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DLACZEGO SZARY?
Przede wszystkim skala szarości jest bardzo 
rozpięta. W zależności od tego jak bardzo inten-
sywny odcień wybierzemy możemy optycznie 
powiększyć przestrzeń, dodać wnętrzu charak-
teru i wyrazistości, złagodzić lub zdynamizować 
przestrzeń. Bogata paleta odcieni zdecydowanie 
ułatwia wybór odpowiedniego dla nas koloru.

Drugą niewątpliwą zaletą szarości jest jej uniwer-
salność. Będzie wyglądała dobrze w zestawieniu 
z  każdym wykończeniem – drewnem, metalem 
czy kamieniem. Do szarego pasuje również każda 
kuchenna armatura (chromowana, inox czy czar-
na) oraz wszelkie – również pastelowe – 
sprzęty AGD. Wszystko to sprawia, że 
szary wpisuje się idealnie zarówno 
we wnętrza w  stylu klasycznym, 
jak i nowoczesnym.

SZARE AKCENTY
Jeśli jednak nie chcemy drastycz-
nie ingerować w  wystrój naszej 
kuchni, w który z pewnością wło-
żyliśmy dużo serca, pracy oraz 
pieniędzy, a  daliśmy się uwieść 
czarowi szarości, warto pomyśleć 
o  niej w  bardziej minimalistycznym 
wydaniu niż zmiana frontów czy płytek. 
Ponieważ przygotowując ofertę LAVEO, staramy 
się podążać za obowiązującymi trendami i w jak 
największym stopniu zaspokajać potrzeby na-
szych klientów – przychodzimy do Was z  goto-
wym  rozwiązaniem, a właściwie całą ich garścią.

ZLEWOZMYWAKI
W  aktualnym cenniku znajdziecie aż 9 granito-
wych zlewozmywaków w  szarym wykończeniu. 
Każdy z  rodzajów zlewozmywaków najbardziej 
popularnych serii – CELIA oraz DAFNE – zyskał 
swoją szarą odsłonę. Możemy wybierać między 1, 
1,5 i 2 komorami, opcją z ociekaczem i bez oraz 
prostokątnym lub owalnym kształtem.  Dzięki 
temu, niezależnie od rozmiarów naszej kuchni, 
w LAVEO znaleźć można funkcjonalny i efektow-
ny model.  

BATERIE KUCHENNE
Doskonałym uzupełnieniem szarego zlewozmy-
waka – choć prezentuje się równie dobrze z każ-

dym innym wykończeniem - będzie szara ba-
teria. Tutaj z całą pewnością na szczególną 

uwagę zasługuje POLLA (BAP 978D), która 
wyróżnia się nie tylko szarym wykończe-
niem, ale dzięki ruchomej, elastycznej 
wylewce jest przy tym bardzo praktyczna 
w użytkowaniu.

OKAP
Niekwestionowanym królem w dziedzinie 
laveowych szarości jest jednak JUKON – 
okap kominowy, który może pracować 

zarówno jako wyciąg, jak i pochłaniacz. Jego 
szare wykończenie sprawia, że jest absolutnym 
wyjątkiem wśród tradycyjnych czarnych i  stalo-
wych okapów i z pewnością będzie pięknie pre-
zentował się w samym sercu naszej „zrobionej na 
szaro” kuchni.

ZRÓB KUCHNIĘ 
NA SZARO!
Szary to – obok miłościwie nam panującej bieli – najbardziej popularny „kuchenny” 
kolor. Internet zalany jest wręcz zdjęciami szarych frontów pewnej popularnej sie-
ciówki, którymi chwalą się zarówno zwykli śmiertelnicy, domorośli dekoratorzy, jak 
i  zawodowi projektanci. Jeśli jednak zapytać ludzi z  czym kojarzy im się ten kolor, 
w  zdecydowanej większości przypadków usłyszymy, że jest nudny, zimny, nijaki. 
W czym zatem tkwi fenomen szarości?
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na okładce: okap Kvadrato, bateria Evora, zlewozmywak Trzynastka



KVADRATO

Bateria zlewozmywakowa stojąca 
z wylewką L.

kod produktu  cena
BLQ_965D  307,50

JUKON

POLLA

Pasują do siebie:
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CELIA
Zlewozmywak wpuszczany 1,5 komory bez 
ociekacza w zestawie z syfonem i korkiem 
automatycznym, wym. 440x650x170 mm.
Syfon oszczędzający miejsce w szafce.

Bateria zlewozmywakowa stojąca 
z wylewką U.

ruchoma 
wylewka

Okap kuchenny kominowy, z szklanym fron-
tem i korpusem okapu pokrytym farbą nie 
apsorbującą odcisków palcy.
Możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz. 
Realna wydajność: 325 m3/h.
Głośność: 47-61 dB.

kod produktu  cena
SJC_530T  615,00

kod produktu  cena
BAP_978D  436,65

kod produktu  cena
FMJ_553T 50 cm  688,80
FMJ_563T 60 cm  688,80
FMJ_593T 90 cm  725,70

led

POLLA

MINI

Bateria zlewozmywakowa stojąca 
z wylewką U.

Dozownik ceramiczny, 
jasnoszary, błyszczący
w zestawie ze zmywakiem 
kuchennym.

kod produktu  cena
BAP_968D  319,80

kod produktu cena
AMP_004M 29,52

DURSZLAK
Durszlak na zlewozmywak 
silikonowy, z możliwością oparcia na
zlewie dzięki rozsuwanym uchwytom.

kod produktu  cena
EKO_550M  47,97

NOWOŚCI
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TRZYNASTKA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZARE ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE 
nowość

*PROMOCJA!
przy zakupie zlewu
szary dozownik YOGO  
AMP_002M 
za 1 zł!

1 zł

DAFNE

CELIA

STELLA

DAFNE

CELIA

DAFNE

CELIA

Zlewozmywak granitowy 1 komora z półocieka-
czem w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 470x580x185 mm.

Zlewozmywak granitowy 1 komora z półocieka-
czem w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 440x650x170 mm.

Zlewozmywak granitowy 1 komora z półocieka-
czem w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 440x580x150 mm.

Zlewozmywak granitowy 1 komora z ocieka-
czem w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 470x780x190 mm.

Zlewozmywak granitowy 1 komora z ocieka-
czem w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 440x760x170 mm.

Zlewozmywak granitowy 1 komora z ocieka-
czem w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 480x790x170 mm.

Zlewozmywak granitowy 2 komory bez ocieka-
cza w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 470x780x187 mm.

Zlewozmywak granitowy 2 komory bez ocieka-
cza w zestawie z syfonem i korkiem automa-
tycznym, wym. 480x760x170 mm.

kod produktu  cena
SGD_583T  615,00

kod produktu  cena
SJC_513T  514,14

kod produktu  cena
SJS_513T  535,50

kod produktu  cena
SGD_581T  639,60

kod produktu  cena
SJC_511T  570,72

kod produktu  cena
SGY_511T  615,00

kod produktu  cena
SGD_520T  676,50

kod produktu  cena
SJC_520T  639,60

1 zł*

+

1 zł*

+

1 zł*

+

1 zł*

+

1 zł*

+

1 zł*

+

1 zł*

+

1 zł*

+

10 LAT GWARANCJI*
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CZY WIESZ, ŻE... 

...wybierając armaturę kuchenną na zlewozmywak montowany 
przy oknie, najlepsza będzie bateria składna? Dzięki niej swobodnie 
otworzysz okno np. w celu umycia go lub wietrzenia pomieszczenia.

Sprawdź jak działa bateria 
składana na www.laveo.pl

zlewozmywak Trzynastka, bateria Lila

W komplecie taniej

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

CELIA

CELIA

CELIA

CELIA

Zlewozmywak wpuszczany 1 komora z ociekaczem w zestawie 
z syfonem i korkiem automatycznym, wym. 440x760x170 mm 
w zestawie z baterią sztorcową „U”.

Zlewozmywak wpuszczany 1 komora z ociekaczem w zestawie 
z syfonem i korkiem automatycznym, wym. 440x650x170 mm 
w zestawie z baterią sztorcową „U”.

Zlewozmywak wpuszczany 2 komory bez ociekacza w zestawie 
z syfonem i korkiem automatycznym, wym. 480x760x170 mm 
w zestawie z baterią sztorcową „U”.

Zlewozmywak wpuszczany 1,5 komory bez ociekacza w zestawie 
z syfonem i korkiem automatycznym, wym. 480x650x170 mm 
w zestawie z baterią sztorcową „U”.

kod produktu stara cena cena
SJCG411T beż 725,70 639,60
SJCG711T czarny 725,70 639,60

kod produktu stara cena cena
SJCG413T beż 651,90 590,40
SJCG713T czarny 651,90 590,40

kod produktu stara cena cena
SJCE420T beż 848,70 710,94
SJCE720T czarny 848,70 710,94

kod produktu stara cena cena
SJCE420T beż 819,18 710,94
SJCE720T czarny 819,18 710,94

kod produktu cena
BLD 06LD 293,97

+ +

+ +

10 LAT GWARANCJI*



ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE
poznaj ich właściwości
Z czym kojarzą się zlewozmywaki granitowe? Przede wszystkim z eleganckim, 
ponadczasowym designem oraz masywnością. Trzeba jednak zaznaczyć, że wy-
korzystywana w nich mieszanka granitu i żywicy akrylowej gwarantuje produk-
tom także wysokie cechy odpornościowe. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

2
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ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA 
Większość nawet ostrzejszych myjek nie spowoduje 
uszkodzenia powierzchni zlewu granitowego.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE I NISKIE TEMPERATURY
Nie wiesz gdzie odstawić gorącą patelnię czy 
rozgrzane naczynie żaroodporne? A może potrze-
bujesz odłożyć mrożonkę? Ociekacz bądź komora 
zlewu granitowego są do tego odpowiednimi miej-
scami – są one bowiem wysokoodporne na szok 
termiczny.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
Zarówno drobne rzeczy (np. łyżki 
i chochle), jak i większe naczynia 
upuszczone na powierzchnię zlewu 
granitowego nie doprowadzą do 
powstania na nim rys czy spękań.
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ŁATWE CZYSZCZENIE
Powyższa odporność na zabrudzenie sprawia, 
że czyszczenie produktów z granitu jest niezwy-
kle łatwe – wystarczy przetrzeć je ściereczką 
z płynem do mycia naczyń, wcześniej spryskując 
ewentualnie specjalnym preparatem zawierają-
cym odpowiednie substancje aktywne. Średnio 
raz w tygodniu warto również przetrzeć ociekacz 
i komorę mleczkiem do konserwacji granitu. 

ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
Nawet takie artykuły o silnych 
barwach jak czerwone wino, kawa 
czy soki z owoców (jeśli będą od 
razu spłukane) nie pozostawią na 
zlewie granitowym śladów, szybko 
spływając po jego powierzchni. 
Również łatwo usunie się stąd inne 
rodzaje zabrudzeń.

ODPORNOŚĆ NA KWASY 
Kiszonki, soki owocowe, słodkie napoje i inne produkty 
o kwaśnym odczynie nie spowodują powstania odbar-
wień powierzchni granitowej (o ile będą od razu spłukane).
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PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

PLATO

PLATO

PLATO

PLATO

Bateria wannowa ścienna bez zestawu 
natryskowego

Bateria bidetowa stojąca 
z korkiem

Bateria umywalkowa stojąca z korkiem 
klik-klak

Bateria natryskowa ścienna bez zestawu 
natryskowego

kod produktu stara cena cena
BLY_010D 290,28 247,23

kod produktu stara cena cena
BLY_032D 249,69 222,63

kod produktu stara cena cena
BLY_022D 249,69 215,25

kod produktu stara cena cena
BLY_040D 246,00 215,25

BATERIE PLATO
promocja

www.laveo.pl
bok@laveo.pl 

tel.: +48 42 715 41 33
fax: +48 42 632 93 82

bateria Plato

Zasady promocji:
1. W gazetce podane są ceny brutto.
2. Promocja obowiązuje od 1.10.2018 r. 

do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania 
zapasów.

3. Warunki promocji nie łączą się z innymi 
promocjami.

* Szczegóły warunków gwarancji 
na kartach gwarancyjnych.


