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Szeroki wybór form i rozmiarów oraz zróżnicowana stylistyka sprawiają, że ceramika łazienkowa nie jest już tylko 
elementem wyposażenia, ale coraz częściej staje się centralnym punktem wystroju wnętrza. Satysfakcja naszych 
Klientów, atrakcyjny wygląd produktów oraz ergonomiczne walory są dla nas tak samo ważne jak bardzo wysoka 
jakość ich wykonania. Wykorzystując nasze ponad 110 letnie doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania ar-
matury sanitarnej – baterii, stworzyliśmy NOWE KOLEKCJE ceramiki łazienkowej, które mamy nadzieję zagoszczą  
w Państwa łazienkach, stając się elementem codziennego życia. 

kolekcje łazienkowe
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SELLAceramika łazienkowa

1610-051-045 
umywalka wisząca SELLA 45

1610-051-050
umywalka wisząca SELLA 50

1610-051-055
umywalka wisząca SELLA 55

1610-051-060
umywalka wisząca SELLA 60

1610-052-045 
umywalka meblowa SELLA 45

1610-052-050
umywalka meblowa SELLA 50

1610-052-055
umywalka meblowa SELLA 55

1610-052-060
umywalka meblowa SELLA 60

ChArAKTErYSTYCzNA LiNiA brYłY WSPóLNA DLA WSzYSTKiCh 
PrODuKTóW TO gWArANCJA zAChOWANiA NAJWYŻSzEJ ESTE-
TYKi W NASzEJ łAziENCE.

06

Pomyśleliśmy o Twojej łazience. Kolekcja ceramiki SELLA znajdzie miejsce dla siebie w każdej łazience. Duet dwóch 

umywalek zawieszonych obok siebie to doskonała propozycja do pokoi łazienkowych. W mniejszej łazience wyśmienicie 

sprawdzi się umywalka meblowa wraz z kompaktem. 

uniwersalne, klasyczne wzornictwo oraz szeroka gama produktów w pełni pozwalają na realizowanie dowolnych aran-

żacji. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. 

ceramika łazienkowa
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SELLA
SELLA Platinum to seria mebli podwieszanych łącząca współczesne wzornictwo i minimalizm formy. 
Poszczególne elementy tworzą spójną całość o wyważonych proporcjach. biały korpus stanowi neutralną 
oprawę do drewnianych frontów z systemem cichego domykania drzwiczek.

Kolekcji mebli SELLA gold charakterystyczny wygląd nadają atrakcyjne wzorniczo, wpuszczane, uchwyty 
w chromie matowym. Pojemne szuflady w szafce umywalkowej wyposażone w prowadnice z pełnym wysu-
wem stanowią dodatkowy atut kolekcji.

SELLA Silver to niepowtarzalny urok bieli i błyszczącego chromu połączony z minimalistycznym wzorni-
ctwem. Wykorzystane wysokiej klasy okucia i materiały odporne na działanie wilgoci gwarantują komfort 
używania przez długi czas. 

08

1650-051-000

bidet wiszący SELLA 
/ bez deski

1640-054-111

kompakt WC SELLA uniwersalny 
z deską twardą antybakteryjną 
z zawiasami metalowymi

1640-054-112

kompakt WC SELLA uniwersalny  
z deską twardą antybakteryjną, 
wolnoopadającą

1660-060-050

półpostument SELLA 50, 55, 60 

1620-051-300

miska sedesowa wisząca SELLA 
/ bez deski

1690-000-301

deska sedesowa twarda SELLA 
wolnoopadająca

1690-000-502

deska sedesowa twarda SELLA 
zawiasy metalowe

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS

ceramika łazienkowa
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SELLA

SELLA SILVER

1695-202-145
szafka SELLA Silver pod umywalkę 45

1695-202-150
szafka SELLA Silver pod umywalkę 50 

1695-202-155
szafka SELLA Silver pod umywalkę 55

1695-202-701
szafka SELLA Silver wisząca

1695-202-301
słupek SELLA Silver wysoki

1695-202-501
słupek SELLA Silver niski

1695-202-160
szafka SELLA Silver pod umywalkę 60

100%
LAKIEROWANE

UCHWYTY
STALOWE

10

meble łazienkowe

SELLA PLATINUM / kolekcja mebli podwieszanych

1695-201-245
szafka SELLA Platinum (drzwiczki)  
pod umywalkę podwieszaną 45

1695-201-250
szafka SELLA Platinum (szuflady)  
pod umywalkę podwieszaną 50

1695-201-255
szafka SELLA Platinum (szuflady)  
pod umywalkę podwieszaną 55

1695-201-260
szafka SELLA Platinum (szuflady)  
pod umywalkę podwieszaną 60

1695-201-701
szafka SELLA Platinum 
wisząca 

1695-201-401
słupek SELLA Platinum 
wysoki podwieszany

1695-201-601
słupek SELLA Platinum 
niski podwieszany

SZUFLADA

MDF
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LoArAceramika łazienkowa

Nie wystarczy dobry pomysł na produkt – ważne jest stworzenie funkcjonalnego przedmiotu. Kolekcja 
ceramiki LOArA spełnia te wymagania. Klasyczna elegancja zdaje egzamin wszędzie - to ponadczaso-
we wzornictwo i wysoka jakość sprawdzające się w aranżacjach, gdzie kładziemy nacisk na optymalne 
wykorzystanie przestrzeni. Prosta forma umożliwia łatwe utrzymanie czystości. z ceramiką doskonale 
harmonizują baterie łazienkowe i akcesoria z kolekcji Armatury. 

12

meble łazienkowe

SELLA GOLD

1695-203-145
szafka SELLA gold (drzwiczki) pod umywalkę 45

1695-203-150
szafka SELLA gold (szuflady) pod umywalkę 50 

1695-203-155
szafka SELLA gold (szuflady) pod umywalkę 55

1695-203-301
słupek  SELLA gold wysoki

1695-203-501
słupek SELLA gold niski

1695-203-701
szafka SELLA gold wisząca

1695-203-160
szafka SELLA gold (szuflady) pod umywalkę 60

UCHWYTY
WPUSZCZANE

OKLEINA
DREWNOPODOBNA
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LoArA

1620-071-300

miska sedesowa LOARA wisząca
/ bez deski

1690-000-503

deska twarda sedesowa LOArA 
wolnoopadająca

1690-000-504

deska twarda sedesowa LOArA
zawiasy metalowe
  

1650-071-000

bidet wiszący LOARA
/ bez deski

1640-071-112

kompakt WC LOARA  
odpływ pionowy 
z deską twardą sedesową 
antybakteryjną, wolnoopadającą

1640-071-111

kompakt WC LOARA  
odpływ pionowy
z deską twardą sedesową 
antybakteryjną, zawiasy metalowe

1640-073-111

kompakt WC LOARA  
odpływ poziomy
z deską twardą sedesową 
antybakteryjną, zawiasy metalowe

1640-073-112

kompakt WC LOARA  
odpływ poziomy
z deską twardą sedesową 
antybakteryjną, wolnoopadającą

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS

14

ceramika łazienkowa

1610-073-040

umywalka meblowo-wisząca 
LOARA 40  

1610-073-050

umywalka meblowo-wisząca 
LOARA 50 

1610-073-060

umywalka meblowo-wisząca 
LOARA 60

1660-070-050

półpostument LOARA 50 

1660-070-060

półpostument LOARA 60 

NiE WYSTArCzY DObrY POmYSł NA PrODuKT – WAŻNE JEST 
STWOrzENiE fuNKCJONALNEgO PrzEDmiOTu. 



17

LoArA

LOARA QUATRO

1695-205-140

szafka LOArA Quatro (drzwiczki) pod umywalkę 40

1695-205-150

szafka LOArA Quatro (szuflady) pod umywalkę 50

1695-205-160

szafka LOArA Quatro (szuflady) pod umywalkę 60

1695-205-301

słupek  LOArA Quatro wysoki

1695-205-501

słupek  LOArA Quatro niski

1695-205-701

szafka LOArA Quatro wisząca

REGULOWANE

UCHWYTY
STALOWE

16

meble łazienkowe

Kolekcja mebli łazienkowych LOArA dostępna jest w dwóch wariantach, obejmujących szafkę umywal-
kową, słupek wysoki, słupek niski oraz szafkę zawieszaną. Kolekcja LOArA bianco została stworzona 
z myślą o harmonijnym i funkcjonalnym aranżowaniu przestrzeni. zastosowana do produkcji mebli 
technologia, gwarantuje im wieloletnią trwałość. Kolekcja LOArA Quatro budzi naszą uwagę ciekawą 
formą uchwytów współgrających idealnie z białymi płaszczyznami frontów. meble LOArA Quatro,  
lakierowane na wysoki połysk, nadają wnętrzu indywidualny i elegancki charakter. Spełniają oczekiwa-
nia osób podążających za współczesnym wzornictwem. 
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nivEceramika łazienkowa

inspirowana naturą. Kolekcja ceramiki NiVE o harmonijnych kształtach przypomina te, które występują w naturze. 
Całą kolekcję charakteryzują delikatne linie oraz idealnie wyprofilowana forma. udane połączenie interesującego 
wzornictwa i komfortu użytkowania. Każdy element kolekcji został dopracowany w najmniejszych szczegółach. różno-
rodność produktów stwarza wiele możliwości aranżacji wnętrz. Pozwala tym samym nadawać przestrzeni indywidulany 
charakter.

18

meble łazienkowe

LOARA BIANCO

1695-204-140

szafka LOArA bianco pod umywalkę 40

1695-204-150

szafka LOArA bianco pod umywalkę 50

1695-204-160

szafka LOArA bianco pod umywalkę 60

1695-204-701

szafka LOArA bianco wisząca

1695-204-301

słupek LOArA bianco wysoki

1695-204-501

słupek LOArA bianco niski

REGULOWANE

LoArA
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nivE

1620-091-300

miska sedesowa wisząca NiVE 
/ bez deski 

1650-031-000

bidet wiszący NiVE 
/ bez deski 

1640-091-111

kompakt WC NiVE odpływ pionowy 
z deską sedesową twardą NiVE
antybakteryjną

1640-093-112

kompakt WC NiVE odpływ poziomy 
z deską sedesową miękką NiVE

1640-091-112

kompakt WC NiVE odpływ pionowy 
z deską sedesową miękką NiVE

1640-093-111

kompakt WC NiVE odpływ poziomy 
z deską sedesową twardą NiVE
antybakteryjną

1690-101-101

deska sedesowa twarda NiVE 
zawiasy metalowe

1690-101-201

deska sedesowa miękka NiVE
zawiasy z tworzywa

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS
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ceramika łazienkowa

1610-263-040

umywalka meblowo-wisząca NiVE 40 
z otworem 

1610-263-140

umywalka meblowo-wisząca NiVE 40 
bez otworu 

1610-263-050

umywalka meblowo-wisząca NiVE 50 
z otworem

1610-263-060

umywalka meblowo-wisząca NiVE 60 
z otworem

1660-120-050

półpostument NiVE 50, 60

1610-263-150

umywalka meblowo-wisząca NiVE 50 
bez otworu

1610-263-160

umywalka meblowo-wisząca NiVE 60 
bez otworu

róŻNOrODNOść PrODuKTóW STWArzA WiELE mOŻLiWOśCi 
ArANŻACJi WNęTrz. 
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nivE

NIVE ECO

1695-207-140

szafka NiVE Eco pod umywalkę 40

1695-207-150

szafka NiVE Eco pod umywalkę 50

1695-207-160

szafka NiVE Eco pod umywalkę 60

1695-207-301

słupek NiVE Eco wysoki

1695-207-501

słupek NiVE Eco niski

1695-207-701

szafka NiVE Eco wisząca

OKLEINA
DREWNOPODOBNA

22

meble łazienkowe

Kolekcja mebli zaprojektowana w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby Klientów. Kolekcja NiVE Eco 
wykonana jest z płyty wiórowej, z charakterystyczną delikatną fakturą przypominającą naturalne 
drewno, dodatkowo podkreśloną zastosowanymi masywnymi, chromowanymi uchwytami. Tworzy  
w łazience ciepły i przytulny klimat. Kolekcja NiVE basic doskonale spełnia wymagania Klientów. 
Dzięki uniwersalnym cechom idealnie wkomponuje się w łazienki o zróżnicowanym charakterze. 
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ceramika łazienkowa AvrE
To co lubisz w łazience - kolekcja AVrE, kompletny program ceramiki do łazienki. 
Kolekcja o tak uniwersalnym kształcie łatwo wkomponuje się w nowoczesne jak i tradycyjne 
wnętrze pozwalając czerpać radość z codziennego jej używania. idealna powierzchnia,  
śnieżnobiała biel to jej cechy szczególne.

24

nivEmeble łazienkowe

1695-206-140

szafka NiVE basic pod umywalkę 40

1695-206-150

szafka NiVE basic pod umywalkę 50

1695-206-160

szafka NiVE basic pod umywalkę 60

1695-206-701

szafka NiVE basic wisząca

1695-206-301

słupek NiVE basic wysoki

1695-206-501

słupek NiVE basic niski

REGULOWANE

NIVE BASIC
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AvrE

1620-081-300

miska sedesowa wisząca AVrE 
/ bez deski

1650-021-000

bidet wiszący AVrE 
/ bez deski

1640-081-111

kompakt WC AVrE odpływ pionowy 
z deską sedesową twardą AVrE 
antybakteryjną

1640-081-112

kompakt WC AVrE odpływ pionowy 
z deską sedesową miękką AVrE 

1640-083-112

kompakt WC AVrE odpływ poziomy 
z deską sedesową miękką AVrE 

1640-083-111

kompakt WC AVrE odpływ poziomy 
z deską sedesową twardą AVrE
antybakteryjną 

1690-102-101

deska sedesowa twarda AVrE 
zawiasy metalowe

1690-102-201

deska sedesowa miękka AVrE
zawiasy z tworzywa

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS

PROMOCJA
ZAWÓR KĄTOWY

  +  WĘŻYK
 PRZYŁĄCZENIOWY

GRATIS
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ceramika łazienkowa

1610-251-050

umywalka wisząca AVrE 50

1610-251-055

umywalka wisząca AVrE 55

1610-251-060

umywalka wisząca AVrE 60

1660-130-050

półpostument AVrE 50, 55

1661-050-000

postument AVrE

1660-130-060

półpostument AVrE 60

TO CO LubiSz W łAziENCE - KOLEKCJA AVrE, KOmPLETNY 
PrOgrAm CErAmiKi DO łAziENKi. 
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umywALki

1610-534-047

umywalka nablatowa 
SOANA 47

1610-544-040

umywalka nablatowa 
ArNO 40

1610-164-057

umywalka nablatowa 
mArANO 57 

1610-554-052

umywalka nablatowa / wpuszczana 
ESINO

umYWALKA z bATErią JEST głóWNYm bOhATErEm W NASzEJ 
łAziENCE, DLATEgO TEŻ JEJ KSzTAłT i fOrmA mAJą 
NiEbAgATELNE zNACzENiE. 

28

ceramika łazienkowa

Obok popularnych umywalek mocowanych do ściany dużym zainteresowaniem cieszą się modele 
wpuszczane w blat, których górna krawędź wystaje ponad jego powierzchnię, a także eleganckie 
misy montowane na blacie lub pod nim. Nasza propozycja obejmuje różnorodność form i kształ-
tów umywalek harmonijnie komponujących się z nowoczesnymi wnętrzami jak i stanowiących 
ciekawy akcent przy bardziej tradycyjnych aranżacjach. 
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umywALki

1610-522-060

umywalka nablatowa / wpuszczana TEES 60

1610-522-070

umywalka nablatowa / wpuszczana TEES 70

1610-181-050

umywalka wisząca TuriA 50 

1610-131-040

umywalka wisząca prawa mOzA 40 

1610-131-240

umywalka wisząca lewa mOzA 40 

1610-131-050

umywalka wisząca prawa mOzA 50 

30

ceramika łazienkowa

1610-094-050

umywalka meblowa / nablatowa / wisząca 
LEgATO 50

1610-154-055

umywalka prostokątna nablatowa 
EBRO 55

1610-514-047

umywalka nablatowa EXE 47

1610-514-051   

umywalka nablatowa EXE 51

1610-144-040

umywalka nablatowa VEDEA 40
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1610-271-060

umywalka wisząca mEDiCO 60

1610-271-065

umywalka wisząca mEDiCO 65

45
5 

m
m

69
0 

m
m

1620-102-300

miska sedesowa stojąca mEDiCO 
odpływ poziomy / bez deski

1620-101-300

miska sedesowa wisząca mEDiCO
/ bez deski

1690-103-101

deska sedesowa twarda MEDICO
antybakteryjna

1690-103-101

deska sedesowa twarda MEDICO
antybakteryjna

mEdico

32

ceramika łazienkowa dla niepełnosprawnych

Konieczność likwidowania barier architektonicznych powinna być dla wszystkich oczywista i zrozumiała. Projektując nasze wyroby 
z serii mEDiCO, uwzględniając dane antropometryczne osób niepełnosprawnych staraliśmy się stworzyć produkty o optymalnie 
najlepszych parametrach. Przy wyposażaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych, oprócz konieczności zainstalowania dosto-
sowanego WC oraz umywalki wraz ze specjalną baterią łazienkową, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni 
manewrowej oraz montażu wielofunkcyjnych poręczy, gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo i komfort. 



stelaże podtynkowe

35

Systemy do podtynkowego montażu urządzeń sanitarnych otwierają ciekawe możliwości w projektowaniu łazienek. Pozwalają 
na większą swobodę aranżacyjną, ułatwiając ich późniejsze utrzymanie w czystości oraz ciche spłukiwanie i napełnianie zbior-
nika. łatwe i szybkie w montażu, posiadają zbiorniki wykonane metodą rozdmuchu, gwarantującą 100% szczelność. Stelaże 
ViCTOriA pasują do wszystkich produktów ceramicznych Armatury Kraków przeznaczonych do montażu podwieszanego. 

1680-010-010

stelaż ViCTOriA do montażu 
podtynkowego misek sedesowych

1680-010-030 

stelaż ViCTOriA do montażu 
podtynkowego bidetu

1680-010-020 

stelaż ViCTOriA do montażu 
podtynkowego umywalek 

1680-010-050 

stelaż ViCTOriA do 
montażu uchwytów dla 
osób niepełnosprawnych

1680-010-040  

stelaż ViCTOriA do montażu 
podtynkowego pisuaru

DO KOmPLETOWANiA PiANKi izOLACYJNE OrAz zESTAWY PrzYłąCzENiOWE - patrz cennik.

34

mEdico

1682-001-040

uchwyt mEDiCO ścienny, prosty 40

1682-001-060

uchwyt mEDiCO ścienny, prosty 60

1682-002-060

uchwyt mEDiCO ścienny, uchylny 60

1682-003-030

uchwyt mEDiCO ścienny, kątowy 30/30

Na uchwyty z serii medico obowiązuje 8% VAT.

WiELOfuNKCYJNE POręCzE SErii mEDiCO gWArANTuJą  
mAKSYmALNE bEzPiECzEńSTWO i KOmfOrT uŻYTKOWANiA. 
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