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SENTO
STWORZONE Z MYŚLĄ 
O TWOJEJ WYGODZIE

Seria Sento oferuje rozwiązania, które 
zadbają o Twój komfort. Odpowiednio 
szerokie kształty zapewnią pełną satysfakcję 
z użytkowania produktów z serii Sento. 
Ich forma gwarantuje oszczędność miejsca 
oraz idealne dopasowanie do pomieszczenia. 

Deska WC wolno-opadająca, 
smukła, kolor biały mat
100-001-009 / 120-001-009 

Miska WC wisząca Rim-ex 
bezrantowa, 54 cm, kolor biały
7748B003-0075

Miska WC wisząca Rim-ex 
bezrantowa, 54 cm, kolor biały mat
7748B001-0075 /7748B001-0101 
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Deska WC wolno-opadająca, 
smukła, kolor biały
100-003-009  

Bidet wiszący, 54 cm, 
kolor biały
4338B003-1046

Miska WC wisząca, 54 cm,
kolor biały
4448B003-0075 

Umywalka, 50 cm, z otworem 
na baterię po prawej, 
z przelewem, kolor biały
5945B003-0029

Umywalka, 80 cm, z jednym otworem 
na baterię, z przelewem, kolor biały
5947B003-0001

Umywalka podwójna, 130 cm, 
z dwoma otworami na baterie,
z przelewem, kolor biały
5949B003-0001
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SENTO

Szafka podumywalkowa 
80 cm, jedna szuflada, bez nóg, 
kolor antracyt mat 
60819

Szafka mała, 40 cm, drzwi prawe, 
bez nóg, kolor antracyt mat

60878

Słupek z koszem na pranie, 40 
cm, drzwi lewe, bez nóg, 
kolor antracyt mat
60856
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Szafka podumywalkowa, 50 cm, 
drzwi lewe, z nogami, kolor biały 
mat
60778

Szafka podumywalkowa, 130 cm, 
z dwoma szufladami, bez nóg, 
kolor biały mat
61187

Szafka mała, 40 cm, drzwi prawe, 
bez nóg, kolor biały mat

60876

Szafka podumywalkowa, 80 cm, 
z jedną szufladą, bez nóg, kolor 
biały mat
60813

Słupek, 40 cm, drzwi lewe,  
z koszem na pranie, bez nóg, 
kolor biały mat
60854
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METROPOLE
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
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Minimalizm serii METROPOLE to przepis na  
nowoczesną łazienkę. Proste, a jednocześnie  
delikatne i umiarkowane formy nadają pomieszczeniu 
współczesny klimat, jednocześnie zachowując elegancki 
charakter.

Umywalka nablatowa, 60 cm, bez otworu na baterię, 
z przelewem, kolor biały
5668B003-0012

Umywalka, 60 cm, z jednym otworem na baterię, 
z przelewem, kolor biały
5662B003-0001
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METROPOLE

Miska WC podwieszana, 48 cm, 
kolor biały
5671B003-0075

Miska WC podwieszana Rim-ex 
bezrantowa, 56 cm, z funkcją 
bidetu, ze zbiornikiem VitrAFresh, 
kolor biały
7672B003-1087/
7672B003-1687

Miska WC podwieszana, 56 cm, 
kolor biały
5676B003-0075
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Miska WC podwieszana Rim-ex 
bezrantowa, 56 cm, kolor biały
7672B003-0075

Deska WC wolno-opadająca, 
kolor biały
90-003-409/
90-003-009

Deska WC wolno-opadająca, 
smukła, kolor biały
102-003-009/
122-003-009

Bidet podwieszany, 56 cm,
kolor biały
5675B003-1046



RIM-EX
Bezrantowe miski WC RIM-EX zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się bakterii i nieczystości. 
Dzięki innowacyjnej konstrukcji miski RIM–EX są 
łatwe w czyszczeniu, co zapewnia maksymalny 
poziom higieny.
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INNOWACJE
VITRA

1. POWIERZCHNIA BEZ RANTU ŁATWA
DO CZYSZCZENIA
- brak rantu, w którym zbierają się brud i zarazki
- kształt miski zaprojektowany w sposób 
  ułatwiający efektywne spłukiwanie

2. WYLOT WODY
- brak otworu, w którym rozwijają się bakterie
- precyzyjny przepływ wody

3. CERAMICZNY PODZIELNIK WODY
- zdejmowana, ceramiczna część ułatwiająca    
  czyszczenie

VS



RIM-EX VitrAFresh
Dzięki VitrAFresh nie ma konieczności dodawania 
do zbiornika spłuczki środków czystości, które 
mogą powodować korozję i nieestetyczne zacieki.

1. Zbiornik znajdujący się w górnej części miski WC 
przechowuje zapas płynnego detergentu* oraz
miesza go z wodą podczas spłukiwania toalety.
2. VitrAFresh nie tylko zapewnia przyjemny, świeży 
zapach, ale także gwarantuje doskonałą higienę po 
każdym użyciu.
3. Zdejmowana pokrywa zbiornika i ceramiczna 
nakładka rozdzielacza umożliwiają łatwe uzupełnienie 
płynnym detergentem i czyszczenie.

Płynny detergent jest aplikowany do miski WC
podczas każdego spłukiwania.

* Należy używać ogólnodostępnych na rynku płynnych detergentów zawierających podchloryny, bez drobin ściernych,    
   których odczyn nie jest wyższy niż 12,5 pH.
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OUTLINE
NA KRAWĘDZI
ŁAZIENKA, KTÓRA INTRYGUJE

Umywalki z serii Outline to ukłon 
w stronę najnowszych trendów 
w wyposażeniu wnętrz. Cienkie 
krawędzie oraz matowe wykończenie 
nadają im nie tylko lekkości, ale 
i intrygującego charakteru. 



Umywalka nablatowa okrągła, 
40 cm, kolor biały mat
5992B401-0016

Umywalka nablatowa kwadratowa 
41x47,5 cm, kolor biały mat
5994B401-0016

Umywalka nablatowa owalna 
59x40,5 cm, kolor biały mat
5995B401-0016
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FRAME
NATURA
UJĘTA W RAMY

Elegancki, modernistyczny design 
kolekcji idzie w parze z funkcjonalnością 
osiągniętą dzięki doskonałemu
wzornictwu i najnowszym technologiom. 
Jej charakter to także oczywiste nawiązanie 
do natury.Najwyższa jakość wykonania
gwarantuje długie i bezproblemowe 
użytkowanie.
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Słupek, 40 cm, z otwrtą półką, 
drzwi prawe, kolor biały mat/
dąb naturalny 
61254

Szafka podumywalkowa z białą 
umywalką z otworem na baterię, 
z jedną szufladą, 60 cm, kolor biały 
mat/dąb naturalny
61216

Szafka podumywalkowa 
z białą umywalką z otworem 
na baterię, z dwoma szufladami,
80 cm, kolor biały mat/dąb naturalny
61228
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Umywalka okrągła, 39 cm, bez przelewu, 
kolor biały
5651B403-0016

Umywalka okrągła, 39 cm, bez przelewu, 
kolor biały mat
5651B401-0016

Umywalka owalna, 56 cm, bez przelewu,
kolor biały
5652B403-0016

Umywalka owalna, 56 cm, bez przelewu,
kolor biały mat
5652B401-0016
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GEO
WYRÓŻNIJ SIĘ! 

Umywalki GEO to oryginalne
rozwiązanie dla każdej łazienki. 
Ich nietypowe kształty i formy nadadzą 
wnętrzu niepowtarzalnego charakteru.

Umywalka nablatowa prostokątna, 
60 cm, bez przelewu, kolor biały
4425B003-0016

Umywalka nablatowa owalna, 60 cm, 
bez przelewu, kolor biały
4423B003-0016

Umywalka nablatowa owalna, 60 cm, 
bez przelewu, kolor biały mat
4421B401-0016



21



VITRA     KATALOG OFERTA

ARKITEKT

SHIFT

Umywalka wpuszczana w blat, 
60 cm, kolor biały
6030B003-0001

Pisuar, dopływ wody z tyłu, 
kolor biały
6201B003-0199

Pisuar, dopływ wody z góry, 
kolor biały
6202B003-0198

Umywalka nablatowa, 55x38 cm, 
kolor biały
4399B003-0016



SERIA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miska WC dla niepełnosprawnych, 
70 cm, wysoka, kolor biały
5813B003-0075

Umywalka dla niepełnosprawnych, 
podwieszana, 60x54,5x16,5 cm, 
kolor biały
5289B003-0001

Deska WC wolno-opadająca, 
kolor biały
84-003-019
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S20
PIĘKNO TKWI
W PROSTOCIE

Seria S20 upraszcza skomplikowany 
proces projektowania łazienek do 
minimum. Dzięki swej prostej formie 
i niezwykłej praktyczności seria S20
sprawdzi się zarówno we wnętrzach
publicznych, jak i indywidualnych.

Deska WC wolno-opadająca, 
kolor biały
77-003-009

Umywalka wpuszczana w blat, 55 cm, 
z przelewem, kolor biały
5465B003-0001

Miska WC wisząca 48 i 52 cm, 
kolor biały
5505B003-0101 (48cm)
5507B003-0101 (52cm)
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S50
ŁAZIENKA PERFEKCYJNA 
W KAŻDYM CALU

Seria S50 to trwałe produkty, 
gwarantujące perfekcję wykonania. 
Idealnie pasują się do każdej łazienki 
zapewniając jej ergonomiczność
i funkcjonalność.



Umywalka, 55 cm, z przelewem, 
kolor biały
5309B003-0001
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Deska WC wolno-opadająca, 
kolor biały
72-003-309

Miska WC wisząca, 48 cm,
kolor biały
5320B003-0075

Miska WC wisząca Rim-ex 
bezrantowa, 52 cm, kolor biały
7740B003-0075
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BATERIE
VITRA
NOWOCZENY DESIGN,
WYJĄTKOWY CHARAKTER





Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, wysoka, do 
umywalek wolnostojących, 
chrom

Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa, wysoka, do 
umywalek wolnostojących, miedź

Element podtynkowy do baterii 
umywalkowej
A42230EXP

Bateria wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zewn., 
chrom

A42467EXP

A42469EXP
A4246926EXP

A42488EXP

A42487EXP

A42286EXP
A41949EXP

Bateria bidetowa, chrom
A42494EXP

Element podtynkowy do baterii 
wannowo-prysznicowej

Jednouchwytowa bateria 
wannowo-prysznicowa, chrom

Bateria umywalkowa
podtynkowa, element
zew., chrom
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SUIT U



Element podtynkowy do baterii 
umywalkowej
A42230EXP A41949EXP

Element podtynkowy do baterii 
wannowo-prysznicowej

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, wysoka, do 
umywalek wolnostojących, chrom

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, podtynkowa, 
element zew., chrom 
(pasujący element wew. nr 
A42230EXP)

Jednouchwytowa bateria
wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zew., 
chrom (pasujący element wew. nr 
A41949EXP)

A42300EXP

A42302EXP

A42227EXP

A42240EXP

A42301EXP

A42383EXP A42242EXP

Jednouchwytowa bateria 
wannowo-prysznicowa, chrom

Jednouchwytowa 
bateria bidetowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa, chrom

31

NEST TRENDY



Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, złoto

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, wysoka, do 
umywalek wolnostojących, chrom

Element podtynkowy do baterii 
umywalkowej

Bateria umywalkowa 
z obrotową wylewką, chrom

A42321EXP A4232123EXP
A42322EXP

A42230EXP
A42402EXP

A42399EXP

Bateria umywalkowa 
podtynkowa, element zewn., 
chrom
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X-LINE



Bateria bidetowa, chrom Jednouchwytowa bateria 
wannowo-prysznicowa, chrom

Bateria prysznicowa, 
termostatyczna, chrom

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zewn., 
chrom

Element podtynkowy do baterii 
wannowo-prysznicowej

A42323EXP
A42324EXP

A47098EXP

A42378EXP

A42251EXP
A41949EXP
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Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, wysoka, do umy-
walek wolnostojących, chrom

Bateria umywalkowa 
podtynkowa, element 
zew., chrom

Element podtynkowy do baterii 
umywalkowej
A42230EXP

Bateria wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zewn., 
chrom

A40775EXP
A40798EXP A42250EXP

A40778EXP

A42208EXP
A41949EXP

Bateria bidetowa, chrom
A40777EXP

Element podtynkowy do baterii 
wannowo-prysznicowej

Jednouchwytowa bateria wanno-
wo-prysznicowa, chrom
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Q-LINE



Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria pryszni-
cowa, chrom

Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa, wysoka, do umywalek 
wolnostojących, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zewn., 
chrom

Jednouchwytowa bateria wanno-
wo-prysznicowa, chrom

Bateria bidetowa,
chrom

Element podtynkowy do baterii 
wannowo-prysznicowej

A41936EXP

A41938EXP

A41940EXP

A42212EXP

A41937EXP

A41943EXP

A41949EXP

35

FLO S



Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, wysoka, do 
umywalek wolnostojących, 
chrom

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa, chrom

A41984EXP

A41994EXP
A41988EXP

A41990EXP

A41949EXPA41996EXP
A42210EXP

Bateria bidetowa, chrom

Bateria wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zewn., 
chrom

Jednouchwytowa bateria 
wannowo-prysznicowa, chrom

Element podtynkowy do baterii 
wannowo-prysznicowej
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Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
wannowo-prysznicowa, chrom

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa,chrom

A42440EXP A42444EXP A42445EXP
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Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa,wysokość 256mm, 
do umywalek wolnostojących, 
czarny mat

Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa,wysokość 196mm, 
do umywalek wolnostojących, 
czarny mat

2-otworowa bateria umywal-
kowa do ściennego montażu 
podtynkowego, czarny mat

Deszczownica okrągła, 250mm, 
czarny mat

A4255836 A4255736 A4255636

A4258136 A4258236

A4261936

A4259536

A4563836 A4554336

3-otworowa bateria umywal-
kowa, do ściennego montażu, 
czarny mat

Zestaw natryskowy punktowy, 
czarny mat

Bateria wannowo-prysznicowa, 
czarny mat

3-otworowa bateria wannowa 
stojąca, czarny mat

VITRA     KATALOG OFERTA
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ORIGIN

Jednouchwytowa bateria umywal-
kowa, czarny mat
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Bateria wannowo-prysznicowa, 
podtynkowa, element zewn., 
czarny mat

A4262136 A4262536A4262036

Bateria prysznicowa, podtynko-
wa, element zewn., czarny mat

Element przyłączeniowy, czarny 
mat

Termostatyczna bateria wanno-
wo-prysznicowa, podtynkowa, 
element zewn., czarny mat

Termostatyczna bateria prysz-
nicowa, podtynkowa, element 
zewn., czarny mat

Wylewka wannowa, czarny mat

Bateria termostatyczna do obsługi 
3-wyjść wody, element zewn. 
czarny mat

A4227136

A4521436A4227736

A4227436 A4262236

A4255936

A42262

Bateria bidetowa, czarny mat

Cała kolekcja Origin dostępna na zamówienie w kolorach czarny, chrom, miedź oraz szczotkowany nikiel. 

Element podtynkowy do baterii 

Jednouchwytowa 
bateria bidetowa, czarny mat



DESZCZOWNICE

 LITE Deszczownica kwadratowa 
400 mm, chrom

LITE Deszczownica okrągła 
400 mm, chrom

VICHY Deszczownica okrągła 
250 mm, chrom

 LITE Deszczownica kwadratowa 
300 mm, chrom

LITE Deszczownica okrągła
300 mm, chrom

A45645EXP
A45646EXP

A45638EXP

A45673EXP
A45674EXP

RAMIONA DESZCZOWNIC

Ramię deszczownicy 100 mm, 
sufitowe

Ramię deszczownicy 300 mm, 
sufitowe

Ramię deszczownicy 345 mm, 
ścienne

A45649EXP A45650EXP A45652EXP

41
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ZESTAWY PRYSZNICOWE

CLICK - CLACK

Korek automatyczny 
do umywalki, miedź

MASTER Prysznic ręczny, chrom MASTER Zestaw prysznicowy, 
chrom

MASTER Prysznic ręczny, chrom MASTER Zestaw prysznicowy, 
chrom

Korek automatyczny
 do umywalki, złoto 

A4514926EXP

A45692EXP A45693EXPA45690EXP A45691EXP

A4514923EXP



NOTATKI
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