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Łazienka Twoich marzeń
Łazienka z każdą dekadą staje się coraz ważniejszym pomieszczeniem w mieszkaniu. To już nie tylko miejsce, 
w którym spędzamy czas na czynnościach higienicznych, ale także strefa relaksu i wytchnienia. Dbamy o to, by była 
urządzona harmonijnie, zgodnie z trendami i naszymi upodobaniami. Nieodłącznym elementem każdej łazienki 
jest ceramika i dobrze dobrana do niej armatura. W Invenie tworzymy idealnie dopasowane propozycje wyposażenia 
pomieszczeń sanitarnych. Staramy się zaspokoić gusta zarówno miłośników klasyki, jak i nowoczesności, wierząc, 
że każdy skrawek domu musi pasować do właścicieli. Zobacz jakie propozycje ma dla Ciebie Invena. 

Każdy produkt Inveny objęty jest ubezpieczeniem OC. 
Do wysokiej jakości naszych produktów dodajemy 
klientom większe poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu z tytułu użytkowanych produktów 
Inveny w postaci ubezpieczenia OC. 

Serwis 24 – gwarantujemy, że w ciągu 24 godzin 
od zgłoszenia skontaktujemy się z klientem

Więcej informacji o produktach na stronie www.invena.pl/lazienka-kuchnia/pl

Projektuj łazienki z Inveną – nasze produkty 
już dostępne w bazie CAD Decor

Na nasze produkty udzielamy wieloletniej 
gwarancji nawet do 10 lat
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Umywalka nablatowa, okrągła, w czterech 
modnych odsłonach kolorystycznych.
Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
Materiał: ceramika
Otwór przelewowy: brak
Otwór na baterię: brak
Do kompletowania z bateriami wysokimi (str 50 - 53) 
lub bateriami podtynkowymi (str 54 - 57) 
oraz korkami click - clack (str 58 - 61) 

min. 
42 cm

Umywalka nablatowa 
TINOS biały połysk

CE-43-011

Umywalka nablatowa 
TINOS biały mat

CE-43-001

Umywalka nablatowa 
TINOS czarny półmat

CE-43-005

Umywalka nablatowa 
TINOS biały-czarny połysk

CE-43-041

TINOS
INVENA TREND
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Umywalka nablatowa
KOS INVENA TREND 42 CM
Umywalka nablatowa w białym kolorze. 
KOS wyróżnia klasyczny kształt misy, świetnie komponu-
jący się zarówno z tradycyjnym jak 
i minimalistycznym wnętrzem.
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
Do kompletowania z bateriami wysokimi (str 50 - 53) 
lub bateriami podtynkowymi (str 54 - 57) 
oraz korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-38-001

KOS
INVENA TREND

min. 
44 cm
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Umywalki Granada w dwóch rozmiarach oraz z półkami 
na baterie dają możliwość swobodnej aranżacji.
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami INVENA 
oraz korkami click - clack (str 58 – 61)

GRANADA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa 
GRANADA biały
Wymiary: Ø 47 x 15,5 cm 

CE-45-001

Umywalka nablatowa 
GRANADA biały
Wymiary: Ø 41 x 14,5 cm 

CE-44-001

min. 
43 cm

min. 
49 cm
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KORDOBA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
KORDOBA INVENA TREND 43 CM
Stawiana na blat, okrągła
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: Ø 43 cm x 17 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi (str 50 - 53) 
lub bateriami podtynkowymi (str 54 - 57) 
oraz korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-47-001

min. 
45 cm
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Umywalka nablatowa
MARBELLA INVENA TREND 46 CM
Stawiana na blat, okrągła
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: Ø 46 x 14 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 9,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-49-001

min. 
48 cm

MARBELLA
INVENA TREND
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MALAGA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
MALAGA INVENA TREND 39 CM
Stawiana na blat, kwadratowa
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi (str 50 - 53) 
lub bateriami podtynkowymi (str 54 - 57) 
oraz korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-39-001

min. 
41 cm
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VITORIA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
VITORIA INVENA TREND 45,5 CM
Stawiana na blat, prostokątna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 45,5 x 32 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
Minimalna wymagana szerokość 
blatu tylko 33 cm!
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi (str 50 - 53) 
lub bateriami podtynkowymi (str 54 - 57) 
oraz korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-48-001

Minimalna 
szerokość blatu: 

tylko 33 cm!

min. 
33 cm
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PAROS
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
PAROS INVENA TREND 48 CM
Stawiana na blat, prostokątna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-36-001

min. 
40 cm
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min. 
40 cm

PAROS 
BLACK
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
PAROS BLACK INVENA TREND 48 CM
Stawiana na blat, prostokątna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
Kolor: czarny półmat
Do kompletowania z bateriami 
wysokimi (str 50 - 53) lub bateriami 
podtynkowymi (str 54 - 57) oraz 
korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-36-005

min. 
40 cm
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FLORINA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
FLORINA INVENA TREND 51 CM 
Stawiana na blat, prostokątna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi (str 50 - 53) 
lub bateriami podtynkowymi (str 54 - 57) 
oraz korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-40-001

min. 
42 cm



26 27

PARLA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
PARLA INVENA TREND 40 CM 
Stawiana na blat, okrągła
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 40 x 40 x 12 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-41-001

min. 
42 cm
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Umywalka nablatowa 
PATRAS INVENA TREND 49 CM
Stawiana na blat, prostokątna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 49 x 38 x 13 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
Kolor: biały 
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-46-001

PATRAS
INVENA TREND

min. 
40 cm
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CORSO
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
CORSO INVENA TREND 50 CM
Stawiana na blat, owalna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 50 x 38 x 12 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-42-001

min. 
40 cm
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Umywalka nablatowa
ASTRI INVENA TREND 55 CM
Stawiana na blat, owalna
Otwór przelotowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 55 x 41 14 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami 
wysokimi (str 50 - 53) lub bateriami 
podtynkowymi (str 54 - 57) oraz 
korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-30-001

ASTRI
INVENA TREND

min. 
43 cm
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Umywalka nablatowa
FRESCO INVENA TREND 59 CM
Stawiana na blat, owalna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 59 x 41 x 16 cm
Kolor: biały/chrom
Do kompletowania z bateriami 
wysokimi (str 50 - 53) lub bateriami 
podtynkowymi (str 54 - 57) oraz 
korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-31-001

FRESCO
INVENA TREND

min. 
43 cm
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ESLA
INVENA TREND

Umywalka nablatowa
ESLA INVENA TREND 60 CM
Stawiana na blat, owalna 
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 59 x 39 x 22 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-35-001

min. 
44 cm
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Umywalka nablatowa
DAFNI INVENA TREND 60 CM  
Stawiana na blat, prostokątna, 
z montażem do ściany
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 61 x 45 x 17 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-37-001

DAFNI
INVENA TREND

min. 
47 cm
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Umywalka nablatowa
KORFU INVENA TREND 60 CM
Stawiana na blat, owalna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami 
wysokimi (str 50 - 53) lub bateriami 
podtynkowymi (str 54 - 57) oraz 
korkami click - clack (str 58 - 61)

CE-34-001

KORFU
INVENA TREND

min. 
44 cm
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Umywalka nablatowa
KORFU INVENA TREND 60 CM 
Stawiana na blat, owalna
Otwór przelewowy: nie
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
Kolor: czarny półmat
Do kompletowania z bateriami 
wysokimi (str 50 - 53) lub bateriami 
podtynkowymi (str 54 - 57) oraz 
korkami click - clack (str 58 - 61) 

CE-34-005

KORFU
BLACK
INVENA TREND

min. 
44 cm
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Umywalka wpuszczana w blat
EGINA INVENA TREND 60 CM  
Umywalka wpuszczana w blat, owalna
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 60 x 40 x 18 cm
Wysokość rantu: 6 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami INVENA 
oraz korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-52-060

EGINA
INVENA TREND
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Umywalka wpuszczana w blat
NIKEA INVENA TREND 50 CM 
Umywalka wpuszczana w blat, owalna
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: tak
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 49,5 x 45,5 x 18,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 15 cm
Kolor: biały
Do kompletowania z dowolnymi 
niskimi bateriami INVENA oraz 
korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-53-001

NIKEA
INVENA TREND
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Umywalka podblatowa
MYKONOS INVENA TREND 49 CM 
Umywalka podblatowa, owalna
Montowana na równo z blatem
Otwór przelewowy: tak
Otwór na baterię: nie
Korek w komplecie: nie
Wymiary: 49 x 40 x 21 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 16 cm 
Kolor: biały
Do kompletowania z bateriami INVENA
oraz korkami click - clack (str 58 – 61)

CE-50-001

MYKONOS
INVENA TREND
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Doskonałym zwieńczeniem ceramiki 
Invena są wysokie baterie, które 
świetnie komponują się z umywalkami 
nablatowymi nadając im nowoczesnego 
wyglądu, jednocześnie sprawiając, 
że całość staje się wygodną strefą mycia.

BATERIE WYSOKIE

Bateria umywalkowa wysoka 
GLAMOUR INVENA TREND  
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego 
Kolor: chrom
W zestawie: 
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

BU-02-W01

Bateria umywalkowa wysoka 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Jednouchwtowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm 
Silikonowy perlator Neoperl 
Kolor: black / gold rose
W zestawie:
System szybkiego montażu                            
Korek click-clack czarny, mosieżny
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
40 cm x 2 szt.

BU-35-W14

Bateria umywalkowa wysoka 
GLAMOUR INVENA TREND  
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego 
Kolor: czarny
W zestawie: 
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

BU-02-W04

Bateria umywalkowa wysoka 
GLAMOUR INVENA TREND  
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego 
Kolor: złoty
W zestawie: 
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

BU-02-W09

Bateria umywalkowa wysoka 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
40 cm x 2 szt.

BU-90-W01

Bateria umywalkowa wysoka 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
40 cm x 2 szt.

BU-90-W04
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Bateria umywalkowa wysoka 
NYKS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 35 cm x 2 szt.

BU-28-W01

Bateria umywalkowa wysoka
PAROS INVENA TREND  
 Bateria jednouchwytowa, 
umywalkowa, wysoka, stojąca
Mieszacz 25 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

BU-09-W01

Bateria umywalkowa wysoka
NERI INVENA TREND  
 Bateria jednouchwytowa, 
umywalkowa, wysoka, stojąca
Mieszacz 25 mm 
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 45 cm x 2 szt. 
Kluczyk do mnotażu i demontażu perlatora

BU-01-W01

Bateria umywalkowa wysoka
PAROS INVENA TREND  
 Bateria jednouchwytowa, 
umywalkowa, wysoka, stojąca
Mieszacz 25 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

BU-09-W04

Bateria umywalkowa wysoka
NERI INVENA TREND  
 Bateria jednouchwytowa, 
umywalkowa, wysoka, stojąca
Mieszacz 25 mm 
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 45 cm x 2 szt. 
Kluczyk do mnotażu i demontażu perlatora

BU-01-W01

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor:  biały / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 40 cm x 2 szt.

BU-19-W02

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor:  czarny / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 40 cm x 2 szt.

BU-19-W04

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 40 cm x 2 szt.

BU-19-W01

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: grafit / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 40 cm x 2 szt.

BU-19-W05

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
boczny mieszacz
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Perlator silikonowy 
Neoperl, anti-calc
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click - clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
40 cm x 2 szt.

BU-19-WB1
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BATERIE UMYWALKOWE 
PODTYNKOWE 

2

NOWOŚĆ
Bateria umywalkowa podtynkowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: złoty

BP-02-U09

GLAMOUR
INVENA TREND

Bateria umywalkowa podtynkowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: chrom

BP-02-U01

Bateria umywalkowa podtynkowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: czarny

BP-02-U04
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Bateria umywalkowa podtynkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: chrom

BP-19-U01

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DAFNI INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Kolor: chrom

BP-88-U01

Bateria umywalkowa podtynkowa 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: chrom

BP-90-U01

Bateria umywalkowa podtynkowa 
NYKS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: chrom

BP-28-U01

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: biały / chrom

BP-19-U02

Bateria umywalkowa podtynkowa 
VERSO 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: chrom

BP-82-U01

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: grafit / chrom

BP-19-U05

Bateria umywalkowa podtynkowa 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: czarny

BP-90-U04

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DAFNI INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Kolor: czarny

BP-88-U04 

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: czarny

BP-19-U04

Bateria umywalkowa podtynkowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: black / gold rose

BP-35-U14
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KORKI 
CLICK - CLACK

NOWOŚĆ

Korek do umywalki click clack, 
mosiężny, uniwersalny, duży 
grzybek, złoty 
Maskuje otwór odpływowy, 
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzneiu się osadów i tworze-
niu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całe-
go mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu oczyszczenia 
syfonu i korka
Wymiar G 1 1/4" 
Korek uniwersalny do umywalek z 
przelewem i bez przelewu. 
Materiał: korpus - stal, grzybek - mo-
siądz, tuleja - tworzywo sztuczne 
Uszczelki: silikonowe 
Kolor: zloty

SC-B1-170

KORKI
CLICK-CLACK

2

Korek click-clack biały połysk 
mosiężny, do umywalki, 
bez przelewu, grzybek ceramiczny 
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Do umywalek bez 
otworu przelewowego
Materiał: mosiądz chromowany
Uszczelki: gumowe i silikonowe
Kolor: biały połysk 

SC-B1-BBP

Korek click-clack biały połysk 
mosiężny, do umywalki, 
z przelewem, grzybek ceramiczny 
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez
 konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów 
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Do umywalek 
z otworem przelewowym
Materiał: mosiądz chromowany
Uszczelki: gumowe i silikonowe
Kolor: biały połysk 

SC-B1-BZP

Korek click-clack 
mosiężny, do umywalki, 
bez przelewu, grzybek ceramiczny 
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez 
konieczności wyciągania całego k
orka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Do umywalek
bez otworu przelewowego
Materiał: mosiądz chromowany
Uszczelki: gumowe i silikonowe
Kolor: czarny 

SC-B1-CBP
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Korek click-clack 
mosiężny, do umywalki, 
z przelewem, grzybek ceramiczny 
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez 
konieczności wyciągania całego kor-
ka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów 
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Do umywalek 
z otworem przelewowym
Materiał: mosiądz chromowany
Uszczelki: gumowe i silikonowe
Kolor: czarny 

SC-B1-CZP

Korek click-clack, mosiężny 
do umywalki, duży grzybek
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Korek uniwersalny do umywalek 
z przelewem i bez przelewu
Materiał: mosiądz
Uszczelki: silikonowe
Kolor: czarny 

SC-B1-139

Korek click-clack, mosiężny 
do umywalki, duży grzybek  
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Korek uniwersalny do umywalek 
z przelewem i bez przelewu
Materiał: mosiądz
Uszczelki: silikonowe
Kolor: chrom

SC-B1-140

Korek click-clack, mosiężny 
do umywalki, mały grzybek  
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Do umywalek 
z otworem przelewowym
Materiał: mosiądz chromowany
Uszczelki: silikonowe
Kolor: chrom

SC-B1-027

Korek click-clack, mosiężny 
do umywalki, duży grzybek  
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Korek uniwersalny do umywalek 
z przelewem i bez przelewu
Materiał: mosiądz chromowany
Uszczelki: silikonowe
Kolor: chrom

SC-B1-028

Korek click-clack, ABS 
do umywalki, duży grzybek 
Maskuje otwór odpływowy
Zapewnia wygodne otwieranie 
i zamykanie  odpływu bez 
konieczności wyciągania całego 
korka lub stosowania dodatkowych 
mechanizmów (cięgna korka)
Gwarantuje efektywny 
przepływ wody
Przemyślana konstrukcja zapobiega 
gromadzeniu się osadów 
i tworzeniu zatorów
Istnieje możliwość wyjęcia całego 
mechanizmu korka z otworu 
umywalkowego w celu 
oczyszczenia syfonu i korka
Wymiar: G 1 1/4”
Do umywalek 
z otworem przelewowym
Materiał: tworzywo sztuczne
Uszczelki: silikonowe 
i z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom

SC-B1-029
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Dozownik na płyn do mycia 
naczyń lub mydło ISSA 
Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej
Wytrzymały pojemnik z polietylenu
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Możliwość zamontowania 
w blacie kuchennym 50 mm
Niezwykle trwały, żywotność 
min. 50000 cykli
Kolor: chrom 

AA-23-001

Dozownik na płyn do mycia 
naczyń lub mydło SIMI 
Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej
Wytrzymały pojemnik z polietylenu
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Możliwość zamontowania 
w blacie kuchennym 45 mm
Niezwykle trwały, żywotność min. 
50 000 cykli
Kolor: chrom 

AA-22-001

DOZOWNIKI

2

Dozownik na płyn do mycia 
naczyń lub mydło ISSA 
Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej
Wytrzymały pojemnik z polietylenu
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Możliwość zamontowania 
w blacie kuchennym 50 mm
Niezwykle trwały, żywotność 
min. 50000 cykli
Kolor: czarny 

AA-23-004

Dozownik na płyn do mycia 
naczyń lub mydło SIMI 
Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej
Wytrzymały pojemnik z polietylenu
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Możliwość zamontowania 
w blacie kuchennym 45 mm
Niezwykle trwały, żywotność min. 
50 000 cykli
Kolor: czarny

AA-22-004

Dozownik na płyn do mycia
 naczyń lub mydło 
Końcówka metalowa
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Kolor: chrom 

AA-21-001

Dozownik na płyn do mycia 
naczyń lub mydło ISSA 
Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej
Wytrzymały pojemnik z polietylenu
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Możliwość zamontowania 
w blacie kuchennym 50 mm
Niezwykle trwały, żywotność 
min. 50000 cykli
Kolor: biały

AA-23-002

Dozownik na płyn do mycia
 naczyń lub mydło SIMI 
Wykonany z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej
Wytrzymały pojemnik z polietylenu
Uzupełnianie płynu od góry, 
wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
Możliwość zamontowania 
w blacie kuchennym 45 mm
Niezwykle trwały, żywotność min. 
50 000 cykli
Kolor: biały 

AA-22-002
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