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O NAS 

Ciekawy design, ekologia oraz bezpieczeństwo idące w parze z wygodą to cechy, 
którymi kierujemy się tworząc kolejne produkty łazienkowe. Dla nas armatura 

to pogodzenie dwóch ról: dekoracyjnej i funkcjonalnej.  Założona przez polarnika 
i podróżnika – Marka Kamińskiego Invena już od niemal 30 lat działa na rynku 

budowalnym w obszarze instalacji wodnych, grzewczych i gazowych.  Z powodzeniem 
rozwija także ofertę produktów łazienkowych i kuchennych rokrocznie zdobywając 

wyróżnienia w konkursie: Łazienka Wybór Roku 2019 i 2020. Szeroki wybór: 
baterii łazienkowych, pryszniców: deszczowni i zestawów natryskowych, umywalek, 
kabin typu walk-in oraz baterii kuchennych pozwala naszym klientom dopasować 

elementy wyposażenia do indywidualnych potrzeb. Stawiamy na zróżnicowanie 
formy, koloru i dostarczamy wielu funkcjonalności, które codzienne 

czynności zmieniają w prawdziwą celebrację.

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Badania dowodzą, że konsumenci przy wyborze baterii kierują się w pierwszej 
miejscu stawiają funkcjonalność i dalej jakość. Invena już dwukrotnie zdobyła 

wyróżnienie w konkursie Łazienka - Wybór Roku 2019 i 2020. Tym samym uważnie 
obserwujemy upodobania klientów i z wyprzedzeniem odpowiadamy na ich potrzeby!
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Jednomateriałowe opakowania
Dostarczamy produkty w opakowaniach wyłącznie kartonowych. 
Zrezygnowaliśmy z dodatkowych folii, które utrudniają segregację 
i są szkodliwe dla środowiska. 

Portfolio części zamiennych 
Oferujemy bogate portfolio części zamiennych, które pomogą 
nadać drugie życie naszemu produktowi. Zachęcamy do rewitalizacji 
poszczególnych elementów, a nie kolejnego produktu. 

Nasze produkty 
a) Perlator
Napowietrza wodę i ogranicza jej przepływ. Mowa tu 
o redukcji nawet do 60% zarówno w przypadku baterii 
umywalkowych,  jak i kuchennych.

b) Deszczownica slim i oszczędna słuchawka 
Zastosowanie deszczownicy slim ogranicza skapywanie wody po jej 
zakręceniu oraz w znaczny sposób ogranicza zużycie wody. W przypadku 
deszczowni Midnight będzie to aż 38%. W przypadku słuchawek 
deszczowni: Midnight i Musta podczas codziennego użytkowania 
ograniczamy zużycie wody o ponad 50%.

c) Bateria termostatyczna: 
Bateria termostatyczna zastosowana w deszczowni Musta pozwala 
od razu osiągnąć optymalną dla użytkownika temperaturę, co również 
sprzyja oszczędności. W przypadku deszczowni Musta deszczownica 
slim idąca w parze z baterią termostatyczną oraz ekologiczną słuchawką 
pozwala na oszczędność na poziomie 56%.

EKOLOGIA 
Oszczędność do 3000 litrów rocznie

Tyle może zaoszczędzić 3-osobowa rodzina, która zdecyduje się na zakup jednej z naszych 
ekologicznych baterii. Wystarczy, że wybierze model jednouchwytowy wyposażony w perlator 

Neoperl (Midnight lub Dokos). Jak jeszcze nasze produkty wspierają ochronę środowiska? 
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BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA 
Nasze produkty zostały stworzone z myślą o tym, by zapewniały maksymalny komfort 
użytkowania. To modele łatwe w montażu, produkty proste do utrzymania w czystości 

i bezpieczne. Dzięki temu łazienka staje się pomieszczeniem przyjaznym dla użytkowników 
w każdym wieku, również tych najmłodszych. 

Jak to robimy? 
System szybkiego montażu 
Wybrane baterie łazienkowe i kuchenne zostały wyposażone 
w system szybkiego montażu. To odpowiednio nagwintowana 
tuleja z nakrętką, która sprawia, że wymiana kranu zajmuje 
zaledwie chwilę i odbywa się bez użycia narzędzi.

Anti-calc
Deszczownice oraz słuchawki natryskowe w deszczowniach 
Invena są wyposażone w silikonowe punkty natryskowe 
zapobiegające osadzaniu się kamienia. Dzięki temu całość 
pozostaje czysta znacznie dłużej, a i usunięcie ewentualnego 
osadu z punktów natryskowych jest proste i przyjemne.

Trwała powłoka 
Baterie Invena są pokryte niezwykle trwałą powłoką. Warstwa chromu 
nie jest nanoszona bezpośrednio na mosiądz. Wcześniej jest pokryta 
warstwą niklu lub miedzi. Bez względu na to czy jest to klasyczny 
chrom, czarny mat lub różowe złoto nasze krany są niezwykle łatwe 
do utrzymania w czystości.  Wystarczy jedynie systematyka po to, 
by bateria na długo zachowała efekt nowości.

Bateria termostatyczne w naszych deszczowniach zostały 
wyposażone w blokadę temperatury wody 38°C, co uniemożliwia 
jej przypadkowe przestawienie przez biorące prysznic dzieci.

Hartowane szkło z powłoką shiny glass 
To bezpieczeństwo i prostota utrzymania w czystości. Hartowane 
szkło jest odporne na uderzenia, natomiast specjalna powłoka 
nanoszona na gorąco wypełnia pory szkła nadając mu gładką strukturę. 
To z kolei utrudnia osadzanie się kamienia z wody na szybie.
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SERIE ŁAZIENKOWE
INVENA TREND



12 1312

GLAMOUR ZŁOTA
INVENA TREND

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

BU-02-009

Bateria wannowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: złoty

BW-02-009  

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 natryskowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Kolor: złoty

BN-02-009

Bateria bidetowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm 
Ruchomy perlator oszczedzający 
wodę, z tworzywa sztucznego 
Kolor: złoty
W zestawie: 
System szybkiego montażu
Korek click-clack: złoty 
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
40 cm x 2 szt

BB-02-009 

Bateria zlewozmywakowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z elastyczną wylewką
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarno-złoty
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt

BZ-02-L17    

Niestandardowa, ekstrawagancka, nowoczesna 
- taka właśnie jest seria Glaumor. Produkty pasują 

zarówno do eleganckich i wystawnych aranżacji, 
ale także do popularnych w ostatnim czasie 

łazienek w stylu retro lub boho.
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Bateria umywalkowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego 
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack: czarny
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
40 cm x 2 szt

BU-02-004

Bateria wannowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny 

BW-02-004  

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 natryskowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Kolor: czarny

BN-02-004

Bateria bidetowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm 
Ruchomy perlator oszczedzający 
wodę, z tworzywa sztucznego 
Kolor: czarny
W zestawie: 
System szybkiego montażu
Korek click-clack: czarny 
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
40 cm x 2 szt

BB-02-004 
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GLAMOUR CZARNA
INVENA TREND

Niestandardowa, ekstrawagancka, nowoczesna 
- taka właśnie jest seria Glaumor. Produkty pasują 

zarówno do eleganckich i wystawnych aranżacji, 
ale także do popularnych w ostatnim czasie 

łazienek w stylu retro lub boho.
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Bateria umywalkowa podtynkowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Kolor: czarny

BP-02-U04

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: czarny

BP-02-4K2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: czarny

BP-02-4K1

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową 2-funkcyjną 
GLAMOUR INVENA TREND 
Deszczownica górna: kwadratowa
25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm,
1- funkcyjna (strumień normalny)
z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC,
anti-twist, długość 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: czarny

BS-02-0K4
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Bateria umywalkowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego 
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack: chrom
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
40 cm x 2 szt

BU-02-001

Bateria wannowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 

BW-02-001  

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 natryskowa
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Kolor: chrom

BN-02-001

Bateria bidetowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 25 mm 
Ruchomy perlator oszczedzający 
wodę, z tworzywa sztucznego 
Kolor: chrom
W zestawie: 
System szybkiego montażu
Korek click-clack: chrom 
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
40 cm x 2 szt

BB-02-001 

GLAMOUR CHROM
INVENA TREND

Niestandardowa, ekstrawagancka, nowoczesna - taka 
właśnie jest seria Glaumor. Produkty pasują zarówno 

do eleganckich i wystawnych aranżacji, ale także do 
popularnych w ostatnim czasie łazienek w stylu retro 

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

BP-02-U01

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: chrom

BP-02-CK2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: chrom

BP-02-CK1

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową 2-funkcyjną
GLAMOUR INVENA TREND 
Deszczownica górna: kwadratowa 
25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa, podtynkowa, 
2-funkcyjna                                       
Słuchawka natryskowa, 1- funkcyjna 
(strumień normalny), 3 x 20 cm,
 z systemem anti-calc
Wąż natryskowy Silver, PCV, 150 cm                                             
Przyłącze kątowe z uchwytem 
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: chrom

BS-02-0K1
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Bateria wannowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Silikonowy perlator Neoperl
Kolor: black / gold rose

BW-35-014

Bateria natryskowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Kolor: black / gold rose

BN-35-014

Bateria bidetowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Ruchomy perlator 
z tworzywa sztucznego
Kolor: black / gold rose
W zestawie:
Korek click - clack czarny, mosiężny
System szybkiego montażu

BB-35-014

Bateria zlewozmywakowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego 
Kolor: black / gold rose 
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-35-014

Bateria umywalkowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Silikonowy perlator Neoperl
Kolor: black / gold rose
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click - clack czarny, mosiężny

BU-35-014

Bateria umywalkowa wysoka 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Silikonowy perlator Neoperl 
Kolor: black / gold rose
W zestawie:
System szybkiego montażu                            
Korek click-clack czarny

BU-35-W14

MIDNIGHT
INVENA TREND

 Romans uniwersalnej czerni z nutą różowego złota 
z niejednego pomieszczenia wydobędzie zmysłowy 

charakter. Midnight świetnie wpisze się we wnętrza, 
które zostały wykończone marmurową fakturą. Jej 
elegancki, acz surowy klimat zostanie podkreślony 

czernią. Różowe złoto natomiast dla równowagi 
doda odrobiny ciepła i luksusu sprawiając, że cała 

aranżacja zyska wręcz uwodzicielski charakter.
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Zestaw natryskowy 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Drążek nastryskowy, wysokość: 68 cm
Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień 
normalny, delikatny, mieszany), 
8 x 11 cm z systemem anti-calc
Kolor: black / gold rose

AU-35-014

Deszczownia 
z baterią natryskową
MIDNIGHT INVENA TREND 
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości: od 95 do 124 cm
Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 
20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczonego skapywania po jej
odłączeniu z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, mieszany, delikatny) 
z systemem anti-calc
Kolor: black / gold rose

AU-35-D14

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: black / gold rose

BP-35-001

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta kwadratowa
Kolor: black / gold rose

BP-35-002

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

BP-35-U14

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową 2-funkcyjną 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Deszczownica górna: kwadratowa
25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm,
1- funkcyjna (strumień normalny)
z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC,
anti-twist, długość 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: black / gold rose

BS-35-014
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Bateria bidetowa 
SIROS INVENA TREND 
Ruchomy perlator
Kolor: chrom
W zestawie: 
Korek click-clack

BB-90-001

Bateria umywalkowa 
SIROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego 
Kolor: chrom
W zestawie:
Korek click-clack

BU-90-001

Bateria umywalkowa wysoka 
SIROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego 
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu

BU-90-W01

Bateria wannowa 
3-otworowa
SIROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie: 
Wyciągana rączka natrysku 1-funkcyjna

BW-90-S01

Bateria natryskowa 
SIROS INVENA TREND 
Kolor: chrom 

BN-90-001

Bateria wannowa 
SIROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom

BW-90-001

SIROS CHROM
INVENA TREND

Klasyczna i nowoczesna jednocześnie. Taka jest 
seria Siros utrzymana w kolorze chrom. Opływowa, 
ale nadal wyrazista forma, sprawi, że ten rodzaj 
armatury będzie również ozdobą łazienki. 
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Bateria zlewozmywakowa 
SIROS INVENA TREND 
Obrotowa wylewka 
Kolor: chrom
W zestawie: 
System szybkiego montażu

BZ-90-L01

Bateria zlewozmywakowa ścienna
SIROS INVENA TREND 
Obrotowa wylewka  
Perlator z tworzywa sztucznego 
Zasięg wylewki: 21,5 cm 
Kolor: chrom

BC-90-001

Zestaw podtynkowy z baterią 
podtynkową 2-funkcyjną 
SIROS INVENA TREND 
rozeta kwadratowa 
Deszczownica górna: kwadratowa
25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa, 
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa, 1- funkcyjna 
(strumień normalny), Ø 11 cm, 
z systemem anti-calc
Wąż natryskowy rozciągliwy, 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: chrom

BS-90-0K2

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta okrągła
Kolor: chrom

BP-90-CO2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta okrągła
Kolor: chrom

BP-90-CO1

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: chrom

BP-90-CK2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: chrom

BP-90-CK1

Bateria umywalkowa podtynkowa 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna 
Kolor: chrom

BP-90-U01
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Bateria wannowa 
SIROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny

BW-90-004

Bateria bidetowa 
SIROS INVENA TREND 
Ruchomy perlator
Kolor: czarny
W zestawie: 
Korek click-clack

BB-90-004

Bateria natryskowa 
SIROS INVENA TREND 
Kolor: czarny

BN-90-004

Bateria umywalkowa 
SIROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny
W zestawie:
Korek click-clack

BU-90-004

Bateria umywalkowa wysoka 
SIROS INVENA TREND  
Perlator z tworzywa sztucznego 
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu

BU-90-W04

Bateria zlewozmywakowa 
SIROS INVENA TREND  
Obrotowa wylewka 
Kolor: czarny
W zestawie: 
System szybkiego montażu

BZ-90-L04

SIROS CZARNY
INVENA TREND

Bateria łazienkowa Siros to jedna z naszych 
topowych propozycji, która doskonale łączy 
prostotę i minimalizm z finezją i nietypowym 

wzornictwem. Kształtem nawiązuje do 
nowoczesnych baterii łazienkowych dobrze 

nam znanych w wersji chromowanej. Są to 
niskie i wysokie baterie umywalkowe, baterie 

bidetowe z automatycznym korkiem, a także 
baterie natryskowe. Seria wyróżnia się 

subtelnymi zaokrągleniami, które łagodzą 
wygląd baterii oraz matowym wykończeniem 

odpowiadającym za wyrazistość czarnych 
elementów często w jasnej łazience.
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Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną 
SIROS INVENA TREND 
Deszczownica górna: kwadratowa
25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm,
1- funkcyjna (strumień normalny)
z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC,
anti-twist, długość 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: czarny

BS-90-010

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną
SIROS INVENA TREND 
Deszczownica górna: kwadratowa
25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa 10 x 25 cm,
1- funkcyjna (strumień normalny)
z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, anti-twist,
długość 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: czarny

BS-90-011

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną 
SIROS INVENA TREND 
Deszczownica górna: okrągła
Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm,
1- funkcyjna (strumień normalny)
z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, anti-twist,
długość 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, okrągłe
Kolor: czarny

BS-90-012

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną 
SIROS INVENA TREND 
Deszczownica górna: okrągła
Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa Ø 11 cm,
3- funkcyjna (strumień normalny,
mieszany, bicz) z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC,
anti-twist, długość 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, okrągłe
Kolor: czarny

BS-90-013
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Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta okrągła
Kolor: czarny

BP-90-4O2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta okrągła
Kolor: czarny

BP-90-4O1

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: czarny

BP-90-4K2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
SIROS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: czarny

BP-90-4K1

Deszczownia
SIROS INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm 
z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 1-funkcyjny 
(strumień normalny), Ø 3,5 cm, 
z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany, 
dokręcany– zapewnia wygodę 
użytkowania
Długość 60 cm
Kolor: czarny

AU-80-D04

Bateria umywalkowa podtynkowa 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, ścienna 
Kolor: czarny

BP-90-U04
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Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną DAFNI 
Deszczownica górna: okrągła
 Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa, 
podtynkowa, 2-funkcyjna                                                  
Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 
3- funkcyjna (strumień normalny, 
mieszany, bicz), z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm                                              
Przyłącze kątowe z uchwytem 
na słuchawkę, okrągłe
Kolor: czarny

BS-88-014

Bateria podtynkowa 
2-funkcyjna DAFNI
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Przełącznik natrysku: tak
Kolor: czarny

BP-88-4O2

Bateria podtynkowa 
1-funkcyjna DAFNI 
Jednouchwytowa, ścienna
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Przełącznik natrysku: nie
Kolor: czarny

BP-88-4O1

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

BP-88-U04 

slim

DAFNI CZARNA
INVENA TREND

Bateria Dafni to propozycja dla posiadaczy małych pomieszczeń 
i szukających rozwiązań, które swoim wyglądem będą uzupełniały 
minimalistyczne i eleganckie aranżacje.
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Bateria wannowa 
NYKS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BW-28-001

Bateria bidetowa 
NYKS INVENA TREND  
Ruchomy perlator
Kolor: chrom
W zestawie: 
Korek automatyczny

BB-28-001

Bateria natryskowa 
NYKS INVENA TREND 
Kolor: chrom

BN-28-001

Bateria umywalkowa 
NYKS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
W zestawie:
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-28-001

Bateria umywalkowa wysoka 
NYKS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-28-W01

NYKS
INVENA TREND

Klasyczna i nowoczesna jednocześnie - taka jest seria armatury 
Nyks. Kubistyczna forma utrzymana w kolorze klasycznego 
chromu to propozycja dla miłośników minimalizmu i geometrii. 
To kolejny dowód na to, że armatura ma rolę nie tylko użytkową, 
ale także ozdobną!
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Deszczownia
NYKS INVENA TREND 
Kolumna natryskowa ze stali 
nierdzewnej, wysokość 96 cm
Natrysk górny 26 x 19 cm, 
anti-calc, ruchomy
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, mgiełka, mieszany),
przełącznik funkcji w rączce 
słuchawki, anti-calc
Funkcjonalna półka na kosmetyki
z uchwytem na słuchawkę
Kolor: chrom

AU-32-001

Zestaw natryskowy 1-punktowy
NYKS INVENA TREND 
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, mgiełka, mieszany), 
8 x 11,5 cm, anti-calc
Przełącznik funkcji w rączce słuchawki
kolor: chrom

AU-32-M01

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
NYKS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta kwadratowa
Kolor: chrom

BP-28-002

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
NYKS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
Kolor: chrom

BP-28-001

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową 2-funkcyjną 
SIROS INVENA TREND 
Deszczownica górna: kwadratowa
25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa,
podtynkowa, 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa,
3- funkcyjna (strumień normalny,
mieszany, bicz), z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 
anti-twist, 150 cm
Przyłącze kątowe z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
Kolor: chrom

BS-28-0K2

slim

Bateria umywalkowa podtynkowa 
NYKS INVENA TREND 
Kolor: chrom

BP-28-U01
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Bateria wannowa 
PAROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: czarny 

BW-09-004

Bateria bidetowa 
PAROS INVENA TREND 
Ruchomy perlator 
z tworzywa sztucznego
kolor: czarny
W zestawie:
Korek click-clack, czarny

BB-09-004

Bateria natryskowa 
PAROS INVENA TREND 
kolor: czarny

BN-09-004

Bateria umywalkowa 
PAROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: czarny 
W zestawie:
Korek click-clack, czarny

BU-09-004

PAROS CZARNY
INVENA TREND

W kolekcji Paros możemy odnaleźć cechy nagrodzonych baterii łazienkowych, 
jednak uwagę zwraca jedna kluczowa różnica. Bateria łazienkowa Paros ma 
zdecydowanie ostrzejsze i bardziej nakreślone krawędzie. Nie złagodziliśmy 
ich a jeszcze mocniej zaakcentowaliśmy. W ten sposób nadaliśmy bateriom 
bardzo geometrycznej formy. Pozostaliśmy przy macie, który już na zawsze 
skradł serca nasze i naszych klientów. 

Bateria umywalkowa wysoka
PAROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu

BU-09-W04

Zestaw natryskowy
PAROS BLACK INVENA TREND 
Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, strumień
normalny, 8 x 10 cm, anti-calc
Uchwyty montażowe nieregulowane
Wąż natryskowy z tworzywa 
sztucznego 150 cm
kolor: czarny

AU-33-Z04
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Bateria wannowa 
PAROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: chrom

BW-09-001

Bateria bidetowa 
PAROS INVENA TREND 
Ruchomy perlator 
z tworzywa sztucznego
kolor: chrom
W zestawie:
Korek click-clack, czarny

BB-09-001

Bateria natryskowa 
PAROS INVENA TREND 
kolor: chrom

BN-09-001

Bateria umywalkowa 
PAROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: chrom
W zestawie:
Korek click-clack

BU-09-001

PAROS CHROM
INVENA TREND

Po sukcesie kolekcji w kolorze czarnego matu zdecydowaliśmy 
się wprowadzić wariant utrzymany w chromie. Klasyka połączona 
z wyrazistą geometrią daje niesamowity efekt, dzięki któremu 
łazienka zyskuje nie tylko armaturę, ale także biżuterię. 

Bateria umywalkowa wysoka
PAROS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu

BU-09-W01
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Bateria wannowa 
NERI INVENA TREND 
Kolor: czarny

BW-01-004

Bateria natryskowa 
NERI INVENA TREND 
Kolor: czarny

BN-01-004

Bateria bidetowa 
NERI INVENA TREND 
Ruchomy perlator 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny 
W zestawie:
System szybkiego montażu                            
Korek  click-clack, czarny

BB-01-004

Bateria zlewozmywakowa 
NERI INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny 
W zestawie:
System szybkiego montażu  

BZ-01-004

Bateria umywalkowa 
NERI INVENA TREND 
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny 
W zestawie:
System szybkiego montażu                            
Korek click-clack, czarny
Kluczyk do mnotażu 
i demontażu perlatora

BU-01-004

NERI CZARNY
INVENA TREND

Kolekcja Neri wyróżnia się filigranową i zgrabną 
sylwetką. Dużo jest w niej zaokrągleń, zakrzywionych 
linii i profilowanych powierzchni. Bateria łazienkowa 

Neri posiada delikatnie wyszlifowane krawędzie 
i zakrzywiony ku górze uchwyt, który nadaje 

całości ergonomii i ułatwia użytkowanie. 

Bateria umywalkowa wysoka
NERI INVENA TREND 
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do mnotażu 
i demontażu perlatora

BU-01-W04
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Bateria wannowa 
NERI INVENA TREND 
Kolor: chrom

BW-01-001

Bateria natryskowa 
NERI INVENA TREND 
Kolor: chrom

BN-01-001

Bateria bidetowa 
NERI INVENA TREND 
Ruchomy perlator 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu                            
Korek  click-clack, chrom 

BB-01-001

Bateria zlewozmywakowa 
NERI INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu  

BZ-01-001

Bateria umywalkowa 
NERI INVENA TREND 
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu                            
Korek click-clack, chrom 
Kluczyk do mnotażu 
i demontażu perlatora

BU-01-001

NERI CHROM
INVENA TREND

W elementach wchodzących w skład serii Neri jedna rzecz jest wspólna. 
Wszystkie krawędzie zostały subtelnie zaokrąglone – nawet te utrzymane 
w geometrycznej stylistyce. Efektem takiego działania jest armatura, która
będzie pasować do każdego wnętrza bez wyjątku. 

Bateria umywalkowa wysoka
NERI INVENA TREND 
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do mnotażu 
i demontażu perlatora

BU-01-W01
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Bateria wannowa 3-otworowa
DOKOS INVENA TREND 
Ręczny przełącznik 
wylewka / słuchawka
Kolor:  biały / chrom 
W zestawie:
Wyciągana rączka natrysku 1-funkcyjna

BW-19-S02

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor:  biały / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-W02

Bateria natryskowa 
DOKOS INVENA TREND 
Kolor:  biały / chrom

BN-19-002

Bateria umywalkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor:  biały / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-002

Bateria bidetowa 
DOKOS INVENA TREND 
Ruchomy perlator
Kolor:  biały / chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek automatyczny

BB-19-002

Bateria wannowa 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor:  biały / chrom 
W zestawie: 
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BW-19-002

DOKOS BIAŁY CHROM
INVENA TREND
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Łagodna biel połączona z chromem świetnie 
wpisuje się w styl boho. Rozświetla i jednocześnie 
nadaje wnętrzu subtelny charakter. Szeroka 
oferta kolekcji daje dużą dowolność konfiguracji 
elementów wyposażenia łazienki. 
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Bateria zlewozmywakowa 
DOKOS INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor:  biały / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BZ-19-002

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną 
DOKOS INVENA TREND 
Deszczownica: górna kwadratowa
20 x 20 cm, abs, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa, 
podtynkowa 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna
(strumień normalny), anti-calc
Wąż natryskowy, rozciągliwy, 150 cm
Przyłącze kątowe, z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
kolor: biały / chrom

BS-19-BK2

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta okrągła
Kolor: biały / chrom

BP-19-BO2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta okrągła
Kolor: biały / chrom

BP-19-BO1

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DOKOS INVENA TREND 
kolor: biały / chrom

BP-19-U02

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
kolor: biały / chrom

BP-19-BK1

Deszczownia
DOKOS INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, 
wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, 
25x19 cm, anti-calc
Natrysk ręczny 1-funkcyjny 
(strumień normalny), anti-calc
Kolor: biały / chrom

AU-19-001

Zestaw natryskowy 
DOKOS INVENA TREND 
Drążek nastrskowy, wysokość: 60 cm
Natrysk ręczny 1- funkcyjny 
(strumień normalny), 8 x 11,5 cm 
z systemem anti-calc
Kolor: biały / chrom

AU-19-Z02

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta kwadratowa
kolor: biały / chrom

BP-19-BK2
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Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny / chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-W04

Bateria natryskowa 
DOKOS INVENA TREND 
Kolor: czarny / chrom

BN-19-004

Bateria umywalkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator, oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny / chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-004

Bateria wannowa 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny / chrom
W zestawie: 
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BW-19-004

Deszczownia
DOKOS INVENA TREND 
z baterią wannową 
Kolumna natryskowa, o regulowanej 
wysokości: od 87,5 do 132 cm
Natrysk górny ruchomy, 
Ø 20 cm, anti-calc
Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień 
mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, 
normalny+bicz, bicz), anti-calc
Kolor: czarny

AU-19-B04

DOKOS CZARNY CHROM
INVENA TREND

Ø200

320

Ø 90

21
5Ø
 6

0

20

Ø 24
113

194

75
0-

11
95

87
5-

13
20

194

Modna czerń połączona z klasycznym 
chromem pozwala na unikatowe rozwiązania 
aranżacyjne. Nada pomieszczeniu wyrazistego 
charakteru jednocześnie je rozświetlając. 

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

BP-19-U04
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Bateria wannowa 3-otworowa
DOKOS INVENA TREND 
Ręczny przełącznik 
wylewka / słuchawka
Kolor:  chrom 
W zestawie:
Wyciągana rączka natrysku 1-funkcyjna

BW-19-S01

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-W01

Bateria umywalkowa 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click-clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-001

Bateria umywalkowa 
DOKOS INVENA TREND 
boczny mieszacz
Jednouchwytowa, stojąca
Perlator silikonowy 
Neoperl, anti-calc
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click - clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-0B1

Bateria wannowa 
DOKOS INVENA TREND 
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie: 
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BW-19-001

Bateria umywalkowa wysoka 
DOKOS INVENA TREND 
boczny mieszacz
Perlator silikonowy 
Neoperl, anti-calc
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek click - clack
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BU-19-WB1

DOKOS CHROM
INVENA TREND

Dokos w kolorze klasycznego chromu 
to najczęściej wybierana seria przez naszych 
Klientów. Szeroka oferta daje pełen wachlarz 
możliwości aranżacyjnych. Klasyczna, opływowa 
forma natomiast sprawia, że są to modele 
uniwersalne i świetnie uzupełnią wnętrze 
urządzone w dowolnym stylu.

Bateria natryskowa 
DOKOS INVENA TREND 
Kolor: chrom

BN-19-001

Bateria zlewozmywakowa 
DOKOS INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-19-001
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Bateria bidetowa 
DOKOS INVENA TREND 
Ruchomy perlator
Kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Korek automatyczny

BB-19-001

Bateria zlewozmywakowa 
DOKOS INVENA TREND 
Ruchoma, dwufunkcyjna
wylewka (strumień normalny i spray)
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-19-S01

Zestaw podtynkowy 
z baterią podtynkową  
2-funkcyjną 
DOKOS INVENA TREND 
Deszczownica: górna kwadratowa
20 x 20 cm, stalowa, anti-calc
Ramię natryskowe o długości 40 cm
Bateria natryskowa, 
podtynkowa 2-funkcyjna
Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna
(strumień normalny), anti-calc
Wąż natryskowy, rozciągliwy, 150 cm
Przyłącze kątowe, z uchwytem
na słuchawkę, kwadratowe
kolor: chrom

BS-19-CK2

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta okrągła
Kolor: chrom

BP-19-CO2

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta okrągła
Kolor: chrom

BP-19-CO1

Bateria umywalkowa podtynkowa 
DOKOS INVENA TREND 
kolor: chrom

BP-19-U01

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: nie
Rozeta kwadratowa
kolor: chrom

BP-19-CK1

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna 
DOKOS INVENA TREND 
Przełącznik natrysku: tak
Rozeta kwadratowa
kolor: chrom

BP-19-CK2

slim

Deszczownia
DOKOS INVENA TREND 
z baterią wannową
Kolumna natryskowa, o regulowanej 
wysokości: od 87,5 do 132 cm
Natrysk górny ruchomy, 
Ø 20 cm, anti-calc
Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień 
mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, 
normalny+bicz, bicz)), anti-calc
Bateria wannowa - bezpośrednie 
połączenie deszczowni z baterią 
- czystość i estetyka
Kolor: chrom

AU-19-B01
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Bateria bidetowa podtynkowa 
INVENA TREND 
Bateria ścienna jednouchwytowa
Mieszacz ceramiczny 25 mm
W zestawie:
Bateria bidetowa podtynkowa
Słuchawka bidetka metalowa
Wąż natryskowy metalowy 
o długości 125 mm
Uchwyt punktowy
Rozeta (maskownica)
Zestaw montażowy
Imbus w rozmiarze 2,5 i 6 mm
Dwie uszczelki, wkrętka do węża 
Kolor: chrom

BP-00-B01

Bateria bidetowa podtynkowa 
INVENA TREND  
Bateria ścienna jednouchwytowa
Mieszacz ceramiczny 25 mm
W zestawie:
Bateria bidetowa podtynkowa
Słuchawka bidetka metalowa
Wąż natryskowy metalowy 
o długości 125 mm
Uchwyt punktowy
Rozeta (maskownica)
Zestaw montażowy
Imbus w rozmiarze 2,5 i 6 mm
Dwie uszczelki, wkrętka do węża 
Kolor: czarny

BP-00-B04

Bateria bidetowa podtynkowa 
INVENA TREND 
Bateria ścienna jednouchwytowa
Mieszacz ceramiczny 25 mm
W zestawie:
Bateria bidetowa podtynkowa
Słuchawka bidetka metalowa
Wąż natryskowy metalowy 
o długości 125 mm
Uchwyt punktowy
Rozeta (maskownica)
Zestaw montażowy
Imbus w rozmiarze 2,5 i 6 mm
Dwie uszczelki, wkrętka do węża 
Kolor: złoty

BP-00-B09

NOWOŚĆ

BATERIE BIDETOWE PODTYNKOWE
INVENA TREND
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BATERIE KUCHENNE
INVENA TREND
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Bateria zlewozmywakowa 
GLAMOUR INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z elastyczną wylewką
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarno-złoty
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
45 cm x 2 szt

BZ-02-L17    

Bateria zlewozmywakowa 
MAGIC INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z elastyczną wylewką
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarno/rose gold
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8", 
45 cm x 2 szt

BZ-08-L14    

Bateria zlewozmywakowa
PRETO INVENA TREND 
Obrotowa, wyciągana,
dwufunkcujna wylewka 
(strumień normalny i spray)
Perlator z tworzywa sztucznego 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do mnotażu 
i demontażu perlatora

BZ-48-W04

Bateria zlewozmywakowa 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego 
Kolor: black / gold rose 
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-35-014
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Bateria zlewozmywakowa
TERRA INVENA TREND 
Z obrotową, ruchomą, dwufunkcyjną 
wylewką (strumień normalny, spray) 
i uchwytem magnetycznym
Silikonowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: czarny 
W zestawie:
System szybkiego montażu 

BZ-54-L04

TERRA
INVENA TREND

Bateria zlewozmywakowa
TERRA INVENA TREND 
Z obrotową, ruchomą, dwufunkcyjną 
wylewką (strumień normalny, spray) 
i uchwytem magnetycznym
Silikonowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: szary
W zestawie:
System szybkiego montażu 

BZ-54-L05

Bateria zlewozmywakowa
TERRA INVENA TREND 
Z obrotową, ruchomą, dwufunkcyjną 
wylewką (strumień normalny, spray) 
i uchwytem magnetycznym
Silikonowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: beżowy
W zestawie:
System szybkiego montażu 

BZ-54-L03

Bateria zlewozmywakowa
TERRA INVENA TREND 
Z obrotową, ruchomą, dwufunkcyjną 
wylewką (strumień normalny, spray) 
i uchwytem magnetycznym
Silikonowa wylewka
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: biały
W zestawie:
System szybkiego montażu 

BZ-54-L02
Perlator, oszczędzający 

wodę, z tworzywa 
sztucznego

Magnetyczny 
uchwyt wylewki
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Bateria zlewozmywakowa
JOGA PLUS INVENA TREND 
Elastyczna wylewka
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-32-P04

Bateria zlewozmywakowa
JOGA PLUS INVENA TREND 
Elastyczna wylewka
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: szary
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-32-P05

Bateria zlewozmywakowa
JOGA PLUS INVENA TREND 
Elastyczna wylewka
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: beżowy
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-32-P03

Bateria zlewozmywakowa
JOGA PLUS INVENA TREND 
Elastyczna wylewka
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: biały
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-32-P02

JOGA PLUS
INVENA TREND

Perlator, oszczędzający 
wodę, z tworzywa 

sztucznego

Elastyczna wylewka   

Cała bateria 
w jednym kolorze!
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Bateria zlewozmywakowa
IRON INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Obrotowa wylewka
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Materiał: stal nierdzewna 304
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
45 cm x 2 szt. 
Kolor: biały/inox

BZ-53-L02

Bateria zlewozmywakowa
IRON INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Obrotowa wylewka
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Materiał: stal nierdzewna 304
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
45 cm x 2 szt. 
Kolor: czarny/inox

BZ-53-L04

Bateria zlewozmywakowa
IRON INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca
Mieszacz ceramiczny 35 mm
Obrotowa wylewka
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Materiał: stal nierdzewna 304
W zestawie:
System szybkiego montażu
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
45 cm x 2 szt. 
Kolor: inox

BZ-53-L23

IRON
INVENA TREND
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Bateria zlewozmywakowa
POGO PLUS INVENA TREND 
Dwufunkcyjna, elastyczna wylewka
Obrotowa końcówka wylewki 
zapewnia 2 rodzaje strumienia 
(normalny i spray)
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-80-P04

72

Bateria zlewozmywakowa
POGO PLUS INVENA TREND 
Dwufunkcyjna, elastyczna wylewka
Obrotowa końcówka wylewki 
zapewnia 2 rodzaje strumienia 
(normalny i spray)
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: szary
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-80-P05

Bateria zlewozmywakowa
POGO PLUS INVENA TREND 
Dwufunkcyjna, elastyczna wylewka
Obrotowa końcówka wylewki 
zapewnia 2 rodzaje strumienia 
(normalny i spray)
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: beżowy
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-80-P03

Bateria zlewozmywakowa
POGO PLUS INVENA TREND 
Dwufunkcyjna, elastyczna wylewka
Obrotowa końcówka wylewki 
zapewnia 2 rodzaje strumienia 
(normalny i spray)
Bateria z korpusem w kolorze wylewki
Perlator z tworzywa sztucznego
kolor: biały
W zestawie:
System szybkiego montażu

BZ-80-P02

POGO PLUS
INVENA TREND

Perlator, oszczędzający 
wodę, z tworzywa 

sztucznego

Dwufunkcyjna 
elastyczna wylewka   

Cała bateria 
w jednym kolorze!
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Bateria zlewozmywakowa
PINGO INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
kolor: złoty 
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BZ-55-L09

PINGO
INVENA TREND

Bateria zlewozmywakowa
PINGO INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BZ-55-L04

Bateria zlewozmywakowa
PINGO INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
kolor: czarny/chrom
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BZ-55-L08

Bateria zlewozmywakowa
PINGO INVENA TREND 
Obrotowa wylewka
Perlator „na monetę” 
z tworzywa sztucznego
kolor: beżowy
W zestawie:
System szybkiego montażu
Kluczyk do montażu 
i demontażu perlatora

BZ-55-L03
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NERI
INVENA TREND

Bateria zlewozmywakowa 
NERI INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z obrotową wylewką
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: chrom 
W zestawie:
System szybkiego montażu  
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
45 cm x 2 szt.

BZ-01-001

Bateria zlewozmywakowa 
NERI INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z obrotową wylewką
Mieszacz ceramiczny 25 mm
Perlator oszczędzający wodę, 
z tworzywa sztucznego
Kolor: czarny
W zestawie:
System szybkiego montażu  
Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
45 cm x 2 szt.

BZ-01-004
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DOKOS
INVENA TREND

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

BZ-19-002

Bateria zlewozmywakowa 
DOKOS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca z ruchomą, 
dwufunkcyjną wylewką 
(strumień normalny, spray)
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.

BZ-19-S01

SIROS
INVENA TREND

Bateria zlewozmywakowa 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z obrotową wylewką
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.

BZ-90-L01

Bateria zlewozmywakowa 
SIROS INVENA TREND 
Jednouchwytowa, stojąca 
z obrotową wylewką
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.

BZ-90-L04
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NATRYSKI
INVENA TREND

Wygoda i bezpieczeństwo

Łatwość w utrzymaniu 
czystości 

Ekologia

2
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Deszczownia z baterią natryskową
MIDNIGHT INVENA TREND 
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości: od 95 do 124 cm
Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 
20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej 
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczonego skapywania po jej 
odłączeniu z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień 
normalny, mieszany, delikatny) 
z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem 
– zapewnia wygodę użytkowania
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem natrysku 
zintegrowanym z baterią
Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej 
o podwójnym splocie, czarny, 
długość 150 cm
Kolor: black / gold rose

AU-35-D14

Deszczownia z baterią natryskową
GLAMOUR INVENA TREND 
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości, od 94 do 138 cm
Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 
22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej 
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczonego skapywania po jej 
odłączeniu, z systemem anti-calc.
Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień 
normalny), z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyci-
skiem – zapewnia wygodę użytkowania
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem natrysku 
zintegrowanym nad baterią
Bezpośrednie połączenie 
deszczowni z baterią
Bateria natryskowo - wannowa 
z chowaną wylewką
Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej 
o podwójnym splocie, długość 150 cm
Kolor: czarny

AU-05-B04

Deszczownia z baterią natryskową
GLAMOUR INVENA TREND 
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości, od 94 do 138 cm
Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 
22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej 
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczonego skapywania po jej 
odłączeniu, z systemem anti-calc.
Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień 
normalny), z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyci-
skiem – zapewnia wygodę użytkowania
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem natrysku 
zintegrowanym nad baterią
Bezpośrednie połączenie 
deszczowni z baterią
Bateria natryskowo - wannowa 
z chowaną wylewką
Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej 
o podwójnym splocie, długość 150 cm
Kolor: złoty

AU-05-B09

Deszczownia z baterią natryskową
GLAMOUR INVENA TREND 
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości, od 94 do 138 cm
Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 
22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej 
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczonego skapywania po jej 
odłączeniu, z systemem anti-calc.
Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień 
normalny), z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyci-
skiem – zapewnia wygodę użytkowania
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem natrysku 
zintegrowanym nad baterią
Bezpośrednie połączenie 
deszczowni z baterią
Bateria natryskowo - wannowa 
z chowaną wylewką
Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej 
o podwójnym splocie, długość 150 cm
Kolor: chrom

AU-05-B01

Deszczownia
MUSTA INVENA TREND 
z baterią termostatyczną 
Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, slim 
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczenia skapywania
po jej odłączeniu, z systemem anti-calc 
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, hydromasaż, mieszany) - 
zmiana funkcji za pomocą przycisku 
w słuchawce; z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 
długość 150 cm, anti-twist
Głowica termostatyczna europejskiej 
marki Vernet, z żywotnością 
min. 40 000 cykli – zapewnia
trwałość i wieloletnie użytkowanie
Bateria termostatyczna z blokadą 
temperatury 38°C
kolor: czarny 

AU-84-004

Deszczownia
SVART INVENA TREND 
z baterią termostatyczną 
Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 
25 x 25 cm, slim z gwarancją niskiego 
zużycia wody i ograniczenia
skapywania po jej odłączeniu, 
z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień 
normalny) z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 
długość 150 cm, anti-twist
Głowica termostatyczna europejskiej 
marki Vernet, z żywotnością 
min. 40 000 cykli – zapewnia
trwałość i wieloletnie użytkowanie
Bateria termostatyczna z blokadą 
temperatury 38°C 
kolor: czarny

AU-85-004

slim

slim
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Deszczownia
MUSTA BASIC INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm 
z bezpośrednim połączeniem 
z funkcjonalną półką na 
kosmetyki - czystość i estetyka
Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, 
materiał abs, slim z gwarancją niskiego
zużycia wody i ograniczenia 
skapywania po jej odłączeniu, 
z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny Ø 12 
(strumień normalny, hydromasaż, 
mieszany) ze zmianną funkcji 
za pomocą przycisku w główce 
słuchawki, z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 150 cm
kolor: czarny mat 

AU-84-D04

Deszczownia
SVART BASIC INVENA TREND  
Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm 
z bezpośrednim połączeniem 
z funkcjonalną półką 
na kosmetyki - czystość i estetyka
Natrysk górny ruchomy, 25 x 25 cm, 
materiał abs- slim z gwarancją
niskiego zużycia wody i ograniczenia 
skapywania po jej odłączeniu
Z systemem anti-calc 
Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień
normalny), z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 150 cm
Kolor: czarny

AU-85-D04

slim

slim

Deszczownia
MUSTA INVENA TREND 
z baterią termostatyczną 
Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 23 cm, slim 
z gwarancją niskiego zużycia wody 
i ograniczenia skapywania po jej 
odłączeniu, z systemem anti-calc 
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, hydromasaż, mieszany) - 
zmiana funkcji za pomocą przycisku 
w słuchawce; z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 
długość 150 cm, anti-twist
Głowica termostatyczna europejskiej 
marki Vernet, z żywotnością min.
40 000 cykli – zapewnia trwałość 
i wieloletnie użytkowanie
Bateria termostatyczna z blokadą 
temperatury 38°C 
kolor: chrom

AU-84-001

Deszczownia
SVART INVENA TREND 
z baterią termostatyczną 
Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm 
z bezpośrednim połączeniem 
z funkcjonalną półką 
na kosmetyki - czystość i estetyka
Natrysk górny ruchomy, 22,5 x 22,5 
cm, materiał abs- slim z gwarancją
niskiego zużycia wody i ograniczenia 
skapywania po jej odłączeniu
z systemem anti-calc 
Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień
normalny), z systemem anti-calc
Wąż natryskowy PVC, 150 cm
Kolor: czarny mat

AU-85-001

slim

slim

Deszczownia
ESLA INVENA TREND 
z baterią termostatyczną 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy,Ø 20 cm 
z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny 
(strumień normalny, mieszany, 
bicz) z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyt montażowy regulowany
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest pokrętlem w uchwycie baterii
Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej 
o podwójnym splocie, długość  150 cm
Bateria posiada blokadę temperatury 38°C
Kolor: chrom

AU-94-D01

slim
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Deszczownia
DOKOS INVENA TREND 
z baterią wannową
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości: od 87,5 do 132 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, 
z systemem anti-calc – w łatwy 
sposób pozwala usunąć kamień 
z punktów natryskowych
Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień 
mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, 
normalny+bicz, bicz) z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany 
przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
Bateria wannowa - bezpośrednie 
połączenie deszczowni z baterią 
- czystość i estetyka
Wąż natryskowy stalowy, 
o podwójnym splocie, 150 cm
Kolor: chrom

AU-19-B01

Deszczownia
DOKOS INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, 25x19 cm, anti-calc
Natrysk ręczny 1-funkcyjny 
(strumień normalny), anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyty montażowe regulowane
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem 
Wąż natryskowy o podwójnym splocie, 
ze stali nierdzewnej, chromowany, 150 cm
Wąż do podłączenia baterii, o podwójnym 
splocie, ze stali nierdzewnej, 
chromowany, 60 cm
Kolor: chrom

AU-19-001

Deszczownia
SIROS INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm 
z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień 
normalny), Ø 3,5 cm, z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany, dokręcany 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyty montażowe regulowane: 
min 40 cm, max 85 cm
Wybór źródła natrysku dokonywany jest 
ręcznym przełącznikiem natrysku
Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, 
długość 150 cm
Wąż do podłączenia baterii z tworzywa 
sztucznego, długość 60 cm
Kolor: czarny 

AU-80-D04

Deszczownia
DARK INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, 
Ø 24 cm z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny: strumień 
normalny, mieszany, bicz- zmiana 
funkcji za pomocą przycisku w główce 
słuchawki; z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany, dokręcany 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyty montażowe regulowane: 
min 40 cm, max 85 cm
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem natrysku
Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm
Wąż do podłączenia baterii PVC, 
długość 60 cm
Kolor: czarny

AU-02-D04

Deszczownia
BLACK INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, 
Ø 23 cm z systemem anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, mieszany, mgiełka) Ø 12 cm, anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany, dokręcany 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyty montażowe regulowane: 
min 40 cm, max 85 cm
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem natrysku
Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, 
długość 150 cm
Wąż do podłączenia baterii z tworzywa 
sztucznego, długość 60 cm
Kolor: czarny

AU-03-D04

Deszczownia
DOKOS INVENA TREND 
z baterią wannową
Kolumna natryskowa o regulowanej 
wysokości: od 87,5 do 132 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, z systemem 
anti-calc – w łatwy sposób pozwala usunąć 
kamień z punktów natryskowych
Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień 
mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, 
normalny+bicz, bicz) z systemem anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem
– zapewnia wygodę użytkowania
Bateria wannowa - bezpośrednie 
połączenie deszczowni z baterią 
- czystość i estetyka
Wąż natryskowy stalowy, 
o podwójnym splocie, 150 cm
Kolor: czarny 

AU-19-B04
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Deszczownia
NYKS INVENA TREND 
Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, 
wysokość 96 cm
Natrysk górny 26 x 19 cm, anti-calc, ruchomy
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, mgiełka, mieszany), przełącznik 
funkcji w rączce słuchawki, anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyty montażowe regulowane 
Wybór źródła natrysku dokonywany
jest ręcznym przełącznikiem 
Wąż natryskowy stalowy,
o podwójnym splocie, 150 cm
Wąż do podłączenia baterii,
stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
Funkcjonalna półka na kosmetyki 
z uchwytem na słuchawkę
Kolor: chrom

AU-32-001

Deszczownia
CORSO INVENA TREND 
Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, anti-calc
Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień 
normalny, bicz, hydromasaż), Ø 12 cm, anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem 
– zapewnia wygodę użytkowania
Uchwyty montażowe regulowane
Wybór źródła natrysku dokonywany 
jest ręcznym przełącznikiem 
Wąż natryskowy o podwójnym splocie, 
ze stali nierdzewnej, chromowany, 150 cm
Wąż do podłączenia baterii, 
o podwójnym  splocie, ze stali 
nierdzewnej, chromowany, 60 cm
Funkcjonalna półka na kosmetyki
Kolor: chrom

AU-23-001

Deszczownia
MALTA INVENA TREND 
z baterią natryskową
Kolumna natryskowa z baterią 
natryskową, wysokość: 111,5 cm
Natrysk górny ruchomy, Ø 23 cm, anti-calc
Natrysk ręczny 5-funkcyjny 
(strumienie: hydromasaż, hydromasaż
+ normalny, normalny, normalny
+delikatny, delikatny), anti-calc
Uchwyt suwakowy regulowany
 – zapewnia wygodę użytkowania
Ręczny przełącznik natrysku
Wąż natryskowy o podwójnym splocie, 
chromowany, 150 cm
Kolor: chrom

AU-27-B01
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Zestaw natryskowy
GLAMOUR INVENA TREND
Drążek natryskowy, wysokość: 54 cm
Natrysk ręczny 1- funkcyjny
(strumień normalny), 3 x 23 cm
z systemem anti-calc
Uchwyty montażowe nieregulowane
Wąż natryskowy stalowy, 
o podwójnym splocie, 
anti-twist, długość 150 cm
Kolor: złoty

AU-05-Z09

Słuchawka natryskowa
GLAMOUR INVENA TREND
1- funkcyjna (strumień normalny),
3 x 23 cm, anti-calc
Kolor: złoty

AS-05-009

Zestaw natryskowy 1-punktowy
GLAMOUR INVENA TREND 
Natrysk ręczny 1- funkcyjny
(strumień normalny), 3 x 23 cm
Uchwyt punktowy, regulowany
Wąż natryskowy stalowy, 
o podwójnym splocie, 
anti-twist, długość 150 cm
Kolor: złoty

AU-05-M09

Wąż natryskowy ZŁOTY
Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym 
splocie, anti-twist, długość 150 cm
Kolor: złoty

AW-05-150

Zestaw natryskowy 
MIDNIGHT INVENA TREND 
Drążek nastryskowy, wysokość: 68 cm
Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień 
normalny, delikatny, mieszany), 
8 x 11 cm z systemem anti-calc      
Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem 
- zapewnia wygodę użytkowania                              
Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym 
splocie, długość 150 cm
Kolor: black / gold rose

AU-35-014

Zestaw natryskowy
NYKS INVENA TREND 
Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm           
Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień 
normalny, mgiełka, mieszany), 
8 x 11,5 cm z systemem anti-calc                                                                         
Przełącznik funkcji umiejscowiony 
w rączce słuchawki,                                                                     
Uchwyt suwakowy regulowany 
przyciskiem - zapewnia 
wygodę użytkowania,                       
Uchwyt montażowy regulowany                          
Wąż natryskowy z tworzywa 
sztucznego czarny, długość 150 cm   
kolor: czarny

AU-32-Z04

Zestaw natryskowy 
DOKOS INVENA TREND
Drążek nastrskowy, wysokość: 60 cm
Natrysk ręczny 1- funkcyjny 
(strumień normalny), 8 x 11,5 cm 
z systemem anti-calc                                                                                                                                    
Uchwyt suwakowy regulowany 
przyciskiem - zapewnia 
wygodę użytkowania                       
Uchwyty montażowe regulowane                           
Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej 
o podwójnym splocie, 150 cm  
Kolor: biały/ chrom

AU-19-Z02
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Zestaw natryskowy
PATRAS INVENA TREND 
Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
Natrysk ręczny 1- funkcyjny 
(strumień normalny), 8,5 x 10 cm 
z systemem anti-calc
Kolor: chrom

AU-31-Z01

Zestaw natryskowy
PATRAS BLACK INVENA TREND 
Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, strumień
normalny, 8 x 10 cm, anti-calc
Uchwyty montażowe nieregulowane
Wąż natryskowy z tworzywa 
sztucznego 150 cm
kolor: czarny

AU-31-Z04

Zestaw natryskowy 1-punktowy
PATRAS BLACK INVENA TREND 
Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień 
normalny), 8 x 10 cm, anti-calc
Uchwyt punktowy, regulowany
Wąż natryskowy z tworzywa 
sztucznego, długość 150 cm
kolor: czarny 

AU-31-M04

Słuchawka natryskowa
SORT INVENA TREND 
1 - funkcyjna (strumień normalny),                             
10 x 25 cm, anti-calc 
Kolor: czarny

AS-91-004

Uchwyt punktowy ścienny 
Uchwyt punktowy 
ścienny, regulowany
Kolor: czarny

AU-00-P04

Słuchawka natryskowa
SVART INVENA TREND 
1 - funkcyjna (strumień normalny),
3 x 23 cm, anti-calc 
Kolor: czarny

AS-92-004

Słuchawka natryskowa
DAFNI INVENA TREND 
3 - funkcyjna (strumień normalny, 
mieszany, bicz), Ø 11 cm, anti-calc
Kolor: czarny

AS-02-004
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CERAMIKA
INVENA TREND

Wygoda i bezpieczeństwo

Łatwość w utrzymaniu 
czystości 

Trwała powłoka ceramiczna 
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Umywalka nablatowa 
KORFU INVENA TREND 60 CM 
Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-34-001

Umywalka nablatowa
MALAGA INVENA TREND 39 CM 
Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
Do kompletowania 
z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkiem
CLICK - CLACK SC-B1-068

CE-39-001

Umywalka nablatowa 
KORFU INVENA TREND 60 CM 
Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
kolor: czarny półmat
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-34-005

Umywalka nablatowa
ESLA INVENA TREND 60 CM
Wymiary: 59 x 39 x 22 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami 
INVENA 
oraz korkami 
CLICK - CLACK

CE-35-001

Umywalka nablatowa
CORSO INVENA TREND 50 CM 
Wymiary: 50 x 38 x 12 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
Do kompletowania z bateriami 
INVENA 
oraz korkami 
CLICK - CLACK

CE-42-001

Umywalka nablatowa
PAROS INVENA TREND 
Stawiana na blat
Wymiary: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-36-001

Umywalka nablatowa
PAROS INVENA TREND 
Stawiana na blat
Wymiary: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
kolor: czarny półmat
Do kompletowania z bateriami wysokimi 
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS 
oraz korkami 
CLICK - CLACK INVENA

CE-36-005

Umywalka nablatowa
DAFNI INVENA TREND 60 CM  
Stawiana na blat, z montażem do ściany
Wymiary: 61 x 45 x 17 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
Do kompletowania z bateriami
INVENA
oraz korkami
CLICK - CLACK

CE-37-001

Umywalka nablatowa
KOS INVENA TREND 42 CM 
Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-38-001

Umywalka nablatowa
FLORINA INVENA TREND 51 CM 
Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-40-001

Umywalka nablatowa
PARLA INVENA TREND 40 CM 
Wymiary: 40 x 40 x 12 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
Do kompletowania z bateriami
INVENA
oraz korkami
CLICK - CLACK

CE-41-001
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Umywalka nablatowa
TINOS INVENA TREND 
Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-43-011

Umywalka nablatowa
TINOS INVENA TREND 
Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
kolor: biały mat
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-43-001

Umywalka nablatowa
TINOS INVENA TREND 
Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
kolor: czarny mat
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-43-005

Umywalka nablatowa
TINOS INVENA TREND 
Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
kolor: czarno/biały
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-43-041
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Umywalka nablatowa
KORDOBA INVENA TREND 43 CM 
Wymiary: Ø 43 cm x 17 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
Do kompletowania z bateriami wysokimi
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkami
CLICK - CLACK INVENA

CE-47-001

Umywalka nablatowa
GRANADA INVENA TREND 47 CM 
Głębokość wewnętrzna misy: 10 cm 
Owalna, kolor: biały
Wymiary: 47 x 47 x 15,5 cm
Do kompletowania z bateriami
INVENA
oraz korkami
CLICK - CLACK

CE-45-001

Umywalka podblatowa
MYKONOS INVENA TREND 49 CM 
Montowana na równo z blatem
Wymiary: 49 x 40 x 21 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 16 cm
Do kompletowania z bateriami
INVENA
oraz korkami
CLICK - CLACK

CE-50-001

Umywalka nablatowa
GRANADA INVENA TREND 41 CM 
Głębokość wewnętrzna misy: 9 cm
Okrągła, kolor: biały
Wymiary: 41 x 41 x 14,5 cm
Do kompletowania z bateriami 
INVENA 
oraz korkami 
CLICK - CLACK

CE-44-001

Umywalka nablatowa
PATRAS INVENA TREND 
Wymiary: 49 x 38 x 13 cm
Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
kolor: biały 
Do kompletowania z bateriami
INVENA
oraz korkami
CLICK - CLACK

CE-46-001

Umywalka nablatowa
VITORIA INVENA TREND 45,5 CM 
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
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkiem
CLICK - CLACK SC-B1-068

CE-48-001

Umywalka nablatowa
MARBELLA INVENA TREND 46 CM 
Głębokość wewnętrzna misy: 9,5 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami 
INVENA 
oraz korkami 
CLICK - CLACK

CE-49-001

Umywalka nablatowa
MARBELLA INVENA TREND 55 CM 
Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
kolor: biały
Do kompletowania z bateriami 
INVENA 
oraz korkami 
CLICK - CLACK

CE-51-001

Umywalka wpuszczana w blat
EGINA INVENA TREND 60 CM  
Wymiary: 60 x 40 x 18 cm
Wysokość rantu: 6 cm
Do kompletowania z bateriami 
INVENA 
oraz korkami 
CLICK - CLACK

CE-52-060

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 INVENA 
oraz korkami CLICK - CLACK INVENA

CE-30-001

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
MIDNIGHT, NYKS, SIROS, DOKOS
oraz korkiem CLICK - CLACK

CE-31-001
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KABINY WALK-IN
INVENA TREND

Wygoda i bezpieczeństwo

Powłoka shiny glass 

Ekologia

2
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KABINA WALK-IN 
Szkło transparentne, 8 mm, 
powłoka shiny-glass, czarny
Wysokość kabiny: 200 cm
Kabinę można zamontować
jako wersję prawą lub lewą.

SHINY
GLASS
Specjalna powłoka
ułatwiająca czyszczenie

AK-32-184 - 80 x 200 cm
AK-32-194 - 90 x 200 cm
AK-32-104 - 100 x 200 cm
AK-32-114 -110 x 200 cm
AK-32-124 -120 x 200 cm

SHINY 
GLASS
Specjalna powłoka 
ułatwiająca czyszczenie

Teleskop regulowany 71-120 cm 
(Regulacja głębokości 

użytkowej kabiny)

Szkło hartowane: 8 mm

Struktura szkła: przezroczyste

Profil: czarny

KABINA WALK-IN 
Szkło transparentne, 8 mm, 
powłoka shiny-glass, chrom
Wysokość kabiny: 200 cm
Kabinę można zamontować
jako wersję prawą lub lewą.

SHINY
GLASS
Specjalna powłoka
ułatwiająca czyszczenie

AK-32-186 - 80 x 200 cm
AK-32-196 - 90 x 200 cm
AK-32-106 - 100 x 200 cm
AK-32-116 -110 x 200 cm
AK-32-126 -120 x 200 cm

SHINY 
GLASS
Specjalna powłoka 
ułatwiająca czyszczenie

Teleskop regulowany 71-120 cm 
(Regulacja głębokości 

użytkowej kabiny)

Szkło hartowane: 8 mm

Struktura szkła: przezroczyste

Profil: chrom
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Deszczownica
SVART INVENA TREND 
Deszczownica ruchoma, slim, okrągła 
Ø 25 cm, z systemem ani-calc, 
90 punktów natryskowych          
Materiał: ABS   
Kolor: czarny

SC-D1-076

Deszczownica
MUSTA INVENA TREND 
Deszczownica ruchoma, slim, okrągła 
Ø 25 cm, z systemem ani-calc, 
90 punktów natryskowych          
Materiał: ABS   
Kolor: czarny

SC-D1-075

slim slim

Ramię natryskowe
Mocowanie ścienne                                             
Stal nierdzewna                                               
Wymiar: Ø 2 cm                                            
Długość: 40 cm  
Kolor: czarny

SC-D1-077

Ramię natryskowe 
Mocowanie ścienne                                         
Stal nierdzewna                                                      
Wymiar: 2,5 x 2,5 cm                                             
Długość: 40 cm    
Kolor: czarny

SC-D1-078

Przyłącze kątowe z uchwytem 
na słuchawkę - okrągłe 
Materiał: mosiądz                                              
Podłączenie: 1/2” 
Kolor: czarny

SC-P1-040

Przyłącze kątowe z uchwytem 
na słuchawkę - kwadratowe 
Materiał: mosiądz                                              
Podłączenie: 1/2” 
Kolor: czarny

SC-P1-041
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INSTALACJE
INVENA TREND
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Kolor: czarny

UA-11-C15

ZESTAW 
MASKUJĄCY 
DO PODŁĄCZEŃ 
GRZEJNIKA 

INVENA TREND

Zastosowanie:  
Ekskluzywny zestaw rozet wraz 
z tulejami przeznaczony jest 
do zamaskowania podłączenia 
grzejnikowego osiowego dekoracyjnego. 
Połączenie z instalacją wykonaną z rur 
wielowarstwowych i miedzianych.

W komplecie:
2 x okrągłe rozety średnicy 60 mm
2x tuleje długości 50 mm
2x o-ringi w kolorze rozet 
utrzymujące rozetę przy ścianie

2

Kolor: grafit

UA-11-G15

Kolor: chrom

UA-11-015

Kolor: biały

UA-11-B15

ZESTAW 
MASKUJĄCY 
PODWÓJNY 
DO PODŁĄCZEŃ 
GRZEJNIKA

INVENA TREND

Ekskluzywny zestaw podwójnej, 
owalnej rozety wraz z tulejami 
przeznaczony jest do zamaskowania 
podłączenia grzejnikowego, dolnego, 
zespolonego, dekoracyjnego.
Połączenie z instalacją wykonaną z rur 
wielowarstwowych i miedzianych.

W komplecie:
1 x podwójna owalna 
rozeta 65 x 115 mm
2x tuleje długości 50 mm
2x o-ringi w kolorze rozet 
utrzymujące rozetę przy ścianie

Kolor: czarny

UA-12-C15

Kolor: grafit

UA-12-G15

Kolor: chrom

UA-12-015

Kolor: biały

UA-12-B15
2
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Kolor: czarny

CD-25-C15

KOMPLET 
TERMOSTATYCZNY 
OSIOWY 
INVENA PROV 

INVENA TREND

Zastosowanie:  
do podłączenia grzejnika łazienkowego w 
instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy. 
Zakres regulacji temperatury: 6-28 °C. 
W komplecie: 
- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji 
z miedzi 15mm i PEX 16mm; 
- głowica termostatyczna M30×1,5; 
- zawór zasilający i zawór powrotny.  
Aby zamienić stronami komplet 
osiowy (z lewej na prawą) należy 
kluczem M19 z zaworu powrotnego  
i zasilającego wykręcić wkładkę, 
zamienić stronami i wkręcić w korpusy.

2

Kolor: grafit

CD-25-G15

Kolor: czarny/złoty

CD-25-Z15

GŁOWICA 
TERMOSTATYCZNA 
INVENA PROV

INVENA TREND

Zastosowanie:  
głowica termostatyczna cieczowa 
do regulacji temperatury w pomieszczeniu, 
przeznaczona do wkładek 
i zaworów termostatycznych 
M30×1,5 z wymiarem zamknięcia 11,5mm. 
Maksymalna temperatura pracy: 110ºC
Zakres regulacji temperatury: 6 - 28ºC
Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa
Gwint przyłączeniowy: M30 x 1,5
Montaż w pozycji MAX bez użycia klucza

Kolor: czarny

CD-81-015

Kolor: grafit

CD-80-015

Kolor: chrom

CD-79-015

Kolor: biały

CD-77-015

2

Kolor: czarny/złoty

CD-82-015

Kolor: chrom

CD-25-015

Kolor: biały

CD-25-B15



114 115

Kolor: czarny

CD-81-K15

KOMPLET 
TERMOSTATYCZNY 
KĄTOWY 

INVENA TREND

Zastosowanie:  
do podłączenia grzejników w instalacji c.o.  
wykonanej z rur stalowych. 
Zakres regulacji temperatury: 6-28°C.  
Rozmiar przyłącza głowicy: M30x1,5. 

2

Kolor: grafit

CD-80-K15

Kolor: chrom

CD-79-K15

Kolor: biały RAL 9016

CD-77-K15

KOMPLET 
TERMOSTATYCZNY 
PROSTY

INVENA TREND

Zastosowanie:  
do podłączenia grzejników w instalacji c.o.  
wykonanej z rur stalowych. 
Zakres regulacji temperatury: 6-28°C.  
Rozmiar przyłącza głowicy: M30x1,5.

2

Kolor: grafit

CD-80-P15

Kolor: chrom

CD-79-P15

Kolor: biały RAL 9016

CD-77-P15
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Kolor: czarny

CZ-33-K15

KOMPLET ZAWORÓW 
GRZEJNIKOWYCH – 
ZASILENIE + POWRÓT, 
KĄTOWY 

INVENA TREND

Zastosowanie:  
do podłączeń grzejników w instalacji c.o.  
wykonanej z rur stalowych, umożliwia 
ręczną  regulację temperatury grzejnika..

2

Kolor: grafit

CZ-32-K15

Kolor: chrom

CZ-30-K15

Kolor: biały

CZ-31-K15

KOMPLET ZAWORÓW 
GRZEJNIKOWYCH 
– ZASILENIE + POWRÓT, 
PROSTY 

INVENA TREND

Zastosowanie:  
do podłączeń grzejników w instalacji c.o.  
wykonanej z rur stalowych, umożliwia 
ręczną regulację temperatury grzejnika.

Kolor: grafit

CZ-32-P15

Kolor: chrom

CZ-30-P15

Kolor: biały

CZ-31-P15
2
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Kolor: czarny

CZ-91-015

ZESTAW DO DOLNEGO 
PODŁĄCZENIA 
TYPU DUOPLEX 
INVENA PROV 

INVENA TREND

Zastosowanie:  
Do przełożenia zaworu grzejnikowego typu 
DUOPLEX z prawej na lewą należy użyć 
kluczy nasadowych: dla wkładki zaworowej 
i zawory zamykającego rozmiar klucza 19. 
Zakres regulacji temperatury: 6-28 °C.
Zawór kątowy odwracalny, zastosowanie: 
do podłączenia grzejnika łazienkowego w 
instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy

W komplecie:  
przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji 
z miedzi 15mm i PEX 16mm, głowica 
termostatyczna M30×1,5

2

Kolor: grafit

CZ-90-015

Kolor: chrom

CZ-88-015

Kolor: biały

CZ-89-015

ZESTAW DO DOLNEGO 
PODŁĄCZENIA  
TYPU DUOPLEX 
JEDNOOTWOROWY, 
PROV, UNIWERSALNY 
KĄTOWY I PROSTY

INVENA TREND

Zastosowanie: 
-zestaw do dolnego podłączenia grzejnika, 
kątowy lewy/prawy oraz prosty lewy/pra-
wy, z możliwością zastosowania 
w konfiguracji z grzałka elektryczną

W komplecie:
- przyłącze do grzejnika dekoracyjnego 1/2” 
z rozstawem 50 mm, do instalacji z miedzi 
15 mm i PEX 16 mm
- głowica termostatyczne M30 x 1,5
- wielkość nominalna: DN 15

Kolor: czarny

CZ-87-C15

Kolor: grafit

CZ-87-G15

Kolor: chrom

CZ-87-015

Kolor: biały

CZ-87-B15
2

Kolor: czarny/złoty

CZ-93-015
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ZESTAW DO DOLNEGO 
PODŁĄCZENIA 
TYPU DUOPLEX 
NIETERMOSTATYCZNY

INVENA TREND

Zastosowanie:  
Do przełożenia zaworu grzejnikowego typu 
DUOPLEX z prawej na lewą należy użyć 
kluczy nasadowych: dla wkładki zaworowej 
i zawory zamykającego rozmiar klucza 19. 
Zakres regulacji temperatury: 6-28 °C.
Zawór kątowy odwracalny, zastosowanie: 
do podłączenia grzejnika łazienkowego w 
instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy

W komplecie:  
przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji 
z miedzi 15mm i PEX 16mm, głowica 
termostatyczna M30×1,5

2

Kolor: czarny

CZ-96-C15

Kolor: grafit

CZ-96-G15

Kolor: chrom

CZ-96-015

Kolor: biały

CZ-96-B15

Zawór kątowy kulowy 
z głowicą ceramiczną
Zastosowanie:
zawór kątowy do podłączenia elastycznego 
baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki
Kolor: chrom 

ZW-49-010 - 1/2×3/8”

ZW-49-Z10 - 1/2×3/8”

ZW-49-015 - 1/2×1/2”

ZW-49-Z15 - 1/2×1/2”

ZW-49-020 - 1/2×3/4”

ZW-49-Z20 - 1/2×3/4”

Zawór kątowy kulowy 
z głowicą ceramiczną
Zastosowanie:
zawór kątowy do podłączenia elastycznego 
baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki
Kolor: biały

ZW-49-00B - 1/2×3/8”

ZW-49-Z0B - 1/2×3/8”

ZW-49-01B - 1/2×1/2”

ZW-49-Z1B - 1/2×1/2”

Zawór kątowy kulowy 
z głowicą ceramiczną
Zastosowanie:
zawór kątowy do podłączenia elastycznego 
baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki
Kolor: czarny 

ZW-49-00C - 1/2×3/8”

ZW-49-Z0C - 1/2×3/8”

ZW-49-01C - 1/2×1/2”

ZW-49-Z1C - 1/2×1/2”

Zawór kątowy kulowy 
z głowicą ceramiczną
Zastosowanie:
zawór kątowy do podłączenia elastycznego 
baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki
Kolor: złoty

ZW-49-00Z - 1/2×3/8”

ZW-49-Z0Z - 1/2×3/8”

ZW-49-01Z - 1/2×1/2”

ZW-49-Z1Z - 1/2×1/2”

ZAWORY
KĄTOWE
Z GŁOWICĄ
CERAMICZNĄ

INVENA TREND

2
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Zawór kątowy grzybkowy 
kombi 1/2 x 3/4 x M10
Zastosowanie: 
do równoczesnego podłaczenia baterii 3/8” 
i zmywarki, pralki 3/4” lub połączenia 
sztywnego (rurka miadziana Φ 10 mm).
Kolor: chrom

ZW-26-020

Zawór kątowy grzybkowy 
kombi 1/2 x 3/4 x M10 mini
Zastosowanie: do równoczesnego 
podłączenia baterii 3/8” i zmywarki 
lub pralki 3/4”.
Kolor: chrom 

ZW-26-M20

ZAWORY
KĄTOWE

INVENA TREND

2

Zawór kątowy kulowy 
z głowicą ceramiczną
Zastosowanie:  
zawór do przyłączenia węża instalacyjnego 
z ciepłą lub zimną wodą.  
 
Wygodny uchwyt pozwala 
na szybkie otwarcie  
lub zamknięcie dopływu wody.  
Chromowe wykończenie.  
Wygodny uchwyt do 
otwierania/zamykania zaworu.
Kolor: chrom 

ZW-43-010 - 1/2×3/8”

ZW-43-015 - 1/2×1/2”

ZW-43-020 - 1/2×3/4”
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Grzejnik łazienkowy biały
Kolor: biały

UG-01-080 - 540 x 800 mm, moc 404W

UG-01-100 - 540 x 1000 mm, moc 446W

UG-01-120 - 540 x 1200 mm, moc 538W

GRZEJNIKI 
ŁAZIENKOWE

INVENA TREND

Zastosowanie:
do wodnych, zamkniętych lub instalacji c.o. wykonanych z rur  stalowych, miedzianych lub 
z tworzywa; w przypadku systemu otwartego należy zastosować inhibitor korozji. Grzejnik 
jest szerokości 540 mm przystosowanym do podłaczenia osiowego w rozstawie 500 mm 
oraz do podłaczenia dolnego środkowego w rozstawie 50 mm. W zależności od wariantu 
grzejnik występuje w 3 wysokościach 800, 1000 i 1200 mm.

Parametry techniczne
Minimalna temperatura robocza: 4°C
Maksymalna temperatura robocza: 95°C
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Zestaw montażowy grzejnika składa się z:
- 3 korków mosięznych niklowanych z o-ringiem
- 1 odpowietrznik 
- 4 zaślepek na korki i odpowietrznik w kolorze grzejnika

Zestaw montażowy do ściany składa się z:
- 4 podkładki 16x6,5
- 4 kołki 8 x 63 mm
- 4 śruby M6 x 73
- 1 klucz oczkowy z grzechotką rozmiar 10 

Grzejnik łazienkowy grafit
Kolor: grafit

UG-02-080 - 540 x 800 mm, moc 404W

UG-02-100 - 540 x 1000 mm, moc 446W

UG-02-120 - 540 x 1200 mm, moc 538W

Grzejnik łazienkowy czarny
Kolor: czarny

UG-03-080 - 540 x 800 mm, moc 404W

UG-03-100 - 540 x 1000 mm, moc 446W

UG-03-120 - 540 x 1200 mm, moc 538W



126 127

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GW
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×1/2”W

WS-01-015 - długość 15 cm

WS-01-020 - długość 20 cm

WS-01-025 - długość 25 cm

WS-01-030 - długość 30 cm

WS-01-035 - długość 35 cm

WS-01-040 - długość 40 cm

WS-01-045 - długość 45 cm

WS-01-050 - długość 50 cm

WS-01-060 - długość 60 cm

WS-01-070 - długość 70 cm

WS-01-080 - długość 80 cm

WS-01-090 - długość 90 cm

WS-01-100 - długość 100 cm

WS-01-110 - długość 100 cm

WS-01-120 - długość 120 cm

WS-01-150 - długość 150 cm

WS-01-200 - długość 200 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GW
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×3/8”W

WS-02-015 - długość 15 cm

WS-02-020 - długość 20 cm

WS-02-030 - długość 30 cm

WS-02-035 - długość 35 cm

WS-02-040 - długość 40 cm

WS-02-050 - długość 50 cm

WS-02-060 - długość 60 cm

WS-02-080 - długość 80 cm

WS-02-100 - długość 100 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GW
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 3/8”W×3/8”W

WS-03-015 - długość 15 cm

WS-03-020 - długość 20 cm

WS-03-030 - długość 30 cm

WS-03-040 - długość 40 cm

WS-03-050 - długość 50 cm

WS-03-060 - długość 60 cm

WS-03-080 - długość 80 cm

WS-03-100 - długość 100 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GW
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×3/4”W

WS-04-030 - długość 30 cm

WS-04-040 - długość 40 cm

WS-04-050 - długość 50 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GW
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×3/4”W

WS-05-030 - długość 30 cm

WS-05-040 - długość 40 cm

WS-05-050 - długość 50 cm

WĘŻYKI 
STALOWE

INVENA TREND
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Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GZ
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×1/2”Z

WS-06-020 - długość 20 cm

WS-06-030 - długość 30 cm

WS-06-040 - długość 40 cm

WS-06-050 - długość 50 cm

WS-06-060 - długość 60 cm

WS-06-080 - długość 80 cm

WS-06-100 - długość 100 cm

WS-06-150 - długość 150 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GZ
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×3/8”Z

WS-07-030 - długość 30 cm

WS-07-040 - długość 40 cm

WS-07-050 - długość 50 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GZ
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 3/8”W×3/8”Z

WS-09-015 - długość 15 cm 

WS-09-020 - długość 20 cm

WS-09-030 - długość 30 cm

WS-09-040 - długość 40 cm

WS-09-050 - długość 50 cm

Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 
GW 1/2” × GZ 3/8” lub zaciskiem na 
rurkę sztywną 10 mm 
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych 
do podłączenia baterii stojących ze 
sztywnymi rurkowymi przyłączami 
wody o średnicy 10 mm.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×3/8”Z

WS-13-030 - długość 30 cm

WS-13-040 - długość 40 cm

WS-13-050 - długość 50 cm

Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 
GW 1/2” × GZ 3/8” lub zaciskiem na 
rurkę sztywną 10 mm 
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych 
do podłączenia baterii stojących ze 
sztywnymi rurkowymi przyłączami 
wody o średnicy 10 mm.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 3/8”W×3/8”Z

WS-14-030 - długość 30 cm

WS-14-040 - długość 40 cm

WS-14-050 - długość 50 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GZ
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Końcówki długie 
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]:  3/8”W×M10×1
(3/8”WxM8x1 dla WS-01-D20)

WS-20-015 - długość 15 cm

WS-20-030 - długość 30 cm

WS-20-040 - długość 40 cm

WS-20-050 - długość 50 cm

WS-20-060 - długość 60 cm

WS-20-080 - długość 80 cm

WS-20-D50 - wydłużona 
                                   końcówka 50 cm
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Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW/GZ
Zastosowanie:  
do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki. 
Końcówki krótkie 
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 3/8”W×M10×1

WS-21-030 - długość 30 cm

WS-21-040 - długość 40 cm

WS-21-050 - długość 50 cm

WS-21-060 - długość 60 cm

WS-21-080 - długość 80 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW-GZ
Zastosowanie:  
Do połączeń w instalacjach wodociągowych 
Do podłączenia baterii stojących.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Końcówki długie 
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×M10×1

WS-22-030 - długość 30 cm

WS-22-040 - długość 40 cm

WS-22-050 - długość 50 cm

WS-22-060 - długość 60 cm

WS-22-080 - długość 80 cm

WS-22-100 - długość 100 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW-GZ
Zastosowanie:  
Do połączeń w instalacjach wodociągowych 
Do podłączenia baterii stojących.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki. 
Końcówki krótkie 
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×M10×1

WS-23-030 - długość 30 cm

WS-23-040 - długość 40 cm

WS-23-050 - długość 50 cm

WS-23-060 - długość 60 cm

WS-23-080 - długość 80 cm

WS-23-100 - długość 100 cm

Wężyk w oplocie ze 
stali nierdzewnej z GW-GZ
Zastosowanie:  
Do połączeń w instalacjach wodociągowych 
Do podłączenia baterii stojących.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×M10×1

WS-25-050 - długość 50 cm

WS-25-080 - długość 80 cm

Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 
z GW (końcówka gięta 90°) – GW 
Zastosowanie:  
Do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
np. do podłączenia pralki automatycznej.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 1/2”W×1/2”W

WS-31-040 - długość 40 cm

WS-31-050 - długość 50 cm

WS-31-120 - długość 120 cm

Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 
z GW (końcówka gięta 90°) – GW 
Zastosowanie:  
Do połączeń w instalacjach wodociągowych. 
np. do podłączenia pralki automatycznej.
Wężyki posiadają w komplecie uszczelki.  
Patent nr 205588.
Przyłącze AxB [cal]: 3/4”W×3/4”W

WS-33-100 - długość 100 cm

WS-31-150 - długość 150 cm

WS-31-200 - długość 200 cm

WS-31-250 - długość 250 cm

WS-33-300 - długość 200 cm
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Serwis 24 – gwarantujemy, że w ciągu 24 godzin 
od zgłoszenia skontaktujemy się z klientem

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. 

Na nasze produkty udzielamy wieloletniej 
gwarancji nawet do 10 lat

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

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