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Happening to najnowsza kolekcja

ceramiki w ofercie ROCA. Śmiała linia

serii bazująca na kształcie walca oraz

płaskie i idealnie dopasowane, pozio-

me powierzchnie tworzą niepowtarzal-

ną całość, która z jednej strony zaska-

kuje awangardową formą, a z drugiej

urzeka swoją prostotą. To całkowita

innowacja łamiąca wszelkie bariery

w dziedzinie projektowania łazienek.

Nieszablonowe wzornictwo i uniwer-

salność plasują kolekcję w grupie

najatrakcyjniejszych produktów łazien-

kowych i stawiają na równi z najdroż-

szymi na rynku liniami ceramiki.

W odróżnieniu od nich Happening jest

tańsza i cenowo dostępna dla zdecy-

dowanie większej grupy klientów. 

Nowa seria umywalek Diverta to propo-

zycja dla miłośników solidnej, pury-

stycznej formy. Z powodzeniem mogą

być one montowane zarówno w łazien-

ce prywatnej, jak i publicznej, a ponie-

waż pasują do wnętrz o różnorodnym

wystroju pozwalają na tworzenie indywi-

dualnego stylu pomieszczenia. Ich geo-

metryczny kształt i minimalizm wzorni-

czy tworzą uniwersalny wygląd, który

idealnie współgra z nowoczesnym

wystrojem łazienki, a jednocześnie cie-

kawie kontrastuje z klasycznymi deko-

racjami. W serii Diverta ROCA oferuje

trzy modele umywalek: mniejsza w roz-

miarze 47x44 cm, większa 75x44 cm,

a także umywalka z praktycznym opar-

ciem, które zabezpiecza ścianę przed

zawilgoceniem lub zalaniem. 

Najnowszą w kolekcji ROCA umywalkę

Kalahari przeznaczoną do montowa-

nia na blacie wyróżnia nowoczesne,

a jednocześnie subtelne wzornictwo,

które nawet najbardziej oszczędnie

urządzonej łazience doda szyku

i modnej elegancji.  Blat, na którym

montowana jest umywalka może być

wykonany z dowolnego materiału:

szkła hartowanego, szlachetnego

drewna, marmuru, czy konglomeratu.

Połączenie z konkretnym tworzywem

nada umywalce zupełnie inny charakter.

Baterie najnowszej serii

Touch przykuwają

uwagę przede wszyst-

kim ciekawą formą oraz

odważnym wzornic-

twem. Ich geometrycz-

ne kształty z kątowo

zaznaczonymi krawę-

dziami idealnie współ-

grają z wyrazistą styli-

styką nowoczesnych

wnętrz. W stonowanie

urządzonych pomiesz-

czeniach baterie Touch

poprzez kontrast stanowią efektowny

element dekoracyjny, który nadaje

łazience współczesny charakter. 

Moai to uniwersalna

pod względem stylistyki,

a jednocześnie niezwy-

kle ekonomiczna

w zakupie seria baterii,

którą wyróżniają delikatne kształty i sto-

nowane, ale nowoczesne wzornictwo.

Zaokrąglony korpus stworzony na bazie

walca ciekawie współgra tu z fantazyj-

nie wygiętym uchwytem otwierającym

wodę. Lekka forma baterii serii Moai

przypadnie do gustu zarówno tym, któ-

rzy akceptują jedynie produkty projek-

towane według najnowszych trendów,

jak i tych, którzy preferują mniej wyszu-

kane wzornictwo.

ROCA to największy w Europie i drugi

na świecie producent kompletnego

wyposażenia do łazienek. W jej kolekcji

znaleźć można najszerszy wybór cera-

miki łazienkowej, różnorodnych wanien,

baterii łazienkowych i kuchennych,

mebli oraz dodatków łazienkowych. Tak

bogata i zróżnicowana oferta, stwarza

nieograniczone możliwości projektowa-

nia i aranżowania łazienek, jednocześ-

nie gwarantując całkowitą jednolitość

stylistyczną i kolorystyczną. Dzięki temu

ROCA to swoboda i łatwość projekto-

wania oryginalnych i modnych łazienek.

ROCA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Wyczółkowskiego 20

44-109 Gliwice 

tel. 032 339 41 00

faks 032 339 41 01

www.roca.pl
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