


Od 10 lat działamy w branży wyposażenia łazienek, początkowo jako wyłączny 
dystrybutor w Polsce angielskiego producenta armatury - VADO.  Marka ta, 
rozpoznawalna w najdalszych zakątkach świata, dopiero musiała zawalczyć o 
swoją pozycję na polskim rynku, wkraczając między oferty licznych producentów.

Poszukiwania interesujących propozycji produktowych doprowadziły nas do 
innej angielskiej marki - BAGNODESIGN London. Została ona stworzona by 
sprostać wymaganiom pracowni architektonicznych obsługujących najważniejsze 
inwestycje hotelowe i apartamentowe, skupia kilka tysięcy pozycji produktowych 
w niemal wszystkich kategoriach składających się na wyposażenie łazienek. 

W dalszej kolejności, nasze portfolio powiększyło się o wywodzące się również 
z Wielkiej Brytanii dwie marki - producenta kabin i brodzików prysznicowych 
ROMAN Showers, a także producenta ekskluzywnych grzejników dekoracyjnych 
- VOGUE UK.

Stale poszerzamy naszą ofertę o najwyższej jakości produkty, które cieszą 
się uznaniem Klientów, odznaczają się atrakcyjnym designem oraz unikalną 
funkcjonalnością.

Jesteśmy członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
oraz członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Of e rta p r O d u k tO wa Sa lO n f i r m O w y w wa r S z aw i e

Dbamy o kompleksowe wyposażenie łazienek. Dostarczamy produkty, które są 
perfekcyjnie wykonane, do tego wyróżniają się piękną stylistyką i oryginalnym 
designem. Nasi Klienci mogą wybierać spośród tysięcy produktów z ofert blisko 
30 różnych, mniej lub bardziej znanych producentów armatury łazienkowej, 
ceramiki sanitarnej, wanien, brodzików i kabin prysznicowych, a także mebli, 
oświetlenia, akcesoriów i dodatków oraz płytek, gresu i spieków kwarcowych. 
Dzięki nam i naszej ofercie spełnią Państwo swoje marzenia o pięknym wnętrzu 
i urządzą łazienkę od A do Z. Dokładamy wszelkich starań, aby każdemu Klientowi 
zapewnić profesjonalną pomoc, chętnie doradzimy, podzielimy się naszą wiedzą 
i doświadczeniem.

W naszym salonie firmowym znajdującym się w Warszawie przy ulicy 
Inflanckiej 11 prowadzimy sprzedaż  produktów wielu renomowanych marek, 
m.in.: Apavisa, Astro Lighting, Decor Walther, Geberit, GSI, Imola, Kaldewei, 
Kermi, Marset, Sorema, Villeroy&Boch oraz wielu innych.

Posiadamy bogatą ekspozycję produktów z oferty VADO, BAGNODESIGN 
London, ROMAN Showers oraz VOGUE UK, a także wybrane akcesoria Decor 
Walther, oświetlenie ASTRO Lighting, płytki gresowe Apavisa i Imola, ceramikę 
GSI oraz działającą instalację wykorzystującą szkło inteligentne.

Zapraszamy również do salonów partnerskich zlokalizowanych na terenie całego 
kraju. Pełną listę współpracujących sklepów można zobaczyć w zakładce Punkty 
Sprzedaży na naszej stronie internetowej - www.intuitionbathrooms.pl
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Bat e r i e  ł a z i e n ko w e

Armatura łazienkowa jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia 
każdej łazienki. Odpowiednio dobrana, zapewni komfortowe warunki do 
dbania o higienę i pielęgnację ciała, a jednocześnie pięknie dopełni aranżację 
wnętrza.

W naszej ofercie posiadamy bogatą gamę baterii łazienkowych. Produkty, 
które wprowadzą do wnętrza Państwa łazienki unikalny charakter, a także 
nutkę luksusu i prestiżu. Proponujemy baterie w klasycznym kolorze lśniącego 
chromu, które stanowią eleganckie wykończenie łazienki, jednocześnie 
mnogość dostępnych kształtów pozwoli na wyrażenie indywidualnego stylu.

W naszym asortymencie znajdą Państwo baterie stojące oraz naścienne, 
a także armaturę podtynkową, która łączy w sobie nowoczesne wzornictwo 
i zaawansowane rozwiązania techniczne. W oferowanych przez nas 
produktach zastosowane zostały najnowsze technologie światowych liderów 
w dziedzinie głowic ceramicznych oraz termostatycznych. Zapewniają 
one płynną i niezawodną pracę przez długie lata, co potwierdzone jest 
wydłużonym okresem gwarancji (np. dla armatury VADO wynoszącym 
aż 12 lat). Oferujemy również krany tradycyjne, które idealnie dopełnią 
aranżacje łazienek stylizowanych.
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ro z w i ą z a n i a  p rys z n i c o w e

Mnogość i różnorodność dostępnych elementów składających się na 
wyposażenie kabiny prysznicowej zasługuje na osobną kategorię. Wśród 
rozwiązań prysznicowych znajdą Państwo m.in. naścienne i podtynkowe 
baterie prysznicowe, które mogą korzystać z podstawowej głowicy 
mieszaczowej lub wygodniejszej i nowocześniejszej głowicy termostatycznej. 
Baterię prysznicową można połączyć z wyprowadzoną ze ściany lub sufitu 
deszczownicą, a także z słuchawką prysznicową umieszczoną na uchwycie 
punktowym lub na drążku.

Szczególnej uwadze naszych Klientów polecamy dyskretne i wygodne baterie 
podtynkowe wyposażone w termostat, który zadba o Państwa komfort 
pod prysznicem utrzymując stałą temperaturę wody. Baterie podtynkowe 
zapewniają największe możliwości konfiguracji strefy prysznica - można 
podłączyć do nich 1, 2, 3 lub więcej elementów, takich jak deszczownica, 
słuchawka prysznicowa, dysze boczne oraz wylewka lub napełnianie przez 
przelew, jeśli prysznic będzie połączony z wanną.

Oferowane przez nas produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów, 
które nie tylko pięknie się prezentują, są trwałe i niezawodne, to jednocześnie 
umożliwiają stworzenie nowoczesnej i stylowej strefy prysznica, która 
pozwoli zrelaksować się w delikatnych strugach wody.
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a j e ś l i  n i e  c h r o m?

Chociaż armatura łazienkowa zazwyczaj występuje w wersji z klasycznym 
wykończeniem lśniącego chromu, to coraz częściej Klienci pragną nadać 
indywidualny charakter wnętrzu łazienki i decydują się na baterie łazienkowe 
oraz akcesoria w odmiennych kolorach.

Producenci odpowiedzieli na ten trend wprowadzając do swoich ofert 
nowe kolekcje, które dostępne są z różnymi opcjami kolorowych powłok 
dekoracyjnych. Wśród cieszących się największym uznaniem Klientów 
kolorów można wskazać: złoto w wersji polerowanej oraz szczotkowanej, 
a także czarny mat.

Lista oferowanych wykończeń jest jednak dłuższa i zawiera opcje takie jak 
m.in. biały, nikiel, miedź, brąz. Dostępne są nawet baterie pokryte warstwą 
naturalnego drewna.

O ile wcześniej kolorowe wykończenia były domeną armatury w stylu 
retro, to obecnie ogromną popularnością cieszą się także kolorowe baterie 
w nowoczesnym stylu, czego przykładem jest kolekcja INDIVIDUAL marki 
VADO.
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akc e s o r i a  ł a z i e n ko w e

Oferowane przez nas akcesoria łazienkowe odznaczają się perfekcją 
wykonania i zastosowaniem wysokiej klasy materiałów, takich jak mosiądz, 
szkło i ceramika. Wszystkie produkty doskonale wpisują się w najnowsze 
trendy w zakresie aranżacji wnętrz, jednak ich największą zaletą bezwzględnie 
pozostaje jakość. Trwałe materiały i nienaganne wykonanie poszczególnych 
produktów z pewnością zostaną docenione przez wymagających Klientów. 

Proponowane przez nas akcesoria łazienkowe pozwalają na eleganckie 
wykończenie łazienki według własnego gustu i fantazji, wprowadzenie do 
niej odrobiny luksusu i doskonałej funkcjonalności.
 
Mogą Państwo wybierać spośród wielu linii akcesoriów sygnowanych marką 
VADO oraz BAGNODESIGN London. Uzupełnieniem naszej oferty jest 
kolekcja dizajnerskich dodatków do łazienki firmy Decor Walther. W naszej 
ofercie znajdą Państwo produkty w stylu nowoczesnym, eleganckie akcesoria 
o tradycyjnych kształtach, a także dużą różnorodność materiałów oraz 
kolorów.
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um y wa l k i

Dobrze dobrana ceramika wprowadza do wnętrza wyjątkową harmonię, 
ład i elegancję. Centralnym punktem w łazience jest umywalka, to z niej 
korzystamy najczęściej. Dlatego też strefa umywalki powinna nie tylko 
ładnie się prezentować, ale także być funkcjonalna i wygodna w codziennym 
użytkowaniu.

Oferujemy Państwu umywalki wykonane z tradycyjnych materiałów, takich 
jak ceramika i szkło, a także materiałów luksusowych, takich jak marmur oraz 
brąz. Nasza oferta obejmuje szeroki wybór utrzymanych w tradycyjnych 
odcieniach bieli umywalek ceramicznych, uzupełniony bogatą kolekcją 
umywalek konglomeratowych z matowym wykończeniem. Dopełnieniem 
oferty są luksusowe, wielobarwne wyroby z marmuru, szkła, a także 
orientalne umywalki ceramiczne oraz modele metalowe utrzymane w stylu 
vintage - niezastąpione w łazienkach stylizowanych. 

Różnorodność umywalek powiększa dodatkowo sposób ich montażu. 
Występują wersje naszafkowe, nablatowe, wiszące, podblatowe oraz 
półblatowe (wystające przed blat), a także wolnostojące. Ta mnogość 
dostępnych materiałów, kolorów oraz kształtów pozwoli każdemu dobrać 
idealny produkt do własnej koncepcji wnętrza.
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ce r a m i k a s a n i ta r n a

Miski WC to niezbędny element wyposażenia każdej łazienki. W nieco 
większych pomieszczeniach można pozwolić sobie dodatkowo na montaż 
bidetu. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, pomagające zachować 
świeżość i czystość bez potrzeby korzystania z prysznica. Tam gdzie 
ograniczona ilość miejsca uniemożliwia zastosowanie oddzielnego bidetu, 
o higienę zadbamy stosując deskę WC z funkcją podmywania lub bidettę.

W naszej ofercie znajdują się miski WC i bidety w wersji wiszącej oraz stojącej. 
Proponujemy szeroki wachlarz modeli różniących się od siebie wyglądem 
oraz rozwiązaniami technologicznymi. Warto odnotować, że w ostatnim 
czasie miski WC przeszły rewolucyjną zmianę konstrukcji polegającą na 
usunięciu z wnętrza kołnierza rozprowadzającego wodę. Rozwiązanie to nie 
tylko poprawia estetykę, ale przede wszystkim znacząco ułatwia czyszczenie.

Innym elementem mającym bezpośredni wpływ na wygląd i komfort 
użytkowania toalety jest deska WC. Obecnie standardem jest już funkcja 
cichego opuszczania, natomiast na popularności zyskują minimalistyczne 
wersje slim, a także funkcja łatwego wypięcia deski do czyszczenia.
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wa n n y

Wanna to dla wielu osób synonim błogiego relaksu. Pozwala na chwilę 
zapomnienia i odpoczynek po ciężkim dniu. Idealne wanny powinny być 
eleganckie i funkcjonalne jednocześnie. W naszej ofercie znajdą Państwo 
najpiękniejsze wanny w rozmaitym wydaniu.

Nasz asortyment obejmuje tradycyjne wanny akrylowe, trwałe wanny 
stalowe oraz szeroki wybór nowoczesnych wanien z konglomeratów 
kamiennych.

Oferujemy wanny przeznaczone do zabudowy oraz stawiane przy ścianie, 
obie wersje polecane są szczególnie do wnętrz, gdzie nie ma zbyt dużo 
dostępnej przestrzeni. Do większych łazienek lub pokojów kąpielowych 
polecamy wanny wolnostojące - pasują one idealnie do wnętrz, w których 
liczy się szlachetna prostota i minimalizm. 

Wszystkie wanny z naszej oferty wyróżnia nienaganna estetyka, bogata gama 
form i rozmiarów do wyboru, a także precyzja wykonania i zastosowanie 
wysokiej jakości materiałów. Klienci, którzy pragną posiadać domowe Spa 
mogą również wzbogacić wybrane modele wanien o system hydromasażu 
w połączeniu z chromoterapią, które zapewniają głęboki relaks.

www.intuitionbathrooms.pl



ka B i n y p rys z n i c o w e

Kabiny prysznicowe to produkty, które ze względu na swoją funkcjonalność 
i ergonomię cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Klientów. Produkty 
te pozwalają na wygodne i stylowe urządzenie każdej łazienki. 

W naszej ofercie posiadamy wysokiej klasy produkty odznaczające 
się wyjątkowymi walorami estetycznymi, dużą funkcjonalnością oraz 
trwałością. Prezentujemy Państwu szeroki wachlarz produktów, począwszy 
od najprostszych półkolistych kabin narożnych, po w pełni konfigurowalne 
zabudowy pozwalające stworzyć przestrzenną strefę prysznica.

Mnogość dostępnych form zabudowy prysznicowej pozwala na wygodne 
zaaranżowanie przestrzeni, również tej bardzo małej. Kabiny mogą być 
wyposażone w drzwi otwierane lub przesuwne, mogą być również 
pozbawione zamykanego wejścia. To ostatnie rozwiązanie, czyli kabiny typu 
Walk-In, szczególnie dobrze sprawdzą się w nowoczesnym i minimalistycznie 
urządzonym wnętrzu.

Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę nie tylko na kształt i typ zabudowy, 
ale również na precyzję wykonania okuć oraz wykorzystanie nowoczesnych 
technologii, jak na przykład powłoki ułatwiające czyszczenie szyb.
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Gr z e j n i k i  ł a z i e n ko w e i  d e ko r ac yj n e

Nasza oferta grzejników skierowana jest do Klientów poszukujących 
autentycznego luksusu - ekskluzywnych produktów kształtowanych 
pracą ludzkich rąk, dzięki której nabierają one indywidualnego charakteru 
i niepowtarzalności niedostępnej dla produkcji maszynowej. Oczekiwania te 
zaspokoi z pewnością marka Vogue UK, która stawia sobie tylko jeden cel 
- konsekwentnie podtrzymywać wieloletnie tradycje brytyjskiego rzemiosła, 
łącząc jego wysokie standardy produkcji z własnymi, innowacyjnymi 
rozwiązaniami, nowoczesnym wzornictwem i pasją dla szczegółów i perfekcji.
 
Tworzenie grzejników na indywidualne zamówienie Klienta daje przyszłym 
użytkownikom unikalną szansę uczestniczenia w procesie projektowania 
poprzez zmianę poszczególnych wymiarów, kształtów oraz kolorów 
wykończenia dekoracyjnego. W efekcie otrzymujemy prawdziwie unikalny 
i niepowtarzalny element wyposażenia, stanowiący ozdobę najbardziej 
luksusowej łazienki.

Równie wymagającym Klientom, oczekującym najwyższej solidności i precyzji 
wykonania oferujemy grzejniki niemieckiej marki Kermi, które przekonują 
eleganckim, nowoczesnym wyglądem i wysoką efektywnością energetyczną.
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me B l e ł a z i e n ko w e

Każda łazienka, również ta najmniejsza, może być miejscem przytulnym, 
funkcjonalnym i komfortowym. Sekretem stylowych i wygodnych łazienek 
są odpowiednio dobrane meble.

W ofercie posiadamy meble, które doskonale sprawdzają się w swojej 
podstawowej roli, czyli jako miejsce do przechowywania przyborów 
łazienkowych i kosmetyków, ale jednocześnie odznaczają się wysokimi 
walorami estetycznymi.

Proponowane przez nas meble łazienkowe to produkty o wysokich walorach 
funkcjonalnych i dekoracyjnych jednocześnie. Można je łączyć w zestawy, 
kreatywnie aranżując wymarzone wnętrze. Nasze meble świetnie sprawdzają 
się zarówno w małych, jak i w dużych łazienkach. Zdecydowanym ich atutem 
jest precyzja wykonania, eleganckie wykończenia, a także zastosowanie 
wysokiej jakości materiałów.

Dbając o zadowolenie naszych Klientów, zapewniamy szeroki wachlarz 
asortymentu, na który składają się meble wiszące oraz stojące - dostępne 
z różnymi rodzajami powierzchni, które mogą być: lakierowane, laminowane, 
fornirowane, a także drewniane.
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lu s t r a ł a z i e n ko w e i  d e ko r ac yj n e

Odpowiednio dobrane lustra łazienkowe potrafią zdziałać prawdziwe cuda. 
Optycznie powiększają małą przestrzeń, wnoszą do wnętrza wyjątkowy klimat 
i nutkę luksusu, a także dodają blasku każdej łazience. W ofercie naszego 
sklepu znajdą Państwo bogatą gamę luster w różnych stylach i rozmiarach. 
Prezentujemy produkty klasyczne i nowoczesne. W naszym asortymencie 
nie brakuje również luster stylizowanych - idealnych do wnętrz utrzymanych 
w stylu retro i vintage.

W naszej ofercie znajdują się zarówno proste lustra do powieszenia nad 
umywalką, duże lustra zintegrowane z nowoczesnym oświetleniem LED, 
jak i piękne włoskie lustra dekoracyjne, stanowiące ozdobę najbardziej 
luksusowych salonów.

Uzupełnieniem oferty są lusterka kosmetyczne. Występują one w wielu 
wariantach, m.in. jako stojące, wiszące na ruchomym ramieniu, dodatkowo  
podświetlane i zapewniające różny stopień powiększenia.
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oś w i e t l e n i e

Oświetlenie, choć często jest jednym z ostatnich elementów instalowanych 
we wnętrzu, ma ogromny wpływ na jego końcowy odbiór i panujący w nim 
klimat. Decyduje o tym kilka czynników, w tym rozmieszczenie lamp, ich 
wielkość, kolor i kształt, jak również samo źródło światła (żarowe, LED) oraz 
jego temperatura barwowa (zimne, neutralne, ciepłe).

W naszej ofercie zgromadziliśmy dla Państwa największą kolekcję oświetlenia 
łazienkowego od marki Astro Lighting, nowoczesne i minimalistyczne 
oprawy oświetleniowe Aquaform, a także wyjątkowo dekoracyjne i pięknie 
prezentujące się lampy hiszpańskiej marki Marset.

Wszystkie oferowane przez nas oprawy i lampy charakteryzuje najwyższa 
jakość wykonania oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów. Produkty 
spełniają również wymagania dotyczące bezpieczeństwa (klasa szczelności 
dla oświetlenia łazienkowego) oraz charakteryzują się wysoką sprawnością 
energetyczną (znaczna część produktów wykorzystuje diody LED).
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te k s t y l i a  ł a z i e n ko w e

Uzupełnieniem Państwa wymarzonej łazienki, które w znaczący sposób 
wpływa na komfort i higienę już po kąpieli, są tekstylia łazienkowe. Mamy 
przyjemność zaoferować naszym Klientom najwyższej jakości portugalskie 
ręczniki kąpielowe i plażowe, dywaniki łazienkowe i płaszcze kąpielowe 
marki Sorema oraz Graccioza.

Oferta tych dwóch marek obejmuje kolekcje, które utrzymane są w różnym 
stylu i kolorach, jednak wszystkie je łączy najwyższa precyzja wykonania 
oraz doskonała jakość użytych materiałów. W produkcji wykorzystywane są 
wyłącznie najwyższej jakości przędze z ekstra długich włókien bawełny, która 
może być łączona z jedwabiem, bambusem, lnem oraz kaszmirem. Najlepsze 
dostępne technologie pozwalają na uzyskanie wyrobów o wyjątkowej 
miękkości, chłonności, odporności na kurczenie i mechacenie. 

Ręczniki i maty podłogowe mogą mieć kolorystykę spójną z wystrojem 
łazienki, jednak można wykorzystać je również do ożywienia wnętrza. 
Wprowadzając kontrastowe i żywe kolory w prosty sposób możemy zmienić 
wystrój i nadać mu nieco świeżości.
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pły t k i  c e r a m i c z n e i  G r e s o w e

W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór płytek ceramicznych oraz gresu 
z dwóch cenionych fabryk - włoskiej Imoli oraz hiszpańskiej Apavisy.

Apavisa to wywodzący się z Hiszpanii światowy lider w produkcji 
gresu porcelanowego - niezwykle trwałego materiału, wytwarzanego 
w temperaturze ponad 1000 st. C, przy nacisku blisko jednej tony na 
centymetr kwadratowy. Firma stosuje w produkcji unikalne technologie, nie 
boi się eksperymentować ze wzornictwem i formą, tworząc niepowtarzalne 
kompozycje kolorystyczne, a nawet trójwymiarowe płytki ścienne. Oferta 
płytek ściennych i podłogowych podzielona jest na kolekcje inspirowane 
materiałami takimi jak: metal, kamień, beton i drewno. Doskonale wpisuje się 
w ponadczasowy trend industrialnego wystroju wnętrz.

Imola Ceramica jest marką należącą do Cooperativa Ceramica d’Imola – firmy 
projektującej i produkującej płytki ścienne i podłogowe, której historia sięga 
1874 roku. Wzornictwo produktów nie tylko odzwierciedla obowiązujące w 
światowej architekturze trendy, ale również wyznacza kierunki dla wystroju 
wnętrz. Wytwarzane we Włoszech płytki ceramiczne sprawdzają się równie 
dobrze w prywatnych apartamentach, jak i nowoczesnych obiektach 
komercyjnych.

Bl at y ł a z i e n ko w e i  k u c h e n n e

Spieki kwarcowe Laminam stworzone są z naturalnych materiałów, takich 
jak iły łupkowe, skały granitowe i pigmenty ceramiczne. Nie emitują żadnych 
substancji do środowiska i mogą być łatwo mielone, a następnie poddane 
procesowi recyklingu. Technologie zastosowane w procesie produkcyjnym 
płyt sprawiają, że są one łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz odporne 
na mróz, ogień, pleśń i promienie UV, nie zmieniają koloru, parametrów 
i właściwości.

Nowością w ofercie firmy Laminam są blaty wykonane w tej samej technologii 
spieków kwarcowych, które odznaczają się wyjątkową trwałością, dzięki 
czemu z powodzeniem mogą być stosowane w łazienkach oraz kuchniach. 

Silestone® natomiast jest produktem powstałym z połączenia kwarcu (94%) 
oraz żywicy poliestrowej o doskonałych właściwościach fizyko-chemicznych. 
Taki skład pozwala na tworzenie różnorodnych form, zapewnia wyjątkową 
twardość i wytrzymałość oraz daje możliwość powielania wzorów i kolorów. 
Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu aranżacji wnętrz - od blatów 
kuchennych i łazienkowych, aż po najbardziej awangardowe projekty 
obiektów użyteczności publicznej.
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sz k ło i n t e l i G e n t n e

Wyobraź sobie całkowitą kontrolę nad prywatnością za pomocą jednego 
włącznika! Szkło inteligentne (Intelligent Glass) zawiera warstwę złożoną 
z ciekłych kryształów, która po włączeniu zmienia się z mlecznej na 
przezroczystą. Ta innowacyjna technologia, która sprawdzi się zarówno 
w zastosowaniach komercyjnych jak i prywatnych, dostępna jest również jako 
folia do umieszczenia na istniejących powierzchniach szklanych. W trybie 
mlecznym szkło inteligentne może stać się ekranem HD do tylnej projekcji. 

Jedno z wielu możliwych zastosowań ma związek ze stosunkowo nowym 
trendem w aranżacji wnętrz, polegającym na rezygnacji z wydzielania 
sypialni i łazienki. Ściany zostają zastąpione panelami ze szkła, pozwalając na 
dotarcie dużych ilości naturalnego światła również do łazienki. Rozwiązanie 
takie wprowadza poczucie nowoczesności i przestrzeni. Jednak w celu 
zachowania wymaganej w łazience prywatności należy zastosować szkło 
inteligentne, które nawet w trybie nieprzezierności przepuszcza znaczne 
ilości światła.

ek r a n y p r oj e kc yj n e i  d ot y ko w e
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Firma Pro Display powstała by odmienić rynek ekranów projekcyjnych. 
Ten brytyjski producent oferuje innowacyjne i fascynujące rozwiązania 
w zakresie reklamy, informacji oraz rozrywki.

Oferta produktowa obejmuje trzy grupy:

• Pro Display - technika audiowizualna i wyświetlacze cyfrowe.
• Intelligent Glass - szkło i folie LCD o zmiennej przezierności.
• intouch - interaktywne technologie wielodotykowe.

Pro Display posiada 25 lat doświadczenia w dziedzinie ekranów i dysponuje 
wieloma opatentowanymi technologiami. Produkty firmy trafiły do ponad 
120 krajów świata, posiadają certyfikaty CE oraz UL, wielokrotnie zdobywały 
prestiżowe nagrody.

Lista zastosowań produktów z rodziny Pro Display jest ograniczona niemal 
jedynie wyobraźnią projektantów i użytkowników. Oferta idealnie wpisuje 
się w działalność organizatorów eventów, agencji marketingowych, ale 
także producentów tablic informacyjnych. Użytkownikiem może być każde 
biuro, muzeum, galeria handlowa, restauracja, a także odbiorca prywatny 
poszukujący innowacyjnych rozwiązań w zakresie aranżacji wnętrz.



dl a p r O f e S j O n a l i S tó w

PEX Plumbex to czołowa marka w branży instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
Rozpoznawalne na całym świecie produkty wytwarzane są przez brytyjską 
firmę VADO. Oferta produktowa obejmuje zawory kątowe, korki i syfony 
umywalkowe, systemy odpływowe z funkcją napełniania wanien jak również 
mosiężne elementy instalacji wodnych, takie jak zawory zamykające, zawory 
redukcyjne, czy też zawory zwrotne. Najwyższa jakość produktów to zasługa 
licznych kontroli jeszcze w fazie produkcji oraz testów wytrzymałościowych 
liczonych na ponad 200 000 cykli. Produkty posiadają ceniony i honorowany 
w większości rejonów świata certyfikat WRAS.

AquaEco to marka, która obok BAGNODESIGN London należy do grupy 
SANIPEX. Oferta produktowa obejmuje rozwiązania do łazienek w obiektach 
hotelowych, medycznych i komercyjnych, w tym baterie bezdotykowe 
i samozamykające, produkty wykonane ze stali nierdzewnej - seria IX304, 
stelaże podtynkowe do misek WC oraz akcesoria i uchwyty dla osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej.

w wa lc e z  k a m i e n i e m i  p r z e c i e k a m i

WaterStop to najbardziej niezawodny i trwały sposób na uszczelnienie 
połączenia na styku między płytkami ściennymi a rantem wanny, brodzika 
prysznicowego lub powierzchni blatów roboczych.

Taśma uszczelniająca WaterStop jest łatwa w użyciu i nie wymaga stosowania 
silikonu, który z czasem ulega degradacji, co doprowadza do przecieków.

ScaleGuard to elektroniczny uzdatniacz wody, który powstrzymuje 
powstawanie osadu kamiennego i stopniowo usuwa już istniejący kamień. 
Urządzenie stworzone zostało w Wielkiej Brytanii, na rynku obecne jest od 
ponad 20 lat i posiada rekomendację Thames Water - firmy zaopatrującej w 
wodę 15 milionów mieszkańców m.in. Londynu. 

To niewielkie urządzenie zamontowane na głównym przyłączu wody generuje 
elektronicznie modulowane pole, które powstrzymuje tworzenie twardego 
osadu z wapnia, przez zmianę jego właściwości fizycznych. Jednocześnie 
woda nabiera zdolności do usuwania już istniejącego w instalacji osadu. Nie 
zmieniają się żadne właściwości chemiczne wody.

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, można wykonać ją samemu w ciągu 
20 minut, o ile w pobliżu znajduje się gniazdko 230V.
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Wszystkie produkty dostępne są w naszym 
salonie firmowym IntuitionBathrooms

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17:30

Sobota: 10:00 - 14:30

ADRES
ul. Inflancka 11 lok. U2

00-189 Warszawa

Prowadzimy w Polsce dystrybucję produktów 
marek takich jak:

VADO, BAGNODESIGN London, 
ROMAN Showers, VOGUE UK.

W sprzedaży mamy również produkty:
DECOR WALTHER, ASTRO Lighting, 

KERMI, APAVISA, IMOLA, KALDEWEI,
GSI, SCARABEO i wiele innych.

KONTAKT

Tel.: +48 22 620 50 50

kontakt@intuitionbathrooms.pl

www.intuitionbathrooms.pl
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