dolne BRYLANT, blaty UNI, nogi UNI
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
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330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)

44

n

– nowość

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
pojedyncza
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1092,00 1343,16

waga brutto: 33 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1313,00 1614,99

waga brutto: 34 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
pojedyncza
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

534,00

656,82

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

599,00

736,77

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI, 60 cm. (2x)
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AKCESORIA

UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.
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wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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SIENA

UNI

Wyrafinowany detal w symbiozie z uniwersalną
prostotą brył to unikalna cecha tej kolekcji.
Uchwyt wkomponowany w wycięcie frontu
podkreśla miękką krzywiznę frontów i tworzy
wizualnie wyrazisty szczegół, dzięki czemu
geometryczna linia brył ulega złagodzeniu.
Warto zwrócić uwagę na możliwość doboru
uchwytów w kolorze frontów lub jeszcze
bardziej

wyrazistego

i

skontrastowanego

z barwą mebli – uchwytu w złotym połysku.
Jak

we

wszystkich

kolekcjach z platformy
UNI,

kolekcję

można

SIENA

łączyć

szeroką

z

gamą

umywalek meblowych,
nablatowych

oraz

dedykowanych blatów
i
to

akcesoriów.

Daje

gwarancję

dużej

swobody przy aranżacji
przestrzeni łazienkowej.

50

51

SIENA

UNI

52

Kolekcja SIENA znakomicie współgra z blatami
w naturalnym dekorze jasnego dębu. Połączona
z meblami w białym połysku lub ciepłym szarym macie idealnie komponuje się w łazience
aranżowanej w skandynawskim klimacie.
Szafka z koszem jest
świetnym i wygodnym
uzupełnieniem

konfi-

guracyjnym dostępnym
we wszystkich modułowych kolekcjach tworzących platformę UNI.

53

UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | SIENA

cena
cena
netto: brutto:

SIENA - szafka podumywalkowa 50 cm., jedna szuflada

n

kolor: biały połysk

OR45-SD1S-50-1

816,00 1003,68

kolor: ciepły szary mat

OR45-SD1S-50-12

816,00 1003,68

kolor: czarny mat

OR45-SD1S-50-8

816,00 1003,68

kolor: granatowy mat

OR45-SD1S-50-14

816,00 1003,68

SIENA

wymiary (szer. x wys. x gł.): 49,6 x 39 x 45,5 cm

waga brutto: 20 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 50 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, syfony PREVEX - wyłącznie OR00-A-SY-5-6
SIENA - szafka podumywalkowa 60 cm., dwie szuflady

n

kolor: biały połysk

OR45-SD2S-60-1

1154,00 1419,42

kolor: czarny mat

OR45-SD2S-60-8

1154,00 1419,42

kolor: ciepły szary mat

OR45-SD2S-60-12

1154,00 1419,42

kolor: granatowy mat

OR45-SD2S-60-14

1154,00 1419,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 29 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SIENA - szafka podumywalkowa 80 cm., dwie szuflady

n

kolor: biały połysk

OR45-SD2S-80-1

1364,00 1677,72

kolor: czarny mat

OR45-SD2S-80-8

1364,00 1677,72

kolor: ciepły szary mat

OR45-SD2S-80-12

1364,00 1677,72

kolor: granatowy mat

OR45-SD2S-80-14

1364,00 1677,72

wymiary (szer. x wys. x gł.): 79,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 35 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SIENA - szafka podumywalkowa 120 cm., dwie szuflady

n

kolor: biały połysk

OR45-SD2S-120-1

1788,00 2199,24

kolor: czarny mat

OR45-SD2S-120-8

1788,00 2199,24

kolor: ciepły szary mat

OR45-SD2S-120-12

1788,00 2199,24

kolor: granatowy mat

OR45-SD2S-120-14

1788,00 2199,24

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 46,5 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
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n

– nowość

opis		
kolor:
indeks:

UNI | SIENA

cena
cena
netto: brutto:

SIENA - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa

n

kolor: biały połysk

OR45-SB1D-35-1

899,00 1105,77

kolor: czarny mat

OR45-SB1D-35-8

899,00 1105,77

kolor: ciepły szary mat

OR45-SB1D-35-12

899,00 1105,77

kolor: granatowy mat

OR45-SB1D-35-14

899,00 1105,77

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 160 x 32 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: kosz UNI, nogi UNI
SIENA - szafka wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa

n

kolor: biały połysk

OR45-SB1D-40-1

899,00 1105,77

kolor: czarny mat

OR45-SB1D-40-8

899,00 1105,77

kolor: ciepły szary mat

OR45-SB1D-40-12

899,00 1105,77

kolor: granatowy mat

OR45-SB1D-40-14

899,00 1105,77

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: nogi UNI - tylko jako nogi przednie
SIENA - szafka niska boczna 40 cm., jedna szuflada
kosz w komplecie

n

kolor: biały połysk

OR45-SN1S-40-1

1086,00 1335,78

kolor: czarny mat

OR45-SN1S-40-8

1086,00 1335,78

kolor: granatowy mat

OR45-SN1S-40-14

1086,00 1335,78

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 22 kg

kompletowanie: wszystkie szafki dolne SIENA, blaty UNI, nogi UNI
SIENA - akcesoria uchwyt 3 cm.

n

kolor: czarny mat

OR45-A-U-3-8

21,00

25,83

kolor: złoty połysk

OR45-A-U-3-95

21,00

25,83

kolor: granatowy mat

OR45-A-U-3-14

21,00

25,83

wymiary (szer. x wys. x gł.): 2 x 3 x 3 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: wszystkie meble SIENA
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
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330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)
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n

– nowość

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
pojedyncza
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1092,00 1343,16

waga brutto: 33 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1313,00 1614,99

waga brutto: 34 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
pojedyncza
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

534,00

656,82

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

599,00

736,77

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI, 60 cm. (2x)
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AKCESORIA

UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.
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wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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UNI

Pewność i zdecydowanie w prostej i ekskluzywnej formie to

BOLD

klucz do kolekcji mebli łazienkowych BOLD. Masywne, chociaż
proste uchwyty nadają bryłom mebla charakteru i wyrazistości,
a ich usytuowanie podkreśla jego dynamiczny charakter. Tło
dla takiego solidnego akcentu tworzą proste, niepodzielone
powierzchnie frontów. Meble kolekcji BOLD są wyposażone
w szuflady wewnętrzne, dzięki czemu zachowując wizualną
prostotę, oferują optymalną organizację przestrzeni i jej wygodne
wykorzystanie.

Jak we wszystkich kolekcjach z platformy UNI, kolekcję
BOLD można łączyć z szeroką gamą umywalek meblowych,
nablatowych oraz dedykowanych blatów i akcesoriów. Daje to
gwarancję dużej swobody przy aranżacji przestrzeni łazienkowej.
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BOLD

UNI

UNI | BOLD

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

BOLD - szafka podumywalkowa 50 cm., jedna szuflada

kolor: biały połysk

OR46-SD1S-50-1

816,00 1003,68

kolor: grafit połysk

OR46-SD1S-50-5

816,00 1003,68

wymiary (szer. x wys. x gł.): 49,6 x 39 x 45,5 cm

waga brutto: 20 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 50 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, syfony PREVEX - wyłącznie OR00-A-SY-5-6
BOLD - szafka podumywalkowa 60 cm., jedna szuflada
z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały połysk

OR46-SD1S-60-1-SW

1154,00 1419,42

kolor: grafit połysk

OR46-SD1S-60-5-SW

1154,00 1419,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 29 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
BOLD - szafka podumywalkowa 80 cm., jedna szuflada
z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały połysk

OR46-SD1S-80-1-SW

1364,00 1677,72

kolor: grafit połysk

OR46-SD1S-80-5-SW

1364,00 1677,72

wymiary (szer. x wys. x gł.): 79,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 35 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
BOLD - szafka podumywalkowa 120 cm., jedna szuflada
z dodatkową szufladą wewnętrzną
kolor: biały połysk

OR46-SD1S-120-1-SW

1788,00 2199,24

kolor: grafit połysk

OR46-SD1S-120-5-SW

1788,00 2199,24

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 46,5 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
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W komplecie ze wszystkimi meblami BOLD uchwyt chrom połysk.

opis		
kolor:
indeks:

UNI | BOLD

cena
cena
netto: brutto:

BOLD - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały połysk

OR46-SB1D-35-1

899,00 1105,77

kolor: grafit połysk

OR46-SB1D-35-5

899,00 1105,77

wymiary: 35 x 160 x 32 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: kosz UNI, nogi UNI
BOLD - szafka wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały połysk

OR46-SB1D-40-1

899,00 1105,77

kolor: grafit połysk

OR46-SB1D-40-5

899,00 1105,77

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: nogi UNI - tylko jako nogi przednie
n

BOLD - szafka niska boczna 40 cm., jedna szuflada
kosz w komplecie
kolor: biały połysk

OR46-SN1S-40-1

1086,00 1335,78

kolor: grafit połysk

OR46-SN1S-40-5

1086,00 1335,78

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 22 kg

kompletowanie: wszystkie szafki dolne BOLD, blaty UNI, nogi UNI
BOLD - akcesoria uchwyt 7 cm.

kolor: biały połysk

OR46-A-U-7-1

35,00

43,05

kolor: grafit mat

OR46-A-U-7-6

35,00

43,05

wymiary (szer. x wys. x gł.): 7 x 7 x 1 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: wszystkie meble BOLD
n

– nowość
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
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330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)
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n

– nowość

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
pojedyncza
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1092,00 1343,16

waga brutto: 33 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1313,00 1614,99

waga brutto: 34 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
pojedyncza
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

534,00

656,82

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

599,00

736,77

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI, 60 cm. (2x)
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AKCESORIA

UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.
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wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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UNI

MONTEBIANCO

Subtelny urok konwencjonalnej formy i wdzięk – to synonimy kolekcji mebli
łazienkowych MONTEBIANCO. Zaprojektowane, z dyskretną elegancją, meble
zapraszają do aranżowania klasycznej i stylowej łazienki. Starannie dopracowane
proporcje i detale przywodzą na myśl czasy tradycyjnych wartości i estetyki.
Ale co ważne – ta zewnętrzna forma jest połączona z perfekcją wykonania
i funkcjonalnością, której wymagają dzisiejsze standardy. MONTEBIANCO
świetnie sprawdza się we wnętrzach, w których nostalgia za klasyką i nutką
glamour jest główną ideą aranżacji przestrzeni.
Jak we wszystkich kolekcjach z platformy UNI kolekcję MONTEBIANCO można
łączyć z szeroką gamą umywalek meblowych, nablatowych oraz dedykowanych
blatów i akcesoriów. Daje to gwarancję dużej swobody przy aranżacji przestrzeni
łazienkowej.
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MONTEBIANCO

UNI

UNI | MONTEBIANCO

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

MONTEBIANCO - szafka podumywalkowa 50 cm., jedna szuflada

kolor: biały mat

OR47-SD1S-50-2

970,00 1193,10

kolor: piaskowy mat

OR47-SD1S-50-10

970,00 1193,10

wymiary (szer. x wys. x gł.): 49,6 x 39 x 45,5 cm

waga brutto: 20 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 50 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, syfony PREVEX - wyłącznie OR00-A-SY-5-6
MONTEBIANCO - szafka podumywalkowa 60 cm., dwie szuflady

kolor: biały mat

OR47-SD2S-60-2

1403,00 1725,69

kolor: piaskowy mat

OR47-SD2S-60-10

1403,00 1725,69

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 60,3 x 45,9 cm

waga brutto: 30 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi MONTEBIANCO
MONTEBIANCO - szafka podumywalkowa 80 cm., dwie szuflady

kolor: biały mat

OR47-SD2S-80-2

1567,00 1927,41

kolor: piaskowy mat

OR47-SD2S-80-10

1567,00 1927,41

wymiary (szer. x wys. x gł.): 79,6 x 60,3 x 45,9 cm

waga brutto: 36 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi MONTEBIANCO
MONTEBIANCO - szafka podumywalkowa 120 cm., dwie szuflady

kolor: biały mat

OR47-SD2S-120-2

2220,00 2730,60

kolor: piaskowy mat

OR47-SD2S-120-10

2220,00 2730,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 60,3 x 45,9 cm

waga brutto: 48 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi MONTEBIANCO
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W komplecie ze wszystkimi meblami montebianco uchwyt postarzana cyna

UNI | MONTEBIANCO

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

MONTEBIANCO - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały mat

OR47-SB1D-35-2

1116,00 1372,68

kolor: piaskowy mat

OR47-SB1D-35-10

1116,00 1372,68

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 160 x 32 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: nogi MONTEBIANCO0
MONTEBIANCO - szafka wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały mat

OR47-SB1D-40-2

1116,00 1372,68

kolor: piaskowy mat

OR47-SB1D-40-10

1116,00 1372,68

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: nogi MONTEBIANCO - tylko jako nogi przednie
MONTEBIANCO - lustro 40 cm., w ramie, pod opcjonalne oświetlenie

kolor: biały mat

OR47-L-RAOO-40-2

415,00

510,45

kolor: piaskowy mat

OR47-L-RAOO-40-10

415,00

510,45

możliwość montażu w poziomie

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 70 x 2,8 cm

waga brutto: 7 kg

kompletowanie: kinkiet LED OR37-A-OSKI-30-99
MONTEBIANCO - lustro 60 cm., w ramie, pod opcjonalne oświetlenie

kolor: biały mat

OR47-L-RAOO-60-2

488,00

600,24

kolor: piaskowy mat

OR47-L-RAOO-60-10

488,00

600,24

możliwość montażu w poziomie

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 70 x 2,8 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: kinkiet LED OR37-A-OSKI-30-99
W komplecie ze wszystkimi meblami montebianco uchwyt postarzana cyna
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cena
cena
netto: brutto:

MONTEBIANCO - akcesoria nogi (2 szt) 20 cm.

MONTEBIANCO

UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | MONTEBIANCO

kolor: biały mat

OR47-A-NO-20-2

154,00

189,42

kolor: piaskowy mat

OR47-A-NO-20-10

154,00

189,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 4 x 20 x 4 cm

waga brutto: 0,5 kg

kompletowanie: szafki dolne MONTEBIANCO z umywalkami meblowymi
(z wyjątkiem BOLD), szafki boczne MONTEBIANCO
MONTEBIANCO - akcesoria nogi (2 szt) 15 cm.

kolor: biały mat

OR47-A-NO-15-2

154,00

189,42

kolor: piaskowy mat

OR47-A-NO-15-10

154,00

189,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 4 x 20 x 4 cm

waga brutto: 0,5 kg

kompletowanie: szafki dolne MONTEBIANCO z umywalkami
nablatowymi i umywalkami BOLD, szafki boczne MONTEBIANCO
n

MONTEBIANCO - szafka niska boczna 40 cm., jedna szuflada
kosz w komplecie
kolor: biały mat

OR47-SN1S-40-2

1290,00 1586,70

kolor: piaskowy mat

OR47-SN1S-40-10

1290,00 1586,70

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 55 x 45,5 cm

waga brutto: 24 kg

kompletowanie: wszystkie szafki dolne MONTEBIANCO, blaty UNI
MONTEBIANCO - akcesoria uchwyt 3 cm.

kolor: czarny mat

OR47-A-U-3-8

21,00

25,83

kolor: złoty połysk

OR47-A-U-3-95

21,00

25,83

kolor: kryształowy

OR47-A-U-3-97

43,00

52,89

wymiary (szer. x wys. x gł.): 2 x 3 x 3 cm
kompletowanie: wszystkie meble MONTEBIANCO
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n

– nowość

waga brutto: 0,1 kg
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
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330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)
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n

– nowość

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
pojedyncza
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1092,00 1343,16

waga brutto: 33 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1313,00 1614,99

waga brutto: 34 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
pojedyncza
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

534,00

656,82

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

599,00

736,77

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI, 60 cm. (2x)
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AKCESORIA

UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.
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wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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SILVER

UNI

Kolekcja SILVER to nasza lubiana i szanowana klasyka.

W platformie UNI ORiSTO

zachowaliśmy wszystkie doceniane wyróżniki designu standardowej wersji mebli
SILVER, w tym uchwyty efektownie frezowane we frontach, skomponowane ze
srebrnym, wykonanym ze stali szlachetnej detalem wewnątrz. W nowej odsłonie
proponujemy dodatkowe warianty kolorystyczne uchwytów, które umożliwiają
skomponowanie wymarzonego zestawu z detalem w kolorze czarnym i złotym.
Jak we wszystkich kolekcjach z platformy UNI kolekcję SILVER można łączyć z szeroką
gamą umywalek meblowych, nablatowych oraz dedykowanych blatów i akcesoriów.
Daje to gwarancję dużej swobody przy aranżacji przestrzeni łazienkowej.
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SILVER

UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | SILVER

cena
cena
netto: brutto:

n
kolor listwy: chrom połysk

kolor listwy: złoty połysk

n
kolor listwy: czarny mat

SILVER - szafka podumywalkowa 60 cm., dwie szuflady

biały połysk, listwa chrom

OR33-SD2S-60-1-V3

1154,00 1419,42

n

biały połysk, listwa czarny

OR33-SD2S-60-1-V6

1154,00 1419,42

n

biały połysk, listwa złoty

OR33-SD2S-60-1-V5

1154,00 1419,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 29 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SILVER - szafka podumywalkowa 80 cm., dwie szuflady

biały połysk, listwa chrom

OR33-SD2S-80-1-V3

1364,00 1677,72

n

biały połysk, listwa czarny

OR33-SD2S-80-1-V6

1364,00 1677,72

n

biały połysk, listwa złoty

OR33-SD2S-80-1-V5

1364,00 1677,72

wymiary (szer. x wys. x gł.): 79,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 35 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
SILVER - szafka podumywalkowa 120 cm., dwie szuflady

biały połysk, listwa chrom

OR33-SD2S-120-1-V3

1788,00 2199,24

n

biały połysk, listwa czarny

OR33-SD2S-120-1-V6

1788,00 2199,24

n

biały połysk, listwa złoty

OR33-SD2S-120-1-V5

1788,00 2199,24

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 46,5 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
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n

–SILVER
nowość
- szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi

uniwersalna lewa/ prawa

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,6 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 46,5 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 120 cm., blaty UNI, umywalki
opis		
cena
cena
nablatowe,
nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI

UNI | SILVER

kolor:

indeks:

netto: brutto:

SILVER - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
biały połysk, listwa chrom

OR33-SB1D-35-1

1070,00 1316,10

n

biały połysk, listwa czarny

OR33-SB1D-35-1-V6

1070,00 1316,10

n

biały połysk, listwa złoty

OR33-SB1D-35-1-V5

1070,00 1316,10

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 160 x 32 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: kosz UNI, nogi UNI
SILVER - szafka wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
biały połysk, listwa chrom

OR33-SB1D-40-1

1070,00 1316,10

n

biały połysk, listwa czarny

OR33-SB1D-40-1-V6

1070,00 1316,10

n

biały połysk, listwa złoty

OR33-SB1D-40-1-V5

1070,00 1316,10

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

waga brutto: 27,5 kg

kompletowanie: nogi UNI - tylko jako nogi przednie
SILVER - szafka niska boczna 40 cm., jedna szuflada
kosz w komplecie
biały połysk, listwa chrom

OR33-SN1S-40-1

1086,00 1335,78

n

biały połysk, listwa czarny

OR33-SN1S-40-1-V6

1086,00 1335,78

n

biały połysk, listwa złoty

OR33-SN1S-40-1-V5

1086,00 1335,78

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 50 x 45,5 cm

waga brutto: 22 kg

kompletowanie: wszystkie szafki dolne SILVER, blaty UNI, nogi UNI

n

– nowość
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
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330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)
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n

– nowość

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
pojedyncza
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1092,00 1343,16

waga brutto: 33 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna BOLD
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-BD-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 13 x 46 cm

1313,00 1614,99

waga brutto: 34 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
pojedyncza
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

534,00

656,82

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna AMELIA
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 46,5 cm

599,00

736,77

waga brutto: 16,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI, 60 cm. (2x)
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UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.

107

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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Nawet drobny detal wystarczy, żeby produkt zyskał niepowtarzalny charakter.
W przypadku kolekcji mebli łazienkowych BERYL takim detalem jest pomysłowe
i innowacyjne frezowanie frontów. Subtelne i delikatne, ale pozwalające
ukształtować wygodny w użytkowaniu uchwyt. To charakterystyczny element,

BERYL

powodujący, że na tle setek propozycji na rynku – kolekcja BERYL wyróżnia
się już na pierwszy rzut oka. Kolekcja szczególnie dobrze prezentuje się
z dedykowanymi umywalkami syntetycznymi BERYL. Kształt miski tych
umywalek nawiązuje wizualnie do frezowania frontów, mocno podkreślając
wrażenie wspólnego, wzorniczego DNA.
Jak we wszystkich kolekcjach z platformy UNI kolekcję BERYL można łączyć
z szeroką gamą umywalek meblowych, nablatowych oraz dedykowanych
blatów i akcesoriów. Daje to gwarancję dużej swobody przy aranżacji przestrzeni
łazienkowej.
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UNI | BERYL

opis
kolor:

BERYL - sza�a podumywalkowa 60 cm., dwie szuﬂady

kolor: biały mat

BERYL

cena
cena
netto: brutto:

indeks:

OR44-SD2S-60-2-V3

wymiary: 59,6 x 50 x 45,9 cm

1157,00 1423,11

waga bru�o: 30 kg

kompletowanie: umywalki meblowe UNI 60 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe, nogi UNI, pozostałe szafki dolne UNI
BERYL -- sza�a
sza�a podumywalkowa
podumywalkowa 80
60 cm.,
cm., dwie
dwie szuﬂady
szuﬂady
BERYL

kolor: biały
biały mat
mat
kolor:

OR44-SD2S-60-2-V3
OR44-SD2S-80-2-V3

wymiary:(szer.
59,6 xx 50
x 45,9
wymiary
wys.
x gł.):cm
79,6 x 50 x 45,9 cm

1157,00 1677,72
1423,11
1364,00

waga
waga bru�o:
bru�o: 30
30 kg
kg

kompletowanie: umywalki
umywalki meblowe,
meblowe UNI
kompletowanie:
UNI60
80cm.,
cm.,blaty
blatyUNI,
UNI,umywalki
umywalki
nablatowe, nogi
nogi UNI,
UNI, pozostałe
pozostałe szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI
nablatowe,
BERYL
80 jedna
cm., dwie
szuﬂady
BERYL -- sza�a
szafka podumywalkowa
niska boczna 40 cm,
szuﬂada
kosz w komplecie
kolor:
kolor: biały
biały mat
mat

OR44-SD2S-80-2-V3
OR44-SN1S-40-2

wymiary
x 50
x 45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 79,6
40 x 50
x 45,5
cmcm

1364,00
1086,00 1677,72
1335,78

waga
bru�o:2230kgkg
waga
brutto:

kompletowanie: umywalki meblowe, UNI 80 cm., blaty UNI, umywalki
nablatowe,
nogi wszystkie
UNI, pozostałe
UNI
kompletowanie:
szafkiszafki
dolnedolne
BERYL,
blaty UNI
BERYL -- sza�a
sza�a wysoka
wysoka boczna
boczna 40
35 cm.,
cm., jedne
jedne drzwi
drzwi
BERYL
uniwersalna lewa/
lewa/ prawa
prawa
uniwersalna
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:

OR44-SB1D-35-2
OR44-SB1D-40-2

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 40
35 xx 160
160 xx 17
32 cm
cm
wymiary
kompletowanie: nogi
kosz UNI
UNI
kompletowanie:
UNI nogi
- tylko
jako nogi przednie
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BERYL - sza�a wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi

1070,00 1316,10
1316,10
1070,00

waga
bru�o:
27,5
kg
waga
bru�o:
25 kg

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 160 x 32 cm

UNI | BERYL

opis		
kompletowanie: kosz UNI nogi UNI
kolor:
indeks:

waga brutto: 27,5 kg
cena
cena
netto: brutto:

BERYL - szafka wysoka boczna 40 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały mat

OR44-SB1D-40-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 160 x 17 cm

1070,00 1316,10

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: nogi UNI - tylko jako nogi przednie
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka nablatowa 45 cm., ceramiczna VISION

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UBL-Vi-45-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13 x 45 cm

542,00

666,66

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 50 cm., ceramiczna FLOPPY

kolor: biały (ceramika)

UBL-FL-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 13 x 36 cm

542,00

666,66

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka nablatowa 60 cm., ceramiczna PREMIUM

kolor: biały (ceramika)

UBL-PR-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 13 x 40 cm

615,00

756,45

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: blaty UNI, blaty SILVER, syfony PREVEX
umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 3,5 x 46 cm
kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
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330,00

405,90

waga brutto: 9 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 50 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-50-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 3,5 x 46 cm

490,00

602,70

waga brutto: 12 kg

kompletowanie: szafki UNI 50 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 61 x 2 x 46,5 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 3,5 x 46 cm

341,00

419,43

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 3,5 x 46 cm

550,00

676,50

waga brutto: 18 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
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UNI

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 60 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BD-60-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,7 x 13 x 46 cm

503,00

618,69

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

343,00

421,89

waga brutto: 10,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UME-BE-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 46,5 cm

543,00

667,89

waga brutto: 10,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna JOY

kolor: biały (ceramika)

UME-JO-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 2 x 46,5 cm
kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
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638,00

784,74

waga brutto: 20,5 kg

UNI | UMYWALKI

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna CERA

kolor: biały (ceramika)

UME-CE-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 3,5 x 46 cm

467,00

574,41

waga brutto: 14 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna TWINS

kolor: biały (ceramika)

UME-TW-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80,2 x 3,5 x 46 cm

723,00

889,29

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., ceramiczna BOLD

kolor: biały (ceramika)

UME-BD-80-91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 81 x 13 x 46 cm

614,00

755,22

waga brutto: 22,3 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna AMELIA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

470,00

578,10

waga brutto: 13,6 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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UNI

opis		
kolor:
indeks:

UNI | UMYWALKI

umywalka meblowa 80 cm., syntetyczna BERYL

kolor: biały (konglomerat)

UMYWALKI

cena
cena
netto: brutto:

UME-BE-80-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 46,5 cm

679,00

835,17

waga brutto: 13,8 kg

kompletowanie: szafki UNI 80 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
n

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna AMELIA
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-AM-100-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100,2 x 2,5 x 46 cm

502,00

617,46

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., w zestawie z
szafkami niskimi UNI 40 cm., syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., ceramiczna JOY
podwójna
kolor: biały (ceramika)

UME-JO-120-91-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 121 x 2 x 46,5 cm

2100,00 2583,00

waga brutto: 31 kg

kompletowanie: szafki UNI 120 cm., szafki UNI 60 cm. (2x)
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n

– nowość

AKCESORIA

UNI

UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 40 cm., uniwersalny

kolor: biały połysk

OR00-BU-40-1

211,00

259,53

kolor: czarny mat

OR00-BU-40-8

211,00

259,53

kolor: biały mat

OR00-BU-40-2

211,00

259,53

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-40-80

293,00

360,39

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 3,5 kg

kompletowanie: wszystkie szafki niskie UNI z koszem 40 cm., wspornik
blatu
blat 60 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-60-1

218,00

268,14

kolor: czarny mat

OR00-BU-60-8

218,00

268,14

kolor: biały mat

OR00-BU-60-2

218,00

268,14

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-60-80

327,00

402,21

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-60-10

218,00

268,14

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-60-12

218,00

268,14

kolor: grafit połysk

OR00-BU-60-5

218,00

268,14

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 4,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 80 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-80-1

309,00

380,07

kolor: czarny mat

OR00-BU-80-8

309,00

380,07

kolor: biały mat

OR00-BU-80-2

309,00

380,07

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-80-80

447,00

549,81

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-80-10

309,00

380,07

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-80-12

309,00

380,07

kolor: grafit połysk

OR00-BU-80-5

309,00

380,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 80 cm., umywalki
nablatowe, wspornik blatu
blat 100 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-100-1

473,00

581,79

kolor: czarny mat

OR00-BU-100-8

473,00

581,79

kolor: biały mat

OR00-BU-100-2

473,00

581,79

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-100-80

652,00

801,96

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe UNI 60 cm. i szafki boczne niskie
UNI 40 cm., umywalki nablatowe
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UNI | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

blat 120 cm., uniwersalny
kolor: biały połysk

OR00-BU-120-1

520,00

639,60

kolor: czarny mat

OR00-BU-120-8

520,00

639,60

kolor: biały mat

OR00-BU-120-2

520,00

639,60

kolor: dąb naturalny

OR00-BU-120-80

729,00

896,67

kolor: piaskowy mat

OR00-BU-120-10

520,00

639,60

kolor: ciepły szary mat

OR00-BU-120-12

520,00

639,60

kolor: grafit połysk

OR00-BU-120-5

520,00

639,60

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 1,6 x 45,9 cm

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 120 cm., wspornik
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
nogiuniwersalny
(2 szt) 23 cm.
blat 140 cm.,
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat
kolor:
czarny
mat
kolor: biały mat

OR00-BU-140-1
OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-140-8
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-140-2

kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny
kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-140-80
OR00-A-NO-23-14

wymiary
23 xx 15
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
140 xx1,6
45,9

551,00 677,73
185,00
551,00 227,55
677,73
185,00
227,55
551,00 677,73
185,00
772,00 227,55
949,56
185,00

227,55

waga
wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg

kompletowanie:
umywalkami
kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
reling
45 cm.
blat 160 cm.,
uniwersalny
kolor: biały połysk
kolor:
kolor: biały
czarnymat
mat

OR00-BU-160-1
OR00-A-RE-45-2
OR00-BU-160-8

kolor:
kolor: piaskowy
biały mat mat
kolor:
mat
kolor: grafit
dąb naturalny

OR00-A-RE-45-10
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-6
OR00-BU-160-80

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00
130,38
843,00 1036,89
106,00 130,38

wymiary
10 xx 745,9
cm cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
160 xx1,6

wagabrutto:
brutto:11
3 kg
waga
kg

585,00 719,55
106,00
585,00 130,38
719,55
106,00
130,38
585,00 719,55

kompletowanie: szafki dolne UNI - zestawienia do 160 cm., wspornik
kompletowanie:
blaty UNI
blatu, umywalki nablatowe
akcesoria
35 cm.
akcesoria wspornik
nogi (2 szt)blatu
33 cm.

kolor:
mat
kolor: grafit
biały mat

OR00-A-WS-35-6
OR00-A-NO-33-2

71,00
211,00

87,33
259,53

kolor: czarny mat

OR00-A-NO-33-8

211,00

259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-33-6

211,00

259,53

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-33-14

211,00

259,53

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
11,5 xx 11
33 xx 36
15 cm
cm

waga
brutto:
1,53 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty UNIBOLD), szafki boczne UNI
meblowymi (z wyjątkiem
akcesoria kosz 30 cm.
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wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 140
11,5xx1,6
23 xx 45,9
15 cmcm

kompletowanie: szafki
szafki dolne
dolne UNI
UNI kompletowane
- zestawienia doz 140
cm., wspornik
kompletowanie:
umywalkami
opis		
cena
cena
blatu,
umywalki
nablatowe
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
kolor:
indeks:
netto: brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria
nogi
(245
szt)
23 cm.
blat
160 cm.,
uniwersalny
akcesoria
reling
cm.
kolor: biały połysk

OR00-BU-160-1

585,00

kolor:
czarny
mat
kolor: biały
biały mat
mat
kolor:
matmat
biały mat
kolor: czarny
piaskowy

OR00-A-NO-23-2
OR00-BU-160-8
OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-23-8
OR00-BU-160-2
OR00-A-RE-45-10

185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
585,00 227,55
719,55
106,00
130,38
185,00
227,55
843,00 1036,89
106,00
130,38

OR00-A-NO-23-14
OR00-A-RE-45-8

185,00
106,00 227,55
130,38

kolor:
mat
dąb naturalny
kolor: grafit
grafit
mat

AKCESORIA

UNI

wagabrutto:
brutto:2,5
10 kg
kg
waga

kolor:
kolor: granatowy
czarny mat mat

OR00-A-NO-23-6
OR00-BU-160-80
OR00-A-RE-45-6

wymiary
23
cmcm
160
45,9
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 11,5
45,5xxx1,6
10 xx 15
7 cm

719,55

waga
brutto:
2,5
waga
brutto:
11
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane
umywalkami
- zestawienia doz 160
cm., wspornik
nablatowymi
i
umywalkami
BOLD,
szafki
boczne
UNI
blatu, umywalki nablatowe
kompletowanie:
blaty UNI
akcesoria
cm.
nogi
(245
szt)
33 cm.
akcesoria reling
wspornik
blatu
35 cm.

n

kolor:
kolor: biały
grafitmat
mat
kolor: piaskowy
mat
czarny mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-NO-33-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-RE-45-10
OR00-A-NO-33-8

106,00
211,00
259,53
71,00 130,38
87,33
106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6
OR00-A-NO-33-6

106,00
211,00 130,38
259,53

kolor: czarny
mat mat
granatowy

OR00-A-RE-45-8
OR00-A-NO-33-14

106,00
211,00 130,38
259,53

wymiary
11,5
33
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 45,5
20,5 xx 10
11 xx 715
36cm
cm

wagabrutto:
brutto:1,5
3 kg
waga
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
kompletowanie:
blaty
meblowymi (z wyjątkiem
kompletowanie:
blaty UNI
UNIBOLD), szafki boczne UNI
nogi
23 cm.
akcesoria
blatu
35 cm.
akcesoria wspornik
kosz (2
30szt)
cm.

n

biały
kolor:
mat
kolor: grafit
grafitmat
mat
kolor: czarny mat

OR00-A-NO-23-2
OR00-A-WS-35-6
OR00-A-KOSZ-30-6
OR00-A-NO-23-8

185,00
71,00
165,00
185,00

227,55
87,33
202,95
227,55

kolor: grafit mat

OR00-A-NO-23-6

185,00

227,55

kolor: granatowy mat

OR00-A-NO-23-14

185,00

227,55

11,5
23
15
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 20,5
26,5 xx 11
50 xx 36
26,5

2,5
waga
brutto:
1,5
waga
brutto:
3 kg
kg

kompletowanie: szafki dolne UNI kompletowane z umywalkami
nablatowymi i umywalkami
BOLD,
boczne
kompletowanie:
blaty
kompletowanie:
szafkiUNI
wysokie
UNIszafki
35 cm.,
szafkiUNI
wysokie SILVER
reling3045cm.
cm.
akcesoria kosz

biały mat
kolor: grafit
mat

OR00-A-RE-45-2
OR00-A-KOSZ-30-6

106,00 202,95
130,38
165,00

kolor: piaskowy mat

OR00-A-RE-45-10

106,00

130,38

kolor: grafit mat

OR00-A-RE-45-6

106,00

130,38

kolor: czarny mat

OR00-A-RE-45-8

106,00

130,38

45,5 x 50
10 x 26,5
7 cmcm
wymiary (szer. x wys. x gł.): 26,5

waga brutto: 3 kg

blaty UNI
kompletowanie: szafki
wysokie UNI 35 cm., szafki wysokie SILVER
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n

–akcesoria
nowość wspornik blatu 35 cm.

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm
opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

UNI | AKCESORIA

akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy
akcesoria
Clean

kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-EC-7-2

35,00
44,00

43,05
54,12

kolor: biały
grafitmat
mat- -stały
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SY-ES-7-2

57,00
77,00

70,11
94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona
syfon 57przelewu
cm., PREVEX
PREVEX
Easy Clean
syfon
cm.,
meblowy
akcesoria
3 cm.

kolor: chrom
biały mat
mat
clickkorka
biały
-- bez
kolor:
połysk

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-AOP-3-99

44,00
35,00
17,00

54,12
43,05
20,91

kolor: biały
biały połysk
mat - stały
grafit
click
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6
OR00-AOP-3-1

77,00
57,00
17,00

94,71
70,11
20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 3
23x xx222
22
cm
57 xx 3
23
wymiary
cmcm

waga
brutto:
kg
waga
brutto:
11 kg
waga
brutto:
0,1

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
wszystkie
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
wszystkie
umywalki
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

akcesoria zawór
osłona7spustowy
przelewu
cm.
syfon
cm., PREVEX
Easy
akcesoria
53cm.
clickClean

kolor: biały
chrom
połysk
mat
- click
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-ZSC-5-1

17,00
44,00
80,00

20,91
54,12
98,40

kolor: czarny
biały mat
połysk
biały
kolor:
mat- stały

OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-ZSC-5-8

17,00
77,00
80,00

20,91
94,71
98,40

kolor: złoty
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-AOP-3-8
OR00-A-ZSC-5-95

17,00
80,00

20,91
98,40

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 3
3 xxx7222
cmcm
23
wymiary
cm

waga
brutto:
0,1
kg
waga
brutto:
1 kg
waga
brutto:
0,5

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
wszystkie
umywalki
i szafki
kompletowanie:
syfony
Prevex
meblowe
clickpodumywalkowe
i Easy Clean clickORiSTO
n

akcesoria osłona
zawór spustowy
akcesoria
przelewu 35 cm. click

kolor: chrom
biały połysk
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: biały
czarny
mat
kolor:
połysk

OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00

98,40
20,91

kolor: czarny
złoty połysk
kolor:
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 33 xx 27 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 0,1
0,5 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
n

– nowość zawór spustowy 5 cm. click
akcesoria
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PLATFORMA

MINI

124

platforma
MINI

PLATFORMA

MINI

Szukasz

pomysłu

na

optymalne

zagospodarowanie małej łazienki lub umywalki
w toalecie? Z pomocą przyjdą nasze zestawy MINI.
Zaprojektowaliśmy je na dwóch popularnych
liniach

wzorniczych

kolekcji

SILVER

–

oraz

wizualnie
na

spokojnej

charakterystycznej,

z wyrafinowanym detalem, linii SIENA.
Dodatkowo, proponujemy
zestaw z nietypowo płytką
umywalką, o szerokości
55

cm,

skonfigurowany

tak, by wygodnie schować
w nim papier toaletowy
i szczotkę WC.
Dzięki

niewielkim

rozmiarom

i

ergonomii,
MINI

to

super
zestawy

mistrzowie

funkcjonalności

w

bar-

dzo kameralnej łazience.
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PLATFORMA

MINI

Bok szafki w zestawie 55 cm kryje za otwieraną częścią schowek na papier
toaletowy i dołączaną do szafki szczotkę WC. Dzięki temu, wszystkie te elementy,
będą nadal dobrze dostępne, a jednocześnie – ukryte.
Otwieranie boku zestawu 55 cm odbywa się na zasadzie push-to-open. Nie
potrzebujemy do tego celu rąk – wystarczy lekko nacisnąć bok kolanem, aby
dostać się do dobrze zagospodarowanego i optymalnie zabezpieczonego
wnętrza, w którym wszystkie narażone na zabrudzenia czy uszkodzenia
powierzchnie są wykonane z metalu i zabezpieczone lakierem proszkowym
o podwyższonej odporności.
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MINI

MINI | ZESTAWY MEBLOWE

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

SILVER - zestaw meblowy 40 cm., jedne drzwi
umywalka syntetyczna

ZESTAWY

kolor: biały połysk

OR33-ZD1D-40-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 55 x 22 cm

603,00

741,69

waga brutto: 10 kg

SILVER - zestaw meblowy 40 cm., jedne drzwi
umywalka ceramiczna
kolor: biały połysk

OR33-ZD1D-40-1-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 55 x 22 cm

603,00

741,69

waga brutto: 10 kg

SILVER - zestaw meblowy 55 cm., dwoje drzwi
lewa
kolor: biały połysk

OR33-ZD2D-55-1-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 55 x 55 x 22 cm

1068,00 1313,64

waga brutto: 16 kg

SILVER - zestaw meblowy 55 cm., dwoje drzwi
prawa
kolor: biały połysk

OR33-ZD2D-55-1-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 55 x 55 x 22 cm
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1068,00 1313,64

waga brutto: 16 kg

Szczotka WC w komplecie ze wszystkimi zestawami MINI 55 cm

MINI | ZESTAWY MEBLOWE

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

SIENA - zestaw meblowy 40 cm., jedne drzwi
umywalka syntetyczna
kolor: biały połysk

OR45-ZD1D-40-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 55 x 22 cm

603,00

741,69

waga brutto: 10 kg

SIENA - zestaw meblowy 40 cm., jedne drzwi
umywalka ceramiczna
kolor: biały połysk

OR45-ZD1D-40-1-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 55 x 22 cm

603,00

741,69

waga brutto: 10 kg

SIENA - zestaw meblowy 55 cm., dwoje drzwi
lewa
kolor: biały połysk

OR45-ZD2D-55-1-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 55 x 55 x 22 cm

1068,00 1313,64

waga brutto: 16 kg

SIENA - zestaw meblowy 55 cm., dwoje drzwi
prawa
kolor: biały połysk

OR45-ZD2D-55-1-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 55 x 55 x 22 cm

Szczotka WC w komplecie ze wszystkimi zestawami MINI 55 cm

1068,00 1313,64

waga brutto: 16 kg
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PLATFORMA

NEO
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platforma
NEO

LUSTRA

NEO

lustra NEO
NEO2
Lustra NEO występują w dwóch odmianach. Jedna to proste tafle wykończone
idealnie dopasowanym chromowanym profilem. To propozycja dla miłośników
prostych rozwiązań, jednocześnie wyrafinowanych i dopracowanych w spokojny
oraz skromny wizualnie sposób.
Prawdziwą innowacją jest natomiast
drugi wariant NEO, w którym tafla lustra
jest podzielona, a spacje podziałów
służą

do

kompletowania

luster

z szerokim wyborem dedykowanych
akcesoriów.
zdolność

Swoboda

łatwej

elementów

aranżacji,

zmiany

dodatkowych

położenia
i

ich

indywidualnego doboru – wszystkie te
elementy z pewnością nadają nowego
wymiaru funkcjonalności.
Dzięki temu wszystkie często używane
łazienkowe
w

drobiazgi

strefie

naszego

znajdą

się

najlepszego

zasięgu– czyli dokładnie tam, gdzie ich
potrzebujemy.
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SZAFKI LUSTRZANE

NEO

szafki lustrzane
NEO
Z zewnątrz proste i oszczędne, szafki lustrzane NEO zachwycają
swoim wnętrzem. Przy ich projektowaniu, zredukowaliśmy do
niezbędnego minimum liczbę występujących w środku elementów i detali. Te, które pozostały – uderzają szlachetnością
materiałów i starannością zastosowanych rozwiązań projektowych. W połączeniu z dodatkowymi, dedykowanymi akcesoriami – także funkcjonalnością, nie
mającą sobie równych w rozwiązaniach
występujących na rynku.
Ilość dedykowanych do szafek lustrzanych
NEO akcesoriów, pozwala na różnorodną
aranżacje wnętrza szafki.
Półki o różnej wielkości i różnym kącie
nachylenia, lustro powiększające, ukryte
gniazdo 230V – wszystkie te elementy dają
możliwość kreatywnego i wygodnego
zagospodarowania wnętrza szafki.
Wszystko po to, by stworzyć swoje własne
domowe centrum pielęgnacji.
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szafki lustrzane NEO

AKCESORIA

NEO

akcesoria
NEO
Akcesoria NEO są dopełnieniem i twórczym rozwinięciem
konceptu luster i szafek lustrzanych NEO. Akcesoria to system
półeczek, wieszaków i innych
elementów
stworzyć
lustra

pozwalających

z

okolic

prawdziwe

Twojego
centrum

pielęgnacji i urody. Miejsce,
gdzie wszystkie elementy będą
umieszczone dokładnie tam,
gdzie ich potrzebujesz, zawsze
pod ręką i zawsze świetnie
dostępne.
Niezależnie czy wolisz otwartą
aranżację

przy

lustrze,

czy

dyskretnie schowaną wewnątrz
szafki lustrzanej. Gotowe łatwo
i szybko zmienić położenie,
jeżeli

zmienią

się

Twoje

potrzeby i przyzwyczajenia.

139

NEO

NEO 2 | LUSTRA W RAMIE

opis		
kolor:
indeks:

NEO 2 - lustro w ramie 40 cm., bez oświetlenia

kolor: czarny mat

LUSTRA

cena
cena
netto: brutto:

OR00-L-RAOB-40-8

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 70 x 2,5 cm

404,00

496,92

waga brutto: 3 kg

NEO 2 - lustro w ramie 50 cm., bez oświetlenia

kolor: czarny mat

OR00-L-RAOB-50-8

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 70 x 2,5 cm

427,00

525,21

waga brutto: 4 kg

NEO 2 - lustro w ramie 60 cm., bez oświetlenia

kolor: czarny mat

OR00-L-RAOB-60-8

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 70 x 2,5 cm

453,00

557,19

waga brutto: 5 kg

NEO | LUSTRA UNIWERSALNE
NEO - lustro 40 cm., uniwersalne

kolor: chrom połysk

OR00-LU-40-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 70 x 2,2 cm
kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 40 cm.
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373,00

458,79

waga brutto: 6 kg

NEO | LUSTRA UNIWERSALNE

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

NEO - lustro 50 cm., uniwersalne

kolor: chrom połysk

OR00-LU-50-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 70 x 2,2 cm

389,00

478,47

waga brutto: 6,5 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 50 cm.
NEO - lustro 60 cm., uniwersalne

kolor: chrom połysk

OR00-LU-60-99

404,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 70 x 2,2 cm

496,92

waga brutto: 7 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 60 cm.
NEO - lustro 80 cm., uniwersalne

kolor: chrom połysk

OR00-LU-80-99

438,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 70 x 2,2 cm

538,74

waga brutto: 9 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 80 cm.
NEO - lustro 90 cm., uniwersalne

kolor: chrom połysk

OR00-LU-90-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 70 x 2,2 cm

453,00

557,19

waga brutto: 11 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 90 cm.
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NEO

NEO | LUSTRA UNIWERSALNE

opis		
kolor:
indeks:

NEO - lustro 120 cm., uniwersalne

kolor: chrom połysk

LUSTRA

cena
cena
netto: brutto:

OR00-LU-120-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 70 x 2,2 cm

551,00

677,73

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 120 cm.
NEO - lustro 50 cm., do akcesoriow

kolor: chrom połysk

OR00-LUA-50-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 70 x 2,2 cm

435,00

535,05

waga brutto: 7 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 50 cm., akcesoria NEO
NEO - lustro 60 cm., do akcesoriow

kolor: chrom połysk

OR00-LUA-60-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 70 x 2,2 cm

452,00

555,96

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 60 cm., akcesoria NEO
NEO - lustro 60 cm., do akcesoriow
wersja 2 z dwoma podziałami
kolor: chrom połysk

OR00-LUA-60-99-V2

496,00

610,08

wersja 2 - z dwoma podziałami do wieszania akcesoriów

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 70 x 2,2 cm

waga brutto: 7,5 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 60 cm., akcesoria NEO
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NEO | LUSTRA UNIWERSALNE

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

NEO - lustro 80 cm., do akcesoriow

kolor: chrom połysk

OR00-LUA-80-99

534,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 70 x 2,2 cm

656,82

waga brutto: 9,5 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 80 cm., akcesoria NEO
NEO - lustro 90 cm., do akcesoriow

kolor: chrom połysk

OR00-LUA-90-99

541,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 70 x 2,2 cm

665,43

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 90 cm., akcesoria NEO
NEO - lustro 120 cm., do akcesoriow
z dwoma podziałami
kolor: chrom połysk

OR00-LUA-120-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 70 x 2,2 cm

631,00

776,13

waga brutto: 15,5 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 120 cm., akcesoria NEO
NEO - lustro 120 cm., do akcesoriow
wersja 2 z czterema podziałami
kolor: chrom połysk

OR00-LUA-120-99-V2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 70 x 2,2 cm

727,00

894,21

waga brutto: 16 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe luster NEO 120 cm., akcesoria NEO
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SZAFKI LUSTRZANE

NEO

opis		
kolor:
indeks:

NEO | AKCESORIA

cena
cena
netto: brutto:

NEO
NEO -- akcesoria
akcesoria belka
belka oświetleniowa
oświetleniowa lustra
lustra

kolor:
kolor: biały
biały mat,
mat, szer.
szer. 40
40 cm.
cm. OR00-ABL-40-2
OR00-ABL-40-2
kolor:
kolor: biały
biały mat,
mat, szer.
szer. 50
50 cm.
cm. OR00-ABL-50-2
OR00-ABL-50-2

314,00
314,00 386,22
386,22
344,00
344,00 423,12
423,12

kolor:
kolor: biały
biały mat,
mat, szer.
szer. 60
60 cm.
cm. OR00-ABL-60-2
OR00-ABL-60-2
kolor:
kolor: biały
biały mat,
mat, szer.
szer. 80
80 cm.
cm. OR00-ABL-80-2
OR00-ABL-80-2

378,00
378,00 464,94
464,94
453,00
453,00 557,19
557,19

OR00-ABL-90-2
OR00-ABL-90-2

491,00
491,00 603,93
603,93
590,00
725,70
590,00 725,70

kolor:
kolor: biały
biały mat,
mat, szer.
szer. 90
90 cm.
cm.
kolor:
biały
mat,
szer.
120
kolor: biały mat, szer. 120 cm.
cm.

OR00-ABL-120-2
OR00-ABL-120-2

kompletowanie:
kompletowanie: lustra
lustra NEO
NEO

NEO | SZAFKI LUSTRZANE

NEO
NEO -- szafka
szafka górna
górna 60
60 cm.
cm. lustrzana,
lustrzana, dwoje
dwoje drzwi
drzwi

kolor:
kolor: chrom
chrom połysk
połysk

OR00-SGL2D-60-99
OR00-SGL2D-60-99

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 60
60 xx 70
70 xx 12,5
12,5 cm
cm

1331,00
1331,00 1637,13
1637,13

waga
waga brutto:
brutto: 14
14 kg
kg

kompletowanie:
kompletowanie: belki
belki oświetleniowe
oświetleniowe szafek
szafek NEO
NEO 60
60 cm.,
cm., akcesoria
akcesoria NEO
NEO
NEO
NEO -- szafka
szafka górna
górna 80
80 cm.
cm. lustrzana,
lustrzana, troje
troje drzwi
drzwi

kolor:
kolor: chrom
chrom połysk
połysk

OR00-SGL3D-80-99
OR00-SGL3D-80-99

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 80
80 xx 70
70 xx 12,5
12,5 cm
cm

1515,00
1515,00 1863,45
1863,45

waga
waga brutto:
brutto: 16
16 kg
kg

kompletowanie:
kompletowanie: belki
belki oświetleniowe
oświetleniowe szafek
szafek NEO
NEO 80
80 cm.,
cm., akcesoria
akcesoria NEO
NEO
n

NEO
NEO -- szafka
szafka górna
górna 100
100 cm.
cm. lustrzana,
lustrzana, troje
troje drzwi
drzwi

kolor:
kolor: chrom
chrom połysk
połysk

OR00-SGL3D-100-99
OR00-SGL3D-100-99

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 100
100 xx 70
70 xx 12,5
12,5 cm
cm

1575,00
1575,00 1937,25
1937,25

waga
waga brutto:
brutto: 18
18 kg
kg

kompletowanie:
kompletowanie: belki
belki oświetleniowe
oświetleniowe szafek
szafek NEO
NEO 100
100 cm.,
cm., akcesoria
akcesoria NEO
NEO
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n

– nowość

opis		
kolor:
indeks:

NEO | SZAFKI LUSTRZANE, AKCESORIA

cena
cena
netto: brutto:

NEO - szafka górna 120 cm. lustrzana, troje drzwi

kolor: chrom połysk

OR00-SGL3D-120-99

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 70 x 12,5 cm

1637,00 2013,51

waga brutto: 19 kg

kompletowanie: belki oświetleniowe szafek NEO 120 cm., akcesoria NEO
NEO - akcesoria belka oświetleniowa szafki 60 cm.

kolor: biały mat

OR00-ABS-60-2

549,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2,7 x 18,5 cm

675,27

waga brutto: 3 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 60 cm.
NEO - akcesoria belka oświetleniowa szafki 80 cm.

kolor: biały mat

OR00-ABS-80-2

697,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2,7 x 18,5 cm

857,31

waga brutto: 4 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 80 cm.
n

NEO - akcesoria belka oświetleniowa szafki 100 cm.

kolor: biały mat

OR00-ABS-100-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 2,7 x 18,5 cm

720,00

885,60

waga brutto: 4 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 100 cm.
Wszystkie belki oświetleniowe NEO - neutralna temperatura barwowa (około 4000 K)

n

– nowość
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NEO

opis		
kolor:
indeks:

NEO | AKCESORIA

cena
cena
netto: brutto:

NEO - akcesoria belka oświetleniowa szafki 120 cm.

AKCESORIA

kolor: biały mat

OR00-ABS-120-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2,7 x 18,5 cm

744,00

915,12

waga brutto: 6 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 120 cm.
NEO - akcesoria oświetlenie 60 cm.wewnętrzne/dolne

kolor: biały mat

OR00-A-OSW-60-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 2 cm

36,00

44,28

waga brutto: 0,5 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 60 cm.
NEO - akcesoria oświetlenie 80 cm., wewnętrzne/dolne

kolor: biały mat

OR00-A-OSW-80-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 80 x 2 x 2 cm

41,00

50,43

waga brutto: 0,7 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 80 cm.
n

NEO - akcesoria oświetlenie 100 cm., wewnętrzne/dolne

kolor: biały mat

OR00-A-OSW-100-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 2 x 2 cm
kompletowanie: szafki lustrzane NEO 100 cm.
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n

– nowość

50,00

61,50

waga brutto: 0,7 kg

NEO | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

NEO - akcesoria oświetlenie 120 cm., wewnętrzne/dolne

kolor: biały mat

OR00-A-OSW-120-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 2 cm

56,00

68,88

waga brutto: 1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO 120 cm.
NEO - akcesoria półka 20 cm., prosta

kolor: biały mat

OR00-A-PP-20-2

66,00

81,18

kolor: grafit mat

OR00-A-PP-20-6

66,00

81,18

wymiary (szer. x wys. x gł.): 20 x 2,3 x 4 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, lustra NEO do akcesoriów
NEO - akcesoria półka 20 cm., ukośna

kolor: biały mat

OR00-A-PU-20-2

70,00

86,10

kolor: grafit mat

OR00-A-PU-20-6

70,00

86,10

wymiary (szer. x wys. x gł.): 20 x 2,3 x 4 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, lustra NEO do akcesoriów
NEO - akcesoria półka 12 cm., ukośna

kolor: biały mat

OR00-A-PU-12-2

72,00

88,56

kolor: grafit mat

OR00-A-PU-12-6

72,00

88,56

wymiary (szer. x wys. x gł.): 12 x 15 x 8,7 cm

waga brutto: 0,2 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, lustra NEO do akcesoriów
Wszystkie belki oświetleniowe NEO - neutralna temperatura barwowa (około 4000 K)
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AKCESORIA

NEO

NEO | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

NEO - akcesoria przegroda 20 cm.

kolor: biały mat

OR00-A-PR-20-2

21,00

25,83

kolor: grafit mat

OR00-A-PR-20-6

21,00

25,83

wymiary (szer. x wys. x gł.): 20 x 2,3 x 4 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: półki NEO 20 cm. proste
NEO - akcesoria przegroda 12 cm.

kolor: biały mat

OR00-A-PR-12-2

19,00

23,37

kolor: grafit mat

OR00-A-PR-12-6

19,00

23,37

wymiary (szer. x wys. x gł.): 12 x 2,3 x 8 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: półki NEO 12 cm., ukośne
NEO - akcesoria szklanka z zawieszką 5 cm.

kolor: biały mat

OR00-A-SZ-5-2

54,00

66,42

kolor: grafit mat

OR00-A-SZ-5-6

54,00

66,42

wymiary (szer. x wys. x gł.): 7 x 15 x 9 cm

waga brutto: 0,4 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, lustra NEO do akcesoriów
NEO - akcesoria wieszak 1 cm.

kolor: biały mat

OR00-A-W-1-2

9,00

11,07

kolor: grafit mat

OR00-A-W-1-6

9,00

11,07

wymiary (szer. x wys. x gł.): 0,2 x 6 x 3,5 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, lustra NEO do akcesoriów
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NEO | AKCESORIA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

NEO - akcesoria lustro 15 cm. kosmetyczne

kolor: biały mat

OR00-AL-K-15-2

103,00

126,69

kolor: grafit mat

OR00-AL-K-15-6

103,00

126,69

wymiary (szer. x wys. x gł.): 15 x 15 x 2 cm

waga brutto: 0,3 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, lustra NEO do akcesoriów
NEO - akcesoria gniazdo 230V 7 cm.

kolor: grafit mat

OR00-A-G-7-6

wymiary (szer. x wys. x gł.): 9,6 x 15,5 x 8 cm

179,00

220,17

waga brutto: 1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO
NEO - akcesoria włącznik 3 cm.

kolor: grafit mat

OR00-A-WL-3-6

wymiary (szer. x wys. x gł.): 3 x 3 x 3 cm

43,00

52,89

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO, oświetlenie wewnętrzne/ dolne
NEO - akcesoria transformator 15 cm.

kolor: biały mat

OR00-A-TR-15-2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 4 x 1,5 x 14 cm

67,00

82,41

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: szafki lustrzane NEO - oświetlenie wewnętrzne/dolne

149

AKCESORIA

NEO

Jako

alternatywa

dla

włączania

oświetlenia szafki włącznikiem w ścianie,
istnieje

także

możliwość

podłączenia

oświetlenia górnego lub dolnego poprzez
dedykowany wyłącznik umieszczany od
spodu szafki. Lekkie dotknięcie powoduje
wówczas

włączenie

światła,

lub

przytrzymanie

wyłączenie
pozwala

na

ustawienie oczekiwanej jasności, dzięki
funkcji płynnego ściemniania. Profilowanie
obudowy

wyłącznika

dyskretne

oraz

podświetlenie

delikatne,
powoduje,

iż będzie on łatwo i intuicyjnie dostępny.
Uzupełnieniem funkcjonalności
szafek lustrzanych są akcesoria elektryczne – wbudowane
gniazdo

230V

pozwalające

podłączyć wiele elektrycznych
urządzeń łazienkowych codziennego użytku i wygodnie ich
używać.
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PLATFORMA

STAN
DARD

152

platforma
STANDARD

STAN
DARD

OPAL to jedna z kilku kolekcji ORiSTO
wyposażona w krzywoliniowe, gięte
fronty. Ta wymagająca najwyższych
umiejętności

technologia,

pozwala

na zamknięcie pojemnej przestrzeni
szuflad

OPAL

alnie

w

proporcjonalnej

atrakcyjnej

podumywalkowe,
kształtowi
narożnej,
także

w

Idealnie

i

formie.
dzięki

wizuSzafki

swojemu

możliwości

znakomicie

i

instalacji

sprawdzą

niewielkich
dopasowana

się

łazienkach.
syntetyczna

umywalka i wysokiej jakości uchwyty
harmonizujące z połyskiem lakieru na
froncie – to wszystko tworzy wizerunek
spójnego

wizualnie,

funkcjonalnego

i kompaktowego rozwiązania.
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opis		
kolor:
indeks:

STANDARD | OPAL

cena
cena
netto: brutto:

OPAL

n
kolor uchwytu: chrom połysk

kolor uchwytu: biały połysk

n
kolor uchwytu: czarny mat

OPAL - szafka podumywalkowa 90 cm., cztery szuflady
lewa
biały połysk, uchwyt chrom

OR30-SD4S-90-1-L

1688,00 2076,24

n

biały połysk, uchwyt czarny

OR30-SD4S-90-1-LV6

1688,00 2076,24

n

biały połysk, uchwyt biały

OR30-SD4S-90-1-LV4

1688,00 2076,24

wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 50 x 44 cm

waga brutto: 39 kg

kompletowanie: umywalki meblowe OPAL lewe
OPAL - szafka podumywalkowa 90 cm., cztery szuflady
prawa
biały połysk, uchwyt chrom

OR30-SD4S-90-1-P

1688,00 2076,24

n

biały połysk, uchwyt czarny

OR30-SD4S-90-1-PV6

1688,00 2076,24

n

biały połysk, uchwyt biały

OR30-SD4S-90-1-PV4

1688,00 2076,24

wymiary (szer. x wys. x gł.): 90 x 50 x 44 cm

waga brutto: 39 kg

kompletowanie: umywalki meblowe OPAL prawe
OPAL - szafka wysoka boczna 30 cm., jedne drzwi
uniwersalna lewa/ prawa
biały połysk, uchwyt chrom

OR30-SB1D-30-1

836,00 1028,28

n

biały połysk, uchwyt czarny

OR30-SB1D-30-1V4

836,00 1028,28

n

biały połysk, uchwyt biały

OR30-SB1D-30-1V6

836,00 1028,28

wymiary (szer. x wys. x gł.): 30 x 110 x 35 cm
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n

– nowość

umywalka meblowa 90 cm., syntetyczna OPAL
lewa

waga brutto: 20 kg

wymiary (szer. x wys. x gł.): 30 x 110 x 35 cm

STANDARD | OPAL

opis		
kolor:
indeks:

waga brutto: 20 kg
cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 90 cm., syntetyczna OPAL
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-OP-90-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 91,5 x 2,6 x 44,5 cm

683,00

840,09

waga brutto: 15,5 kg

kompletowanie: szafki OPAL lewe, syfony PREVEX
umywalka meblowa 90 cm., syntetyczna OPAL
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-OP-90-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 91,5 x 2,6 x 44,5 cm

683,00

840,09

waga brutto: 15,5 kg

kompletowanie: szafki OPAL prawe, syfony PREVEX
akcesoria syfon 5 cm., PREVEX meblowy

kolor: biały mat - bez korka

OR00-A-SY-5-2

35,00

43,05

kolor: grafit mat - click

OR00-A-SYC-5-6

57,00

70,11

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm

waga brutto: 1 kg

kompletowanie: wszystkie umywalki i szafki podumywalkowe ORiSTO
akcesoria syfon 7 cm., PREVEX Easy Clean

kolor: biały mat - click

OR00-A-SY-EC-7-2

44,00

54,12

kolor: biały mat - stały

OR00-A-SY-ES-7-2

77,00

94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer. x wys. x gł.): 7 x 23 x 22 cm

waga brutto: 1 kg

kompletowanie: wszystkie umywalki i szafki podumywalkowe ORiSTO
akcesoria osłona przelewu 3 cm.
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SILVER

STAN
DARD

Kolekcja SILVER to rozwiązanie wyraziste stylistycznie dzięki zestawieniu
prostych połyskowych frontów z intrygującym detalem. Frezowany uchwyt
i widoczna listwa w kolorze chromowanego połysku to geneza powstania
nazwy całej kolekcji. Szeroki
wybór

brył

pozwala

i

rozwiązań
precyzyjnie

dopasować

kolekcje

do

potrzeb, a jej uniwersalność,
w tym neutralna kolorystyka
ułatwia

urządzenie

najbardziej
łazienki.

158

nawet

wymagającej
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STANDARD | SILVER

opis		
kolor:
indeks:

SILVER - szafka podumywalkowa 50 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

SILVER

cena
cena
netto: brutto:

OR33-SD2S-50-1

wymiary: 49,8 x 55 x 44,5 cm

959,00 1179,57

waga brutto: 20 kg

kompletowanie: umywalki SILVER 50 cm., blaty SILVER 50 cm.
SILVER - szafka podumywalkowa 60 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR33-SD2S-60-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,8 x 55 x 44,5 cm

980,00 1205,40

waga brutto: 22,5 kg

kompletowanie: umywalki SILVER i ALPINA 60 cm., blaty SILVER 60 cm.
SILVER - szafka podumywalkowa 90 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR33-SD2S-90-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 89,8 x 55 x 44,5 cm

1117,00 1373,91

waga brutto: 30 kg

kompletowanie: umywalki SILVER i ALPINA 90 cm., blaty SILVER 90 cm.
SILVER - szafka podumywalkowa 120 cm., dwie szuflady
pojedyncza
kolor: biały połysk

OR33-SD2S-120-1-C

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,8 x 55 x 44,5 cm

1292,00 1589,16

waga brutto: 37 kg

kompletowanie: umywalki SILVER pojedyncze 120 cm. i ALPINA 120 cm.,
blaty SILVER 120 cm.
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opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

SILVER - szafka podumywalkowa 120 cm., dwie szuflady
podwójna
kolor: biały połysk

OR33-SD2S-120-1-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 119,8 x 55 x 44,5 cm

1318,00 1621,14

waga brutto: 37 kg

kompletowanie: umywalki SILVER podwójne, blaty SILVER 120 cm.
SILVER - blat 50 cm.

kolor: biały połysk

OR33-B-50-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 2,5 x 44,9 cm

224,00

275,52

waga brutto: 2 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe SILVER 50 cm.
SILVER - blat 60 cm.

kolor: biały połysk

OR33-B-60-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 2,5 x 44,9 cm

278,00

341,94

waga brutto: 3 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe SILVER 60 cm.
SILVER - blat 90 cm.

kolor: biały połysk

OR33-B-90-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 90,2 x 2,5 x 44,9 cm

413,00

507,99

waga brutto: 4 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe SILVER 90 cm.
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STANDARD | SILVER

opis		
kolor:
indeks:

SILVER - blat 120 cm.

kolor: biały połysk

SILVER

cena
cena
netto: brutto:

OR33-B-120-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120,2 x 2,5 x 44,9 cm

468,00

575,64

waga brutto: 5 kg

kompletowanie: szafki podumywalkowe SILVER 120 cm.
SILVER - szafka wysoka boczna 35 cm., dwoje drzwi
lewa
kolor: biały połysk

OR33-SB2D-35-1-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35,2 x 144 x 35,4 cm

1095,00 1346,85

waga brutto: 31,5 kg

kompletowanie: kosz UNI
SILVER - szafka wysoka boczna 35 cm., dwoje drzwi
prawa
kolor: biały połysk

OR33-SB2D-35-1-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35,2 x 144 x 35,4 cm

1095,00 1346,85

waga brutto: 31,5 kg

kompletowanie: kosz UNI
SILVER - szafka wysoka boczna 35 cm., dwoje drzwi
kosz w komplecie lewa
kolor: biały połysk

OR33-SB2D-35-1-KKL

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35,2 x 144 x 35,4 cm
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1196,00 1471,08

waga brutto: 31,5 kg

STANDARD | SILVER

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

SILVER - szafka wysoka boczna 35 cm., dwoje drzwi
kosz w komplecie prawa
kolor: biały połysk

OR33-SB2D-35-1-KKP

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35,2 x 144 x 35,4 cm

1196,00 1471,08

waga brutto: 31,5 kg

SILVER - szafka wysoka boczna 50 cm., dwoje drzwi
dwie szuflady wewnętrzne
OR33-SB2D-50-1

1786,00 2196,78

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 144 x 35,4 cm

waga brutto: 31,5 kg

kolor: biały połysk

SILVER - szafka górna 50 cm., dwoje drzwi

kolor: biały połysk

OR33-SG2D-50-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50,2 x 71,6 x 15,5 cm

690,00

848,70

waga brutto: 20 kg

SILVER - szafka górna 60 cm., dwoje drzwi

kolor: biały połysk

OR33-SG2D-60-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,2 x 71,6 x 15,5 cm

704,00

865,92

waga brutto: 20 kg

163

STAN
DARD

STANDARD | SILVER

opis		
kolor:
indeks:

umywalka meblowa 50 cm., syntetyczna SILVER

kolor: biały (konglomerat)

SILVER

cena
cena
netto: brutto:

UME-SI-50-92

326,00

wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 1,5 x 45 cm

400,98

waga brutto: 8,5 kg

kompletowanie: szafki SILVER 50 cm., syfony PREVEX
umywalka
umywalka meblowa
meblowa 60
120cm.,
cm.,syntetyczna
syntetycznaSILVER
SILVER
podwójna
kolor:
kolor: biały
biały (konglomerat)
(konglomerat)

UME-SI-60-92
UME-SI-120-92-D

382,00
730,00

wymiary
45cm
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 60
120x x1,5
2 xx45

469,86
897,90

waga
waga brutto:
brutto: 11
21 kg
kg

kompletowanie:
PREVEX
kompletowanie: szafki
szafki SILVER
SILVER 60
120cm.,
cm.syfony
podwójne,
syfony PREVEX
umywalka
umywalka meblowa
meblowa 90
60 cm.,
cm., syntetyczna
syntetyczna SILVER
ALPINA

kolor:
kolor: biały
biały (konglomerat)
(konglomerat)

UME-SI-90-92
UME-AL-60-92

wymiary
x 45
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 90
60 xx 1,5
2 x 45
cmcm

538,00
369,00

661,74
453,87

waga
brutto:
15,5
waga
brutto:
10 kg
kg

kompletowanie:
kompletowanie: szafki
szafki SILVER
SILVER 90
60 cm.,
cm., syfony
syfony PREVEX
PREVEX
umywalka
cm.,syntetyczna
syntetycznaALPINA
SILVER
umywalka meblowa
meblowa 120
90 cm.,
pojedyncza
kolor:
kolor: biały
biały (konglomerat)
(konglomerat)

UME-SI-120-92-C
UME-AL-90-92

wymiary
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 120
90 x x22x x4545cm

649,00
454,00

798,27
558,42

waga brutto:
brutto: 15
21 kg
kg
waga

kompletowanie:
cm.syfony
pojedyncze,
syfony PREVEX
kompletowanie: szafki
szafki SILVER
SILVER 120
90 cm.,
PREVEX
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umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna ALPINA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AL-120-92

530,00

651,90

wymiary
45cm
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 60
120x x1,5
2 xx45

STANDARD | SILVER

waga
waga brutto:
brutto: 11
21 kg
kg

opis		

cena

cena

kompletowanie:
szafki
cm.,
PREVEX
kolor:
netto: brutto:
kompletowanie:
szafki SILVER
SILVER 60
120indeks:
cm.syfony
podwójne,
syfony PREVEX
umywalka
umywalka meblowa
meblowa 90
60 cm.,
cm., syntetyczna
syntetyczna SILVER
ALPINA

kolor:
kolor: biały
biały (konglomerat)
(konglomerat)

UME-SI-90-92
UME-AL-60-92

wymiary
x 45cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 90
60 xx 1,5
2 x 45

538,00
369,00 661,74
453,87

waga
brutto:
15,5
waga
brutto:
10 kg
kg

kompletowanie:
kompletowanie: szafki
szafki SILVER
SILVER 90
60 cm.,
cm., syfony
syfony PREVEX
PREVEX
umywalka
cm.,syntetyczna
syntetycznaALPINA
SILVER
umywalka meblowa
meblowa 120
90 cm.,
pojedyncza
kolor:
kolor: biały
biały (konglomerat)
(konglomerat)

UME-SI-120-92-C
UME-AL-90-92

wymiary
45cm
cm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 120
90 x x22x x45

649,00
454,00 798,27
558,42

waga
waga brutto:
brutto: 21
15 kg
kg

kompletowanie:
cm.syfony
pojedyncze,
syfony PREVEX
kompletowanie: szafki
szafki SILVER
SILVER 120
90 cm.,
PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna ALPINA

kolor: biały (konglomerat)

UME-AL-120-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 45 cm

530,00

651,90

waga brutto: 20 kg

kompletowanie: szafki SILVER 120 cm. pojedyncze, syfony PREVEX
umywalka meblowa 120 cm., syntetyczna SILVER
podwójna
kolor: biały (konglomerat)

UME-SI-120-92-D

wymiary (szer. x wys. x gł.): 120 x 2 x 45 cm

730,00

897,90

waga brutto: 21 kg

kompletowanie: szafki SILVER 120 cm. podwójne, syfony PREVEX
umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna ALPINA
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wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm

STAN
DARD

opis		

waga brutto: 1 kg
cena

cena

44,00
35,00
77,00
57,00

54,12
43,05
94,71
70,11

kompletowanie:
wszystkie umywalki
i szafki podumywalkowe
ORiSTO
kolor:
indeks:
netto:
brutto:

STANDARD | SILVER

akcesoria
Clean
akcesoria syfon
syfon 75 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
meblowy

kolor:
kolor: biały
biały mat
mat -- click
bez korka
kolor:
biały
mat
stały
kolor: grafit mat - click

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SYC-5-6

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek

SILVER

bez przelewu
wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 75 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm

waga
waga brutto:
brutto: 11 kg
kg

kompletowanie:
kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
akcesoria
3 cm.Easy Clean
akcesoria osłona
syfon 7przelewu
cm., PREVEX

kolor:
połysk
kolor: chrom
biały mat
- click
kolor:
biały
połysk
kolor: biały mat - stały

OR00-AOP-3-99
OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-AOP-3-1
OR00-A-SY-ES-7-2

17,00
44,00
17,00
77,00

20,91
54,12
20,91
94,71

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary
cmcm
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 37 xx 323x x2 22

waga
brutto:
0,11 kg
waga
brutto:
kg

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki
BRYLANT
i ANNABELLE
kompletowanie:
wszystkie
umywalki i szafki podumywalkowe ORiSTO
n

akcesoria
akcesoria zawór
osłonaspustowy
przelewu53cm.
cm.click

kolor:
połysk
kolor: biały
chrom
połysk
kolor:
czarny
mat
kolor: biały połysk

OR00-A-ZSC-5-1
OR00-AOP-3-99
OR00-A-ZSC-5-8
OR00-AOP-3-1

80,00
17,00
80,00
17,00

98,40
20,91
98,40
20,91

kolor:
połysk
kolor: złoty
czarny
mat

OR00-A-ZSC-5-95
OR00-AOP-3-8

80,00
17,00

98,40
20,91

wymiary
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 73 xx 33 xx 72 cm
cm

waga
waga brutto:
brutto: 0,5
0,1 kg
kg

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
kompletowanie:
syfony
Prevex meblowe click i Easy Clean click
umywalki BRYLANT
i ANNABELLE
akcesoria zawór spustowy 5 cm. click

kolor: biały połysk

OR00-A-ZSC-5-1

80,00

98,40

kolor: czarny mat

OR00-A-ZSC-5-8

80,00

98,40

kolor: złoty połysk

OR00-A-ZSC-5-95

80,00

98,40

wymiary (szer. x wys. x gł.): 7 x 3 x 7 cm

waga brutto: 0,5 kg

kompletowanie: syfony Prevex meblowe click i Easy Clean click
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n

– nowość

BRYLANT

STAN
DARD

Wyraźne

krawędzie

brył,

dodatkowo

podkreślone

dynamicznymi,

ukośnymi

akcentami, zdecydowana geometria formy to cechy charakterystyczne kolekcji mebli
łazienkowych BRYLANT. Z jednej strony – twarda i wyraziście narysowana bryła,
z drugiej – wprowadzająca do wnętrza ład i proste zasady. BRYLANT jest synonimem
porządku,

dokładności

i

precyzji.

Szafki

podumywalkowe

BRYLANT

można

kompletować z szafkami bocznymi i przykrywać wspólnymi umywalkami o szerokości
125 cm. Zyskujemy zestaw o czterech, zróżnicowanych wielkością szufladach i dużej
powierzchni blatu na umywalce.
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BRYLANT

STAN
DARD

STANDARD | BRYLANT

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

BRYLANT - szafka podumywalkowa 85 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR36-SD2S-85-1

1426,00 1753,98

kolor: grafit połysk

OR36-SD2S-85-5

1469,00 1806,87

wymiary (szer. x wys. x gł.): 84,5 x 50 x 48,5 cm

waga brutto: 36 kg

kompletowanie: umywalki BRYLANT 85 cm., umywalki BRYLANT 125 cm.
(w zestawie z szafką 40 cm.)
BRYLANT - szafka podumywalkowa 40 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR36-SD2S-40-1

1055,00 1297,65

kolor: grafit połysk

OR36-SD2S-40-5

1086,00 1335,78

wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 50 x 48,5 cm

waga brutto: 24 kg

kompletowanie: umywalki BRYLANT 125 cm., szafki podumywalkowe
BRYLANT 85 cm.
BRYLANT - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi, dwie szuflady
lewa
kolor: biały połysk

OR36-SB1D2S-35-1-L

1715,00 2109,45

kolor: grafit połysk

OR36-SB1D2S-35-5-L

1765,00 2170,95

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 141,9 x 34,5 cm

waga brutto: 34 kg

BRYLANT - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi, dwie szuflady
prawa
kolor: biały połysk

OR36-SB1D2S-35-1-P

1715,00 2109,45

kolor: grafit połysk

OR36-SB1D2S-35-5-P

1765,00 2170,95

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 141,9 x 34,5 cm
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waga brutto: 34 kg

STANDARD | BRYLANT

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

BRYLANT - szafka górna 60 cm., dwoje drzwi

kolor: biały połysk

OR36-SG2D-60-1

799,00

982,77

kolor: grafit połysk

OR36-SG2D-60-5

799,00

982,77

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60,1 x 71,9 x 25,3 cm

waga brutto: 20 kg

umywalka meblowa 85 cm., syntetyczna BRYLANT

kolor: biały (konglomerat)

UME-BR-85-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 85 x 4 x 50 cm

678,00

833,94

waga brutto: 19 kg

kompletowanie: szafki BRYLANT 85 cm., osłony przelewów, syfony
PREVEX
umywalka meblowa 125 cm., syntetyczna BRYLANT
lewa
kolor: biały (konglomerat)

UME-BR-125-92-L

wymiary (szer. x wys. x gł.): 125 x 4 x 50 cm

851,00 1046,73

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: szafki BRYLANT 85 cm. w zestawie z szafkami BRYLANT
40 cm., osłony przelewów, syfony PREVEX
umywalka meblowa 125 cm., syntetyczna BRYLANT
prawa
kolor: biały (konglomerat)

UME-BR-125-92-P

wymiary (szer. x wys. x gł.): 125 x 4 x 50 cm

851,00 1046,73

waga brutto: 25 kg

kompletowanie: szafki BRYLANT 85 cm. w zestawie z szafkami BRYLANT
40 cm., osłony przelewów, syfony PREVEX
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BRYLANT

STAN
DARD

STANDARD | BRYLANT

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

akcesoria syfon 5 cm., PREVEX meblowy

kolor: biały mat - bez korka

OR00-A-SY-5-2

35,00

43,05

kolor: grafit mat - click

OR00-A-SYC-5-6

57,00

70,11

wymiary (szer. x wys. x gł.): 5 x 23 x 22 cm

waga brutto: 1 kg

kompletowanie: wszystkie umywalki i szafki podumywalkowe ORiSTO
akcesoria syfon 7 cm., PREVEX Easy Clean

kolor: biały mat - click

OR00-A-SY-EC-7-2

44,00

54,12

kolor: biały mat - stały

OR00-A-SY-ES-7-2

77,00

94,71

syfony click do umywalek z przelewem, z korkiem stałym do umywalek
bez przelewu
wymiary (szer. x wys. x gł.): 7 x 23 x 22 cm

waga brutto: 1 kg

kompletowanie: wszystkie umywalki i szafki podumywalkowe ORiSTO
akcesoria osłona przelewu 3 cm.

kolor: chrom połysk

OR00-AOP-3-99

17,00

20,91

kolor: biały połysk

OR00-AOP-3-1

17,00

20,91

kolor: czarny mat

OR00-AOP-3-8

17,00

20,91

wymiary (szer. x wys. x gł.): 3 x 3 x 2 cm

waga brutto: 0,1 kg

kompletowanie: wszystkie umywalki syntetyczne UNI z przelewem,
umywalki BRYLANT i ANNABELLE
akcesoria zawór spustowy 5 cm. click

kolor: biały połysk

OR00-A-ZSC-5-1

80,00

98,40

kolor: czarny mat

OR00-A-ZSC-5-8

80,00

98,40

kolor: złoty połysk

OR00-A-ZSC-5-95

80,00

98,40

wymiary (szer. x wys. x gł.): 7 x 3 x 7 cm

waga brutto: 0,5 kg

kompletowanie: syfony Prevex meblowe click i Easy Clean click
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ANNA

STAN
DARD

ANNA

jest

rozwiązaniem

wyjątkowym

za sprawą oszczędnego, pełnego szlachetnej
elegancji
połyskiem

designu,
frontów

podkreślonego
i

korpusów,

białym
a

także

dyskretnymi, frezowanymi uchwytami. Znakiem
szczególnym tej kolekcji mebli łazienkowych są
jednak wyjątkowe wymiary – szafki i umywalki
o głębokości instalacji tylko
40 cm. Nawet najbardziej
nietypowa łazienka będzie
dzięki

temu

urządzona
kolekcji.

174

wygodnie

meblami

tej
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STAN
DARD

STANDARD | ANNA

opis		
kolor:
indeks:

ANNA - szafka podumywalkowa 60 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

ANNA

cena
cena
netto: brutto:

OR40-SD2S-60-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,8 x 55 x 39,6 cm

1240,00 1525,20

waga brutto: 27 kg

kompletowanie: umywalki ANNABELLE 60 cm.
ANNA - szafka podumywalkowa 100 cm., dwie szuflady

kolor: biały połysk

OR40-SD2S-100-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 99,8 x 55 x 39,6 cm

1549,00 1905,27

waga brutto: 37 kg

kompletowanie: umywalki ANNABELLE 100 cm.
ANNA - szafka wysoka boczna 35 cm., jedne drzwi, dwie szuflady
uniwersalna lewa/ prawa
kolor: biały połysk

OR40-SB1D2S-35-1

wymiary (szer. x wys. x gł.): 35 x 155 x 32,8 cm

1574,00 1936,02

waga brutto: 36 kg

umywalka meblowa 60 cm., syntetyczna ANNABELLE

kolor: biały (konglomerat)

UME-AN-60-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 2 x 40 cm

397,00

488,31

waga brutto: 10 kg

kompletowanie: szafki ANNA 60 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
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STANDARD | ANNA

opis		
kolor:
indeks:

cena
cena
netto: brutto:

umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna ANNABELLE

kolor: biały (konglomerat)

UME-AN-100-92

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 2 x 40 cm

551,00

677,73

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki ANNA 100 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
umywalka meblowa 100 cm., syntetyczna ANNABELLE
wersja 2 dwa otwory na baterie
kolor: biały (konglomerat)

UME-AN-100-92-V2

wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 2 x 40 cm

649,00

798,27

waga brutto: 15 kg

kompletowanie: szafki ANNA 100 cm., syfony PREVEX, osłony przelewów
akcesoria syfon
syfon 55 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX meblowy
meblowy
akcesoria

kolor: biały
biały mat
mat -- bez
bez korka
korka
kolor:

OR00-A-SY-5-2
OR00-A-SY-5-2

35,00
35,00

43,05
43,05

kolor: grafit
grafit mat
mat -- click
click
kolor:

OR00-A-SYC-5-6
OR00-A-SYC-5-6

57,00
57,00

70,11
70,11

wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 55 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria syfon
syfon 77 cm.,
cm., PREVEX
PREVEX Easy
Easy Clean
Clean
akcesoria

kolor: biały
biały mat
mat -- click
click
kolor:

OR00-A-SY-EC-7-2
OR00-A-SY-EC-7-2

44,00
44,00

54,12
54,12

kolor: biały
biały mat
mat -- stały
stały
kolor:

OR00-A-SY-ES-7-2
OR00-A-SY-ES-7-2

77,00
77,00

94,71
94,71

syfony click
click do
do umywalek
umywalek zz przelewem,
przelewem, zz korkiem
korkiem stałym
stałym do
do umywalek
umywalek
syfony
bez przelewu
przelewu
bez
wymiary (szer.
(szer. xx wys.
wys. xx gł.):
gł.): 77 xx 23
23 xx 22
22 cm
cm
wymiary

waga brutto:
brutto: 11 kg
kg
waga

kompletowanie: wszystkie
wszystkie umywalki
umywalki ii szafki
szafki podumywalkowe
podumywalkowe ORiSTO
ORiSTO
kompletowanie:
akcesoria osłona przelewu 3 cm.
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