


DESIGN
W
łazience

Nowoczesny design coraz mocniej 
wkracza do naszego codziennego ży-
cia. Już nie tylko jako estetyczne wy-
pełnienie przestrzeni, ale sztuka użyt-
kowa. Minimalistyczne formy kryją 
w sobie zaawansowane funkcje, funk-
cje na miarę XXI wieku.

Geberit Monolith Plus
Nowy moduł sanitarny z rodziny 
Monolith odmieni łazienkę. Oświetlenie 
Comfort Light wskaże drogę do toalety, 
a odciąg zanieczyszczonego powietrza 
usunie nieprzyjemne zapachy prosto 
z muszli WC.
ok. 6000 zł, GEBERIT, www.geberit.pl

Berlin – Tubądzin kreacja Maciej 
Zień
Miasto, które niczego nie udaje. Mini-
malistyczne, nowoczesne, dynamiczne 
i otwarte na eksperymenty.
od 159,90 zł/m2, TuBądzIn, www.tubadzin.pl

Narożna Kabina Aquaform HC Collection 
Wyróżnia ją eleganckie wzornictwo oraz duże, wygod-

ne uchwyty. Kabina nie ma masywnej konstrukcji 
aluminiowej, co w połączeniu z przejrzystym szkłem 

daje wrażenie większej przestrzeni.
od 2459 zł, aquafoRm, www.aquaform.pl

Kolekcja gresu szkliwionego 
Opp! z dekoracją Lines
Dekoracje z czarnymi liniami o różnej 
grubości na białym tle tworzą ciekawe 
aranżacje. Format: 60 x 60 cm.
ok. 220 zł/m2, cERamsTIc
www.ceramstic.com

ANNEA - AN13 + ANT 
Eleganckie drzwi jednoczęściowe ze ścianką sta-
łą w linii oraz ścianką boczną. Szkło bezpieczne 
hartowane (6 mm) w standardzie pokryte jest poli-
merową powłoką Aquaperle ułatwiającą czyszcze-
nie. Wysokość 2000 mm, szerokość drzwi i ścianki 
bocznej do 1200 mm.
od 1300 zł netto/drzwi, od 850 zł netto/ścianka boczna 
sansWIss, www.sanswiss.pl

Oras Eterna autorstwa Kirsi Svärd
Obudowa ze specjalnego szkła akrylowego podkreśla  
luksusowy charakter armatury. Ma przycisk EcoLED i bate-
rię sygnalizującą kolorowym światłem, czy kąpiel jest eko. 
3200 zł (bateria + zestaw natryskowy), oRas, www.oras.pl
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Natura łazienki



MEM 
Armatura MEM z powierzchnią 

„Cyprum” w trzech postaciach: jako 
wylewka wannowa, bateria z wyciąganą 

wylewką i przełącznik dwudrożny.
doRnBRachT, www.dornbracht.com

Model DR
Wolno stojąca wanna o organicznych, płyn-
nych liniach, której zewnętrzna powierzchnia 
wykończona jest fornirem o pionowym ukła-
dzie słojów. Wymiary: 185 x140 x 55 cm.
od 41 500 zł, aGapE, www.kari-mobili.pl

Basen kąpielowy Sundeck 
Do montażu wewnątrz i na zewnątrz, 

ze składaną pokrywą, w kilku 
kolorach obudowy pokrytej dekorem 
drewnianym lub fornirem naturalnym. 

Wymiary: 2365 x 1270 mm. 
57 500 zł, duRaVIT, www.duravit.pl

Bateria SYMETRIC
Stojąca dwuuchwytowa 
bateria bidetowa wykona-
na z mosiądzu w kolorze 
chromu.
357 zł, GRupa aRmaTuRa 
www.grupa-armatura.pl

Explorer
Wzór naturalnego kamienia, który 
delikatnie ożywia pozornie chłodne 
wnętrze. Odkryj jego ukryty potencjał.
GRupa paRadyż, www.paradyz.com

LINES
Fronty serii zdobią intrygujące, przecina-
jące się linie. Kontynuacja kształtu frezów 
na lustrze z oświetleniem LED i oryginalne 
uchwyty dopełniają tę niezwykłą kolekcję. 
1931,10 zł/szafka z umywalką 80 cm, 676,50 zł/
słupek, 738 zł/lustro, dEfRa, www.defra.pl

Kolumna prysznicowa VERTIX 
Kolumna z pionową baterią termostatyczną. 
Deszczownica o średnicy 254 mm. Gwarancja 
producenta 12 lat. 
2145 zł, Vado, www.vado.com.pl
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Fotel Donna 
Wyróżnia się prostotą formy oraz modernistyczną opra-
wą. Doskonale wyprofilowane oparcie i siedzisko fotela 
gwarantują komfort użytkowania. Estetyczne wykona-

nie oraz wysoka jakość produktu sprawiają, że fotel 
świetnie komponuje się z każdym wnętrzem. 

2435 zł, MOMA STUDIO 
www.momastudio.pl

Salento 
Drzwi idealnie wpisują się w realizację marzeń o minimalistycznym wnętrzu, zapew-
niającym poczucie bezpieczeństwa i intymności. Ich nowoczesny charakter podkreślo-
ny został przez subtelne, aluminiowe elementy łączące ze sobą poszczególne płasz-
czyzny. Drzwi dostępne są w 4 kolorach: biały, orzech duro, dąb eterno, dąb szary.
od 469 zł netto, InvADO, www.invado.pl

COMO 
nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo kolekcji COMO połączono z najwyższą jakością 
wykonania. Eleganckie, oszczędne w formie meble, zwracają uwagę swoją nieszablonową 
kolorystyką. Charakterystyczny detal serii to fronty z płyty MDF o ściętych krawędziach, 
spełniające rolę uchwytów. 
1500,60 zł/szafka z umywalką 60 cm, 725,70 zł/słupek, 319,80 zł/lustro 
DEFrA, www.defra.pl

Telewizor 
Bang & Olufsen 
Bang & Olufsen redefiniuje miejsce 
telewizora w naszym otoczeniu, 
dzięki innowacyjnemu Beovision 
Avant. Zawiera on majestatyczną 
jakość obrazu Ultra High Defi-
nition (4K) oraz oszałamiającą 
autentyczność dźwięku.
10 000 euro (55 cali), 27 700 euro 
(85 cali – cena za komplet z elek-
tryczną podstawą i pilotem Beore-
mote One), BAng & OlUFSEn
www.bang-olufsen.com

BRUNNER 
– kominek z systemem (BSK)
Daje możliwość zabudowania wkładu kominkowego Brunnera dzięki goto-
wym modułom. Poszczególne elementy zestawu kominkowego przygotowa-
ne są z dokładnie spasowanych form z tzw. ciepłego betonu. Kominek można 
pozostawić w optyce betonu lub nadać mu indywidualny charakter, stosując 
różne faktury wykończeń.
5553 euro netto/model BSK 10, BrUnnEr, www.brunner.pl

Polecamy
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lokówka Silk Ultimate marki remington pozwala stworzyć wiele różnych 
stylizacji: średnie loki, luźne loki oraz fale. Dzięki powłoce Advanced Silk Ce-

ramic z efektem 3D włosy są lśniące i jedwabiście gładkie. Czas nagrzewania 
wynosi zaledwie 30 sekund. Dodatkowo lokówka jest wyposażona w cyfrowy 

wyświetlacz z regulacją temperatury w zakresie 120 – 230°C.
ok. 175 zł, rEMIngTOn, pl.remington-europe.com

Franke Crystal Steel myMenu
Piekarnik Franke Crystal Steel myMenu sterowany jest za pomocą 

smartfona lub tabletu, połączonego z urządzeniem przez Wi-Fi. 
Bezpłatna aplikacja Franke myMenu oferuje pojedyncze dania 

lub kompletne menu złożone nawet z 4 potraw. Piekarnik piecze 
automatycznie, wysyłając na telefon informację, gdy danie będzie 

gotowe do podania.
5999 zł, FrAnKE, www.franke.pl

Krzesło Icon 
To innowacyjne spojrzenie na obiekt 

codziennego użytku. Kompozycja 
oryginalnej formy podstawy oraz 

prostego siedziska wyróżnia produkt 
spośród innych. Idealnie pasuje do 

salonu lub jadalni, nadając pomiesz-
czeniom wyrazistość i charakter.

3440 zł, MOMA STUDIO
www.momastudio.pl

Romantyczny żyrandol 
Okazały żyrandol wykonany z drewna i metalu. Całość jest w kolorach bie-
li i beżu. Żyrandol jest utrzymany w stylu pasującym do każdego wnętrza, 

zarówno nowoczesnego, jak i stylowego. Wymiary: 90 x 150 cm.
1150 zł, www.dekoracjadomu.pl

Zlewozmywaki 
oraz 
umywalki 
Integrity 
Doskonałej jakości zintegrowane 
zlewy kuchenne i umywalki łazien-
kowe Integrity, w kolorze blatów 
kwarcowych Silestone.
MUlTISTOnE, www.multistone.pl

SOLINO 
SOL1 + SOLT1 

nowoczesne drzwi jednoczęściowe ze ścianką 
boczną. Szkło bezpieczne hartowane (6 mm)  

w standardzie pokryte polimerową powłoką Aqua- 
perle. Wysokość 2000 mm, szerokość drzwi  

1000 mm, szerokość ścianki bocznej do 1200 mm. 
od 925 zł netto/drzwi, od 850 zł netto/ścianka 

boczna, SAnSWISS, www.sanswiss.pl

Lokówka stożkowa Silk 
lokówka stożkowa Silk marki remington dzięki swojemu kształtowi zapewnia efekt spiral-

nych i eleganckich loków. Powłoka Advanced Silk Ceramic z efektem 3D sprawia, że włosy są 
lśniące i jedwabiście gładkie. lokówka jest wyposażona w cyfrowy wyświetlacz i umożliwia 
regulację temperatury w zakresie 120 – 220°C, a czas nagrzewania to zaledwie 30 sekund.

ok. 139 zł, rEMIngTOn, pl.remington-europe.com

Keksówka od 
Termisil  

Żaroodporna brytfanna do pieczenia wykonana z opatentowa-
nego szkła Termisil, które wykazuje się wysoką odpornością 

termiczną (od -50 do +500°C). Oznacza to, że naczynie możesz 
włożyć zarówno do zamrażalki, jak i piekarnika czy mikrofali.

ok. 20 zł, TErMISIl, www.termisil.com

Trymer Vacuum Beard  
& Grooming Kit 

Trymer vacuum Beard & grooming Kit marki reming-
ton nagrodzony w prestiżowym konkursie red Dot 

Award posiada technologię umożliwiającą skuteczne 
zasysanie obciętych włosków, dzięki czemu urządzenie 

nie zatyka się, a umywalka pozostaje czysta. vacuum 
Beard & grooming Kit jest wyposażony w dwie głowice, 

co zapewnia perfekcyjną pielęgnację zarostu. Szeroki 
trymer pomaga nadać brodzie odpowiedni kształt, 

a trymer węższy usuwa zbędne włoski i nadaje zaro-
stowi perfekcyjny zarys. Dodatkowo do urządzenia do-
łączone jest idealne podczas podróży pudełko. Trymer 

wyposażony jest w baterie litowe, które zapewniają 
dłuższy czas użytkowania – do 60 minut.

233 zł, rEMIngTOn, pl.remington-europe.comŚciemniacz elektroniczny 
z serii Karo 

Pozwala na regulację natężenia światła, ogranicza zużycie 
energii, zwiększając tym samym żywotność źródeł 

światła oraz umożliwia tworzenie własnych kompozycji 
i rozwiązań świetlnych.

99,30 zł, OSPEl, www.ospel.com.pl

Bateria wannowa z serii 
PHOTON 
Bateria z zestawem prysznicowym. Słuchawka prysz-
nicowa z technologią napowietrzania wody. gwarancja 
producenta 12 lat. 
995 zł, vADO, www.vado.com.pl

Cegła do wnętrza  
kolor 29 Primula
Cegły i płytki ręcznie formowane vandersanden sta-
nowią eleganckie i gustowne wykończenie ścian 
w każdym stylu. Prawdziwa ceramika poprzez swe 
naturalne piękno i ponadczasowy charakter z powo-
dzeniem opiera się postępującej w szybkim czasie 
zmianie trendów. Będzie zawsze gustownym i nieba-
nalnym rozwiązaniem, które zachowa swój unikato-
wy wygląd nawet po upływie wielu lat.
vAnDErSAnDEn, www.vandersanden.com.pl

Podłogi Panmar 
Produkcja nastawiona jest na dostarczenie produktu najbardziej warto-
ściowego pod każdym względem. Produkt jest niepowtarzalny, zgodny 
z najnowszymi światowymi trendami w wykańczaniu wnętrz, kładącymi 
duży nacisk na harmonię z naturą i zastosowanie naturalnych, ekologicz-

nych materiałów. Podłogi są w 100% ekologiczne. 
PAnMAr, www.panmar.pl



Stara Cegła Schodowa 
Płytki przeznaczone do wykładania schodów, stop-
ni itp. Mają kształt litery l. Wymiary płytki stopnico-
wej: część górna: szer. ok. 13,5 cm, dł. ok. 27 cm, 

grubość 3,5 cm, wymiar części czołowej: wys. 
6,5 cm, szer. 13,5 cm, grubość 3,5 cm. Dostęp-

na jest także wersja o grubości 1,5 cm. Do obydwu 
wersji dostępne są płytki skrajne.

12 zł/szt., ElKAMInO DOM, www.elkaminodom.pl 

Polecamy
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Rozdrabniacz Bio Silent 2500
Zapewnia komfort pracy dzięki zastosowaniu frezu mielącego. Ma zin-
tegrowany kosz na ścinki o pojemności 60 l, działa w oparciu o silnik 

o mocy 2500 W. radzi sobie z gałęziami 
o średnicy 40 mm. Funkcja biegu wsteczne-
go pozwala na łatwe usunięcie zablokowanych 
elementów. nad bezpieczeństwem czuwa sys-
tem wykrywający przeciążenie silnika. roz-
drabniacz ma dodatkowo wyłącznik awaryjny.
893 zł, STIgA, www.stiga.pl

Aluna® 
Exclusive Line 

linia najbardziej wyrafinowanych wzorniczo 
produktów, funkcjonalnych i użytecznych, pozwa-

lających oszczędzić energię, przedłużyć sezon kąpie-
lowy oraz zabezpieczyć basen przed zanieczyszczenia-

mi. Konstrukcja wykonana jest ze wzmocnionego profilu Sys-
temu Deluxe Aluna® Air XXl, co pozwala zupełnie nie martwić się 

problemami zimy.
od 38 892 zł netto, AlUnA®, www.aluna.eu

Purmo Aura 
nowa linia grzejników konwektorowych, które łatwo za-

pewnią komfort cieplny nawet pomieszczeniom z du-
żym przeszkleniem. Moc i wydajność, przy niewielkich 

rozmiarach, to cechy charakterystyczne modeli Aura 
Comfort, Aura Basic oraz naściennych Aura Slim. Pur-

mo Aura są dostępne też w wersji ze stali nierdzew-
nej – przystosowanej do ogrzewania pomieszczeń ba-

senowych, a także ze zintegrowaną ławeczką.
od 632,22 zł, PUrMO, www.purmo.pl

Okno Typ C Plus 
Sosnowe okna zapewnią ochronę przed 
najcięższymi warunkami pogodowymi. 
Okno referencyjne o wymiarach 1,23  
x 1,48 m z podwójnym pakietem szybo-
wym o parametrze Ug= 0,6 W/m2K
ma doskonały współczynnik ciepła  
UW= 0,88 W/m2K. Dzięki temu może 
być stosowane w domach energoosz-
czędnych lub budynkach w trudnych 
klimatycznie rejonach. Osiąga bardzo 
dobrą klasę wodoszczelności E 1500 oraz 
odporność na przenikanie powietrza – 4.
1448 zł netto (okno o wymiarach 1,23 
x 1,48 m), POl-SKOnE, www.pol-skone.pl

Thermika 
Doskonałe parametry termoizolacyj-

ne potwierdzone badaniami w ITB War-
szawa, UD od [W/m2*K]. Prosty i szyb-
ki montaż, gdyż drzwi są dostarczane 
jako zmontowany komplet z ościeżni-
cą i progiem. Produkt cechuje wygod-
ne użytkowanie zwartej i lekkiej kon-

strukcji oraz zróżnicowane wzornictwo 
odpowiadające zarówno lubiącym no-

wości, jak i konserwatywnym klientom. 
Wybrane modele mają atesty 2 klasy 

antywłamaniowości.
od 1250 zł netto, MIKEA FABryKA 

DrZWI, www.mikea.pl

Okno dachowe 
VELUX GGU 

INTEGRA® Solar 
Okno przeznaczone jest do domów pasywnych. To jedyne okno połaciowe z certyfikatem 
Instytutu Domu Pasywnego dla strefy zimnej, w której położona jest Polska. Ma najlepszy 

na rynku współczynnik izolacyjności termicznej - Uw, 0,51 W/(m2K).
od 6095 zł, vElUX, www.velux.pl

Półka Nuvola
Wysuwna półka do szafek narożnych nuvola to ide-
alne rozwiązanie. Zestaw składa się z dwóch blatów 
instalowanych na szynie prowadzącej. Pojedyncza 
półka jest w stanie udźwignąć nawet do 20 kg ob-
ciążenia. Możliwość niemal całkowitego wysunięcia 
blatów. Półki mają białe, estetyczne dno, chromowa-
ne relingi i obrzeża. Sprzedawane w wersji prawo-  
i lewostronnej. 
HAFElE, www.hafele.pl

Prowadnice Dynamoov
Kryte prowadnice Dynamoov to nowoczesne i modne rozwiązanie dla szuflad drewnia-

nych. Umożliwiają całkowity wysuw, udźwig do 30 kg, funkcję cichego domykania oraz zin-
tegrowaną regulację wysokości frontu. Ułatwiają korzystanie z mebla, a przy tym zapew-
niają korzyści estetyczne – prowadnica nie jest widoczna i gwarantuje płynne działanie.

HAFElE, www.hafele.pl
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