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BELA 57
w kolorze Jasmin
z baterią FINO



Wykonanie dodatkowego otworu
w zlewozmywaku - 123 PLN

BELA 100

Dodatkowa dopłata do powłoki 
CLEANPLUS - 350 PLN

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE

systemceram   ceramika dla domu 

KOLORYSTYKA STANDARDOWA:

Dopłata do korka automatycznego 
razem z wykonaniem otworu - 350 PLN

KOLORYSTYKA NIESTANDARDOWA:
Wymaga dopłaty - 300 PLN

BELA 57 BELA 78

3460 PLN

4689 PLN

3317 PLN

02

2590 PLN

3990 PLN

2860 PLN

wym.: 575 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

dostępny w wersji zintegrowanej dostępny w wersji zintegrowanej

dostępny w wersji zintegrowanej

wym.: 780 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 450 mm

wym.: 1000 x 510 x 200 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

w komplecie: syfon końcowy
opcjonalnie: korek automat., nakładka odpływu, dozownik płynu i bateria

w komplecie: syfon końcowy
opcjonalnie: korek automat., nakładka odpływu, kosz stalowy i bateria

w komplecie: syfon końcowy
opcjonalnie: korek automat., nakładka odpływu, kosz stalowy i bateria

Niemiecki producent zlewozmywaków ceramicznych do użytku 
domowego i laboratoryjnego. Jakość, doskonały design oraz 70 lat 
doświadczeń stanowią najlepszą rekomendację. Mamy w ofercie 
ponad 40 modeli w 15 wariantach kolorystycznych, w różnych
wersjach: wpuszczane, zintegrowany i podwieszane. Tylko 
zlewozmywaki ceramiczne z kamionki szlachetnej są bardzo łatwe 
w utrzymaniu czystości, odporne na przebarwienia, odporne 
na bardzo wysokie temperatury, higieniczne i wytrzymałe.

PATERA 40 
W kolorze 
GRONLAND 12

NOWOŚĆ

GRONLAND

MAGNOLIE

POLAR

JASMIN

NOBLESSE

FANGO

CAMPINA

TITAN

SAND

LAVA

SIENA

SCHIEFER

NERO

NIGRA

ALU

12
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23

26

80

68

87

13

19

18

78

65

85

76

POŁYSK

POŁYSK

POŁYSK

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., kosz stalowy, deska drewniana, deska szklana

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat.,  kosz stal., deska drewniana i szklana, miska stal.

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu, kosz stalowy

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., kosz stal., deska drewniana i szklana, miska stal.

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat.,  kosz stal., deska drewniana i szklana, miska stal.

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu, kosz stalowy, miska stalowa

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE

SIRO 90 MERA 100 SL

STEMA 90MERA 90

STEMA 80MERA 70

3460 PLN3220 PLN

3670 PLN

3680 PLN

4080 PLN

4180 PLN

03

2590 PLN2440 PLN

2660 PLN

3190 PLN

3490 PLN

3150 PLN

wym.: 900 x 500 x 200 mm / min. podbud.: 500 mm wym.: 1000 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 900 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 600 mmwym.: 900 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 500 mm

wym.: 800 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 450 mmwym.: 700 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 450 mm

dostępny w wersji zintegrowanej

dostępny w wersji zintegrowanej dostępny w wersji zintegrowanej

dostępny w wersji zintegrowanej

dostępny w wersji zintegrowanej

ko

lory  na stanie

magazynowym

GRONLAND 
& nero

ko

lory  na stanie

magazynowym

GRONLAND 
& nero



w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatyczny

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatyczny

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatyczny

w komplecie: syfon końcowy
opcjonalnie: korek automatyczny

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE

GENEA 100 MERA 100

MERA 80MERA 57

MERA 24 MERA 46 CEA 57MERA 39

3070 PLN2640 PLN 2790 PLN 2690 PLN2290 PLN1770 PLN 2390 PLN

wym.: 460 x 510 x 200 mm / podbud.: 500 mmwym.: 400 x 510 x 200 mm / podbud.: 450 mmwym.: 240 x 510 x 185 mm / podbud.: 300 mm wym.: 575 x 510 x 190 mm / podbud.: 600 mm

dostępny w wersji zintegrowanej i podwieszanejdostępny w wersji zintegrowanejdostępny w wersji zintegrowanejdostępny w wersji zintegrowanej

winner 2013

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatomatyczny, nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatomatyczny, nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatomatyczny, nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automatomatyczny, nakładka odpływu

3190 PLN 3670 PLN

4470 PLN 4180 PLN

2440 PLN 3190 PLN

3380 PLN 3150 PLN

wym.: 575 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 1000 x 510 x 200/170 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 800 x 510 x 200 mm / min. podbud.: 800 mm

wym.: 1000 x 510 x 200/200 mm / min. podbud.: 600 mm

dostępny w wersji zintegrowanej

dostępny w wersji zintegrowanej dostępny w wersji zintegrowanej
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w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., kosz stal., deska drewniana i szklana, miska stal.

w komplecie: syfon końcowy, korek automat.
opcja: nakładka odpływu, kosz stalowy, miseczka plastikowa i bateria

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE

MERA DOUBLE MERA 60

CENTRA 60CENTRA 90

5320 PLN 3510 PLN

4840 PLN8140 PLN

4590 PLN 2990 PLN

4190 PLN7290 PLN

wym.: 1100 x 510 x 200/200 mm / min. podbud.: 800 mm wym.: 595 x 510 x 200/200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 595 x 625 x 200 mm / min. podbud.: 600 mmwym.: 895 x 625 x 200/200 mm / min. podbud.: 900 mm

odporność na niską i wysoką 
temperaturę

odporność na działanie 
barwników i kwasów

odporność na uderzenia idealnie gładka higieniczna 
powierzchnia

odporność na zarysowania

CECHY I WŁAŚCIWOŚCI CERAMIKI Z KAMIONKI SZLACHETNEJ

w komplecie: syfon końcowy, korek automat.
opcja: nakładka odpływu, kosz stalowy i bateria

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., kosz stal., deska drewniana i szklana, miska stal.

nakładany na szafkę nakładany na szafkę

DO MONTAŻU POMIĘDZY SZAFKAMI DO MONTAŻU POMIĘDZY SZAFKAMI

dostępny w wersji zintegrowanej i podwieszanej
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ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE

MERA 32 U

MERA 50 U

CEA 57 U

MERA 80 U

MERA 40 U

MERA 60 U

2690 PLN

3260 PLN

3240 PLN

3920 PLN

2790 PLN

3710 PLN

2290 PLN

2499 PLN

2890 PLN

3390 PLN

2150 PLN

2799 PLN

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu

w komplecie: syfon końcowy
opcja: korek automat., nakładka odpływu

wym.: 376 x 441 x 200 mm / min. podbud.: 450 mm

wym.: 551 x 441 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 436 x 441 x 200 mm / min. podbud.: 500 mm

wym.: 545 x 445 x 200/200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 551/473 x 486 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 776 x 441 x 200 mm / min. podbud.: 800 mm

systemceram   zlewozmywaki podwieszane pod blatem 

Najlepszym dopełnieniem blatów kamiennych lub 
konglomeratowych są zlewozmywaki ceramiczne, idealnie 
pasujące  w wersjach podwieszanej lub zintegrowanej z blatem.
Dzięki takiemu  montażowi lepiej eksponujemy blat 
kuchenny.  Dzięki największemu na rynku wyborowi 
zlewozmywaków: 7 modeli w 15 kolorach dajemy możliwość 
dopasowania do potrzeb każdego  Klienta i jego kuchni.  Elegancki wygląd,  
świetny design, trwałość i odporność to  mocne strony takiego rozwiązania.

Zlewozmywaki MERA  70, 
MERA 90, MERA 40U, 

MERA 50U stale dostępne 
na stanach magazynowych w 

dwóch wybranych kolorach: 
GRONLAND 12 i NERO 68.

MERA 60 U 
W kolorze 

GRONLAND 12

ko

lory  na stanie

magazynowym

GRONLAND 
& nero

ko

lory  na stanie

magazynowym

GRONLAND 
& nero

ko

lory  na stanie

magazynowym

GRONLAND 
& nero
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4316 PLN

UMYWALKI CERAMICZNE

LAVARA 60PATERA 40

w komplecie: ceramiczny odpływw komplecie: ceramiczny odpływ

3490 PLN 3740 PLN

wym.: 400 x 400 x 102 mm wym.: 600 x 400 x 106 mm

umywalka nablatowa umywalka nablatowa

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

systemceram   umywalki ceramiczne w łazience

systemceram  odpowiadając  na  życzenia  klientów przygotował dwa 
modele nablatowych umywalek ceramicznych, PATERA 40 i LAVARA 60.
Pięknie prezentujące się w łazience umywalki dostępne są w pięciu 
kolorach. Dzięki dwóm różnym kształtom umywalki będą pasować do 
każdej łazienki.
Dolna krawędź umywalki jest szlifowana, dzięki czemu idealnie przylega 
do blatu i nie wymaga stosowania silikonu.

BOZZ
w wykończeniu 
CHROM

NOWOŚĆ

KOLORYSTYKA STANDARDOWA:

GRONLAND POLAR FANGO SCHIEFER NIGRA

12 23 8713 85

POŁYSK

KOLORYSTYKA NIESTANDARDOWA:
Wymaga dopłaty - 300 PLN
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chrom

ARMATURA KUCHENNA

FINO

MOVE

TRENDO STAR

BOZZ

SNOW

SNELLA

SCOPE

SNOW

BINGO STAR

TREND

FINO

LIVE

SCOPE

BOZZ

1179 PLN

1967 PLN

2354 PLN

1890 PLN1323 PLN

2646 PLN 1337 PLN

1661 PLN 2664 PLN

2844 PLN

1152 PLN2201 PLN

2640 PLN2640 PLN

945 PLN

1949 PLN

1823 PLN

1060 PLN

1770 PLN

2120 PLN

1690 PLN

1190 PLN

1490 PLN 2390 PLN

2560 PLN

1060 PLN

1189 PLN

1190 PLN

2380 PLN

1980 PLN

803 PLN

850 PLN

1750 PLN

1680 PLN

chrom

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom

chrom / kolor

chrom

chrom

chrom

chrom / kolor

chrom

chrom

chrom / kolor

wyciągana wylewka

wyciągana wylewka

standard / wyciągana wylewka

NAKŁADKA NA 
ODPŁYW STAL

MISKA STALOWA
831

PASTA CZYSZCZĄCA
BIOTOPP

MATA ROZKŁADANA
841

DESKA SZKLANA
735

wyciągana wylewka

wyciągana wylewka

standard

ścienna

standard

wyciągana wylewka

wyciągana wylewka

nablatowa

standard

standard / wyciągana wylewka standard / wyciągana wylewka

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

AKCE-
SORIA

DODAT-
KOWE

50 PLN

769 PLN90 PLN

347 PLN

396 PLN
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ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

PLADOS     zlewozmywaki, które oczyszczają powietrze w kuchni! 

INTERNATIONAL PATENT: PCT/EP2012/065120

CLEANER
AND PURER AIR
IN THE KITCHEN

WITH PLADOS
NEWEST SINKS

Innowacyjna technologia ARIAPURA.

Zlewozmywaki granitowe firmy PLADOS zostały wyposażone we wspaniałą 

technologię nazwaną ARIAPURA. Nanocząsteczki dwutlenku tytanu (TiO2) 

dają wspaniałe właściwości katalityczne - w jego obecności pod wpływem 

światła szybciej zachodzą reakcje chemiczne. Naturalne zjawisko 

fotokatalizy w którym aktywny tlen (O2-) i rodnik wodorotlenkowy (.OH) - 

rozkładają i utleniają różnego rodzaju zabrudzenia organiczne: tłuszcze, 

oleje, bakterie. Dzięki tym reakcjom zabrudzenia, łatwo usunąć, np. spłukać 

wodą. Zlewozmywak wyposażony w substancje czynne TiO2 ma 

właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze oraz odświeżające. 

Jak to działa?

Kiedy dwutlenek tytanu oddziałuje ze światłem słonecznym lub sztucznym, 

rozpoczyna on proces fotokatalizy, który może rozkładać substancje 

organiczne, które znajdują się w kuchni. Proces fotokatalizy przez utlenianie 

reagenta (dwutlenku tytanu) rozkłada organiczne i nieorganiczne substancje 

w atmosferze odpowiedzialnej za zanieczyszczenie, przekształcając je 

w mniejsze, prostsze i bezwonne cząsteczki.

PRZECIW 
ZANIECZYSZCZENIOM

ANTYBAKTERYJNY

SAMOCZYSZCZĄCY

09  



ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

CLEANER
AND PURER AIR
IN THE KITCHEN

WITH PLADOS
NEWEST SINKS

ELEGANCE 99.10 ELEGANCE 116.20

w komplecie: nakładka odpływu, korek automatyczny i syfon końcowy w komplecie: nakładka odpływu, korek automatyczny i syfon końcowy

1500 PLN 1760 PLN1260 PLN 1470 PLN

wym.: 990 x 500 x 210 mm / min. podbud.: 600 mm wym.: 1160 x 500 x 210/210 mm / min. podbud.: 800 mm

ELEGANCE 78.15

Gadżety mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych  na zdjęciach.

w komplecie: nakładka odpływu, korek automatyczny i syfon końcowy

1390 PLN 1159 PLN

wym.: 780 x 500 x 210/145 mm / min. podbud.: 600 mm

ELEGANCE 78.10

w komplecie: nakładka odpływu, korek automatyczny i syfon końcowy

1280 PLN 1070 PLN

wym.: 780 x 500 x 210 mm / min. podbud.: 500 mm

KOLORYSTYKA 80 % GRANITU:
ARIA PURA - kompozyt II generacji

CZARNY 
METAL

TITANIUM 
METAL

JASNE BEŻ
AVENA

CZARNY 
MAT

SAHARA MLECZNY

55 70 4258 94 44

SPIENIACZ  DO  MLEKA   LUB   KUBEK 
TERMICZNY LUB KAWA ASTRA
W PREZENCIE DO KAŻDEGO
ZAKUPIONEGO KOMPLETU:

Z L E W O Z M Y WA K
+ BATERIA
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1049 PLN 1099 PLN

1249 PLN

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

CLEANER
AND PURER AIR
IN THE KITCHEN

WITH PLADOS
NEWEST SINKS

ATLANTIC 99.15

w komplecie: syfon końcowy

1260 PLN 1260 PLN1050 PLN 1060 PLN

wym.: 990 x 500 x 200/145 mm / min. podbud.: 600 mm

ONE 7610

CHORAX 79.10

w komplecie: syfon końcowy w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

1250 PLN 1040 PLN

wym.: 615 x 500 x 210 mm / min. podbud.: 450 mm wym.: 760 x 500 x 200 mm / min. podbud.: 800 mm

wym.: 790 x 500 x 230 mm / min. podbud.: 450 mm

DOSTĘPNY TYLKO W KOLORACH 44 I 42

ONE 4110 ONE 5610

w komplecie: syfon końcowy w komplecie: syfon końcowy

1099 PLN 1199 PLN

1299 PLN

wym.: 410 x 500 x 200 mm / min. podbud.: 450 mm wym.: 550 x 500 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

HARMONY 61.10

podwieszany

podwieszany podwieszany

podwieszany

podwieszany

podwieszany

wpuszczany wpuszczany

wpuszczany
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ARMATURA KUCHENNA

PLADOS   armatura made in Italy 

Duży wybór armatiry kuchennej dopasowanej kolorystycznie do 
zlewozmywaków granitowych firm PLADOS i ŚMIGIELSKI, który 
pozwala zaspokoić różne gusty i potrzeby klientów.
Baterie gwarantują pewność nieszkodliwości użytych materiałów, 
nowoczesny design oraz funkcjonalność, a także promocyjne ceny 
przy zakupie ze zlewozmywakiem.

VEMIXEXTL 
W kolorze 
MLECZNY

PLUSMIX

ELEGANT

TIZEK

INOX 41S

VEMIXEXTL

PUNTO SW

VENMIXL

FLO 60

PLUSMIXEXT

ELEGANT SW

TIZMIXEXT

950 PLN

530 PLN 750 PLN

680 PLN430 PLN

1230 PLN850 PLN

1050 PLN

850 PLN

790 PLN

1198 PLN

630 PLN

575 PLN

1070 PLN

440 PLN

360 PLN

720 PLN

1350 PLN

890 PLN

720 PLN

stal nierdzewna

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom / kolor

chrom

standard

standard - trójdrożna do podłączenia filtra wody

wyciągana wylewka

wyciągany perlator

wyciągana wylewka

wyciągana wylewka

standard

standard

standard

wyciągana wylewka wyciągana wylewka
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ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

Zlewozmywaki granitowe ŚMIGIELSKI to produkt znany na rynku od ponad 14 lat. Sprawdzony i nieustannie 
udoskanalany materiał kompozytowy składa się w 80 % z piasku granitowego i żywicy poliestrowej. Proponujemy 
13 modeli w 5 kolorach i całą gamę armatury włoskiej PLADOS i polskiej ŚMIGIELSKI dopasowanej kolorystycznie 
do zlewozmywaków.

COMO 10

w komplecie: korek automatyczny i syfon końcowy

840 PLN 699 PLN

wym.: 780 x 500 x 190 mm / min. podbud.: 500 mm

COMO 59

w komplecie: korek automatyczny i syfon końcowy

820 PLN 679 PLN

wym.: 590 x 500 x 180 mm / min. podbud.: 450 mm

COMO 70

w komplecie: korek automatyczny i syfon końcowy

920 PLN 769 PLN

wym.: 700 x 500 x 185 mm / min. podbud.: 600 mm

KOLORYSTYKA 80 % GRANITU:

TYTANPIASEK 
SAHARY

CZARNY 
METALIK

BIAŁY 
MLECZNY

JASNY 
BEŻ

AKCESORIA DODATKOWE

NAKŁADKA NA 
ODPŁYW STAL

DOZOWNIK PŁYNU

PROFESIL PPROFESIL G PASTA CZYSZCZĄCA
BIOTOPP

50 PLN90 PLN

68 PLN45 PLN 90 PLN

Gadżety mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych  na zdjęciach.

SPIENIACZ  DO  MLEKA   LUB   KUBEK 
TERMICZNY LUB KAWA ASTRA
W PREZENCIE DO KAŻDEGO
ZAKUPIONEGO KOMPLETU:

Z L E W O Z M Y WA K
+ BATERIA

13
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ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

COMO 79.15

900 PLN 749 PLN

wym.: 800 x 500 x 180/130 mm / min. podbud.: 600 mm

COMO 15 MILANO 60

1080 PLN 920 PLN899 PLN 769 PLN

wym.: 590 x 500 x 180/130 mm / min. podbud.: 600 mmwym.: 1000 x 500 x 190/160 mm / min. podbud.: 600 mm

MILANO 80 MILANO 50

875 PLN 875 PLN729 PLN 729 PLN

wym.: 795 x 505 x 190 mm / min. podbud.: 450 mm wym.: 480 x 500 x 190 mm / min. podbud.: 500 mm

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowyw komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowyw komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

COMO XL

1120 PLN 929 PLN

wym.: 900 x 500 x 190 mm / min. podbud.: 600 mm
w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

14



ZLEWOZMYWAKI I ARMATURA KUCHENNA

COMO 20

1080 PLN 899 PLN

wym.: 780 x 500 x 190/190 mm / min. podbud. szafki: 800 mm
w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

ROMA 56

799 PLN

wym.: 560 x 460 x 170 mm / min. podbud. szafki: 600 mm
w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

MONACO

ROMA 46

960 PLN 840 PLN

720 PLN

wym.: 920 x 490 x 155/120 mm / min. podbud. szafki: 900x900 mm

wym.: 460 x 460 x 170 mm / min. podbud. szafki: 500 mm

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

MORASCO CZARNYMORASCO BEŻ MORASCO CZARNYMORASCO BEŻ

280 PLN149 PLN 229 PLN120 PLN

chrom / czarnychrom / beż chrom / czarny chrom / beż

wyciągana wylewkawyciągana wylewka standard

FOTO. WYKONANE W STUDIO A.T.O.M - OLSZTYN

standard
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ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

NOWOŚĆ

SLIDE 40 TRAMONTANA

752 PLN 792 PLN

wym.: 790 x 500 x 180/50 mm / min. podbud.: 800 mm wym.: 860 x 500 x 200 mm / min. podbud.: 500 mm

CASCADA 40 MOJITO 40

761 PLN 692 PLN

wym.: 860 x 435 x 200 mm / min. podbud.: 500 mm wym.: 780 x 435 x 160 mm / min. podbud.: 500 mm

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowyw komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

axis   granitowe dla domu 

Axis to zlewozmywaki kuchenne z najwyższej jakości materiałów 
AXIGRAN o nowoczesnym wzornictwie. Dzięki długoletniej tradycji 
i doświadczeniu oraz współprcy z profesjonalistami nasze produkty 
sprawiają, że kuchnia to miejsce, w którym czujesz się swobodnie, 
kiedy gotujesz, jesz oraz kiedy spędzasz chwile z bliskimi.

NOWOŚĆ

KOLORYSTYKA axis:

DARK
CHOCOLATE

CAFE LATTE MOOONLIGHT 
GRAY

90 50 30

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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899 PLN 1119 PLN

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

M A D E  IN  H O L L A N D

NEW YORK 50x40NEW YORK 40x40

999 PLN949 PLN

wym.: 540 x 440 x 200 mm / min. podbud. szafki: 600 mmwym.: 440 x 440 x 180 mm / min. podbud. szafki: 500 mm
w komplecie: syfon końcowyw komplecie: syfon końcowy

ELBE XINGALOIRE NARMADA

1849 PLN1299 PLN 1599 PLN949 PLN
chrom chrom chrominox inoxchrom

standard standardstandard standard
w

er
sj

a 
pr

aw
y 

/ l
ew

y

OHIO TAPWING 50x40 OHIO 50x40OHIO 40x40

1569 PLN 1349 PLN1199 PLN

wym.: 540 x 510 x 200 mm / min. podbud. szafki: 600 mm wym.: 540 x 440 x 200 mm / min. podbud. szafki: 600 mmwym.: 440 x 400 x 180 mm / min. podbud. szafki: 500 mm
w komplecie: syfon końcowy w komplecie: syfon końcowyw komplecie: syfon końcowy

NEVADA 50 TEXAS 50x40TEXAS 40x40 ADAPTER KORKA
POD ROZDRABNIACZ

2899 PLN 1549 PLN1399 PLN

350 PLN

wym.: 440 x 540 x 200 mm / min. podbud. szafki: 600 mmwym.: 440 x 440 x 180 mm / min. podbud. szafki: 500 mmwym.: 1000 x 510 x 180 mm / min. podbud. szafki: 600 mm
w komplecie: syfon końcowyw komplecie: syfon końcowyw komplecie: syfon końcowy

winner 2013 winner 2013

wpuszczany / zintegrowany / podwieszany wpuszczany / zintegrowany / podwieszany wpuszczany / zintegrowany / podwieszany

1199 PLN

HALIFAX L

wym.: 791 x 445 x 200/200 mm / min. podbud. szafki: 800 mm
w komplecie: syfon końcowy

17

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany / podwieszany

zintegrowany / podwieszany

zintegrowany / podwieszany

zintegrowany / podwieszany

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



podwieszany

1199 PLN

CENTURIO 10 L

DIPLOMAT 10 LUX

L18 4035 OKG

ADMIRAL 40 L

ALASKA

ADMIRAL 60 L

DIPLOMAT 1,5

REX 20

CENTURIO 15 L

DIPLOMAT 20

COLORADO L

REX 10

949 PLN

720 PLN

899 PLN

1249 PLN

1199 PLN

1499 PLN

479 PLN 549 PLN

799 PLN

590 PLN 599 PLN499 PLN

wym.: 850 x 490 x 180 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 860 x 500 x 180 mm / min. podbud. szafki: 450 mm

wym.: 445 x 393 x 150 mm / min. podbud. szafki: 450 mm

wym.: 615 x 490 x 180 mm / min. podbud. szafki: 500 mm

wym.: 577 x 470 x 190/130 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 615 x 490 x 180/130 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 950 x 500 x 180/130 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 790 x 500 x 165/165 mm / min. podbud. szafki: 800 mm

wym.: 940 x 490 x 180/130 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 860 x 500 x 180/180 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 445 x 393 x 160 mm / min. podbud. szafki: 450 mm

wym.: 790 x 500 x 165 mm / min. podbud. szafki: 450 mm

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: miseczka stalowa i syfon końcowy

w komplecie: miseczka stal., korek automat. i syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: korek automatyczny, syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

wpuszczany / zintegrowany

wpuszczany

wpuszczany / zintegrowany faktura LEN wpuszczanywpuszczany

wpuszczany wpuszczany

wpuszczany / zintegrowany wpuszczany / zintegrowany

zintegrowany / podwieszany zintegrowany / podwieszany

M A D E  IN  H O L L A N D

NEW D
ESIGN

18



IB 4040

BALURAN

BETA 10

FUGA 100

BOSTON L

DEMPO

BETA 30

VELVET R18 3530 OSK

IB 5040

CUSIN

BETA 20

490 PLN

539 PLN 520 PLN490 PLN 449 PLN

395 PLN

499 PLN

650 PLN

13550 PLN

799 PLN

11550 PLN

569 PLN

8550 PLN

530 PLN 660 PLN

wym.: 440 x 440 x 180 mm / min. podbud. szafki: 450 mm

wym.: 533 x 503 x 90 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 780 x 430 x 145 mm / min. podbud. szafki: 450 mm

wym.: 1000 x 500 x 160/130 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 490 x 490 x 160 mm / min. podbud. szafki: 500 mm

wym.: 853 x 503 x 90 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 1150 x 430 x 140/140 mm / min. podbud. szafki: 800 mm

wym.: 620 x 490 x 180/140 mm / min. podbud. szafki: 600 mm wym.: 398 x 350 x 150 mm / min. podbud. szafki: 400 mm

wym.: 540 x 440 x 200 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 853 x 403 x 90 mm / min. podbud. szafki: 600 mm

wym.: 780 x 430 x 145/145 mm / min. podbud. szafki: 800 mm

w komplecie: syfon końcowy

2 palniki, 1x3, 1x2 kW - pokrętła lewe

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

4 palniki, 1x2,1, 1x3, 2x0,2 / 5 kW

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: korek automatyczny i syfon końcowy w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

3 palniki, 1x3, 2x0,2 / 5 kW

w komplecie: syfon końcowy

ZLEWOZMYWAKI & PALNIKI GAZOWE

faktura LEN

faktura LEN faktura LEN wpuszczany

wpuszczany

wpuszczany wpuszczany

wpuszczany wpuszczany

zintegrowany / podwieszany wpuszczany / zintegrowany zintegrowany / podwieszany

M A D E  IN  H O L L A N D

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE

wym.: 1015 x 525 x 185 mm / min. podbud.: 600 mm wym.: 1015 x 525 x 185/125 mm / min. podbud.: 600 mm

REGICERAM CLASSIC 10

REGICERAM MODERN 10 REGICERAM MODERN 15

REGICERAM CLASSIC 15

MATARO

wym.: 1015 x 525 x 200 mm / min. podbud.: 600 mm

wym.: 540 x 440 x 180 mm / min. podbud.: 600 mm

podwieszany pod blatem

wym.: 1010 x 525 x 200/125 mm / min. podbud.: 600 mm

w komplecie: syfon końcowyw komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

w komplecie: syfon końcowy

Przedstawiamy Państwu serię zlewozmywaków ceramicznych produkcji REGINOX pod nazwą REGICERAM. 
Zlewozmywaki są wykonywane z ceramiki FIRECLAY, stąd grubsze ścianki i krawędzie w stosunku do zlewozmywaków 
ceramicznych SystemCeram. Występują w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym.

1999 PLN1490 PLN
czarnybiały

2090 PLN1550 PLN
czarnybiały

1749 PLN

2090 PLN1990 PLN

biały

białybiały

M A D E  IN  H O L L A N D

Fireclay
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ARMATURA KUCHENNA

ZENTA

L-INE L-INE

BINGO STAR BINGO STAR

SCOPE XL

SCOPE

ZENTA

L-INE L-INE S L-INE S

BINGO STAR

944 PLN

1088 PLN

705 PLN

1338 PLN

869 PLN

1116 PLN

849 PLN

1534 PLN

1087 PLN
chrom 

42 817 05 77 42 821 05 77 40 851 05 75 40 851 87 75 40 851 93 7542 814 05 77

38 973 05 75

42 803 05 78 42 851 05 78 42 857 05 78 33 938 05 75

38 973 91 75 33 930 05 7538 973 86 75

chrom

chrom

chromczarny lub biały

chrom chrom

chrom chrom/czarny mat lub chrom/biały mat

standard  

standard  

standard  

standardstandard

wyciągana wylewka wyciągana wylewka wyciągana wylewka

wyciągana wylewka podokienna podokienna

1446 PLN

podokienna  
L-INE S

ZENTA

1218 PLN

1218 PLN

1338 PLN

wyciągana wylewka

standard

1610 PLN

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator Cache M 16,5 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
  wypływu gorącej wody
- obrotowa wylewka (360°)
- system szybkiego montażu
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 275 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator Cache M 16,5 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
  wypływu gorącej wody
- obrotowa wylewka (360°)
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 230 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna 
  Bajonett DN 10
- perlator Cache M 16,5 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
  wypływu gorącej wody
- obrotowa wylewka (360°)
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 
- wysokość cokołu: 30 mm
- wysokość baterii do perlatora 230 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator M 24 x 1
- głowica ceramiczna
- obrotowa wylewka (360°)
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 155 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator M 24 x 1
- głowica ceramiczna
- obrotowa wylewka (360°)
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 155 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator Caché M 16,5 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
  wypływu gorącej wody
- obrotowa wylewka (360°)
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 145 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator Caché M 24 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem   
  wypływu gorącej wody
- wyc., obrotowa wylewka (220°)
  teleskopowa z prowadzeniem poziomym   
- zawór zwrotny
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 270 mm

- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15
- głowica ceramiczna
- perlator M 16 x 1
- obrotowa (360°), wyciągana wylewka
- zawór zwrotny
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 265 mm
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- jednouchwytowa bateria kuchenna DN 10
- perlator Caché M 16,5 x 1
- głowica ceramiczna z ogranicznikiem 
  wypływu gorącej wody
- obrotowa wylewka (360°)
- wysokość cokołu: 30 mm
- elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8
- wysokość baterii do perlatora 125 mm



YOSEMITE

LUBO W.W.

LUBO W.W.

LUBO

NIAGARA

LUBO

650 PLN

649 PLN

720 PLN

649 PLN

449 PLN

499 PLN

chrom

chromchrom

czarny lub biały czarny lub biały

chrom

standard  wyciągana wylewka

wyciągana wylewka

wyciągana wylewka standard wyciągana wylewka

ARMATURA KUCHENNA

770 PLN

560 PLN

680 PLN

860 PLN

870 PLN

840 PLN

EVA WHITE

749 PLN
chrom / biały

standard  

1010 PLN

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 314 mm

- węże do podłączenia wody

  o długości 450 mm  

- obrotowy perlator 120°

- głowica ceramiczna o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 270 mm

- węże do podłączenia wody

  o długości 500 mm  

- obrotowy perlator 120°

- głowica ceramiczna o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 270 mm

- węże do podłączenia wody

  o długości 500 mm  

- jednouchwytowa bateria 

  z wyc. wylewką

- głowica ceramiczna o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 270 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 500 mm  

- wyc. wąż w stalowym oplocie 

  o dł. 1400 mm

- jednouchwytowa bateria 

  z wyc. wylewką

- głowica ceramiczna o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 270 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 500 mm  

- wyc. wąż w stalowym oplocie 

  o dł. 1400 mm

- jednouchwyt. bateria

  z wyciąganą wylewką

- dwa strumienie wody

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 472 mm

- wysokość od perlatora 233 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 400 mm

- wyc. wąż w parcianym oplocie 

  o dł. 1600 mm  

TUGELA

849 PLN520 PLN
chrom

wyciągana wylewkawyciągana wylewka

1080  PLN660 PLN

- jednouchwyt. bateria

  z wylewką na sprężynie

- dwa strumienie wody

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 500 mm

- wysokość od perlatora 150 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 400 mm

- jednouchwyt. 

  bateria z wyc. wylewką

- dwa strumienie wody

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 465 mm

- wysokość od perlatora 268 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 400 mm

- wyc. wąź w parcianym oplocie 

  o dł. 1600 mm

STUART

chrom

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 204 mm

- węże do podłączenia wody

  o długości 370 mm  

22



GRACEFUL FLY

CABOURG PEGAS

MARSEILLES SPRING G

ZEBRO IGNACE

MOSCA

249 PLN

990 PLN 780 PLN 390 PLN

1290 PLN

649 PLN

620 PLN

449 PLN
chromchrom

chrom chrombrąz brąz lub miedź chrom

chrom

chrom chrom

standard  standard  wyciągana wylewka

wyciągana wylewka

standardstandard standard

ARMATURA KUCHENNA

610 PLN308 PLN

850 PLN 490 PLN

780 PLN

960 PLN

1620 PLN

490 PLN

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 385 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 500 mm  

- głowica ceramiczna 

  o śr. 40 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 150 mm

- węże do podłączenia wody o dł. 400 mm  

- głowica ceramiczna 

  o śr. 40 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 295 mm

- węże do podłączenia wody 

o dł. 350 mm  

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 240 mm

- węże do podłączenia 

wody o dł. 350 mm  

- głowica ceramiczna o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 305 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 500 mm  

- głowica ceramiczna 

  o średnicy 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 305 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 500 mm  

- jednouchwyt. bateria

  z wyc. słuchawką na sprężynie

- osobna wylewka

- dwa strumienie wody

- głowica ceramiczna 

  o śr. 40 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 720 mm

- wysokość od perlatora 230 mm

- węże do podłączenia wody 

  o dł. 400 mm

- wyc. wąż w parcianym oplocie 

  o dł. 700 mm  

- jednouchwyt. bateria

  z wylewką na sprężynie

- dwa strumienie wody

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 503 mm

- wysokość od perlatora 156 mm

- węże do podłączenia wody o dł. 400 mm

- wyc. wąż w parcianym oplocie o dł. 1800 mm  

EMMEVI

795 PLN
chrom

standard  standard  

- głowica ceramiczna 

  o śr. 35 mm

- obrotowa wylewka 360°

- wysokość baterii 204 mm

- węże do podłączenia wody

  o długości 370 mm  

NOWOŚĆ
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AKCESORIA KUCHENNE
DODATKOWE

Obornicka 312, 60-691 Poznań
tel.: +48 61 65 666 35

tel. kom.: +48 694 446 635
e-mail: biuro@zlewozmywaki.pl

www.zlewozmywaki.pl

Treść niniejszego wydawnictwa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66, par. 2 Kodeksu Cywilnego. Ceny w PLN zawierają podatek VAT. Firma Śmigielski Technika Sp. J. 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, edytorskie i przekłamania kolorów powstałe w druku.
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DOZOWNIK PŁYNU

DESKA SZKLANA TAGCR

PROFESIL S
PREPARAT DO STALI

PASTA BIOTOPP

ADAPTER POD ROZDRABNIACZ

KOSZ STALOWY SPCEINX

PROFESIL P
PREPARAT DO GRANITU

NAKŁADKA ODPŁYWU

KOSZYK STALOWY SPVASINX

PROFESIL G
PREPARAT DO GRANITU

PASTA STARGLANZ

MISKA PLASTIKOWA SPVASPOL 

MISKA STALOWA VASSP

SYFON KOŃCOWY 

50 PLN

190 PLN

45 PLN

95 PLN

430 PLN

50 PLN

90 PLN

285 PLN

45 PLN

90 PLN 50 PLN

350 PLN

285 PLN

68 PLN

chrom chrom

do wszystkich modeli z serii One

pasta czyszcząca do zlewozmywaków 
ceramicznych i granitowych

pasta czyszcząca do zlewozmywaków 
stalowych

preparat do czyszczenia, impregnacji 
i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych

preparat polimerowy do renowacji, odświeżania 
i impregnacji zlewozmywaków granitowych

syfon końcowy z odejściem 
oszczędzający miejsce w szafce

do wszystkich modeli Texas do modeli: Atlantic, Elegance 78.15

do modeli: Atlantic, Elegance 78.15 do wszystkich modeli z serii One do modeli: Atlantic, Elegance 78.15
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preparat do impregnacji i pielęgnacji do 
zlewozmywaków stalowych


