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NANOCERAM – nowa linia
zlewozmywaków Premium z nanocząsteczkami ceramiki.

5
bateria
INDYGO GOLD

599 zł

zlewozmywak
CUADRADO
NANOCERAM
BROWXL11

1599 zł

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW
GRANITOWYCH BERG oznaczone
dostępne na bieżąco, pozostałe
kolory czas realizacji ok. 3-4 tygodnie

2 - CZARNY
PODSTAWOWY

Każdy zlewozmywak
granitowy BERG
wyposażony jest
w zestaw
przelewowo
-odpływowy

Gotowy do montażu system
przelewowo-odpływowy Prevex
do jednej lub dwóch komór
z automatycznym korkiem.
Opatentowana teleskopowa
regulacja długości elementów systemu.
Błyskawiczna i prosta instalacja
złożonego produktu

12 - CZARNY METALIK

System oszczędzający przestrzeń
pod komorą zlewozmywaka,
umożliwiający instalację selektorów
do odpadów bezpośrednio
pod zlewozmywakiem.
Pełna zgodność z normą EN 274

EXCLUSIVE

10 - STALOWY METALIK
EXCLUSIVE

6 - BIAŁY
PODSTAWOWY

NOWOŚĆ

PROMOCJA

1 - SAFARI

System przelewowo-odpływowy
Flex SPACE ze złotymi akcesoriami.

PODSTAWOWY

7 - PIASEK

Przy zakupie zlewozmywaka granitowego
HOBART BRQ 19104, 1911A i 1911
z bateriami: GOLD PRO 10, INDYGO GOLD
i RETRO GOLD cena złotych akcesoriów
do systemu przelewowego Flex SPACE

199 zł

PODSTAWOWY

1 zł

za

3 - SZARY
PODSTAWOWY

*w cenie promocyjnej klient otrzymuje
tylko złote akcesoria widoczne na zdjęciu

16 - BIAŁY ALABASTER
EXCLUSIVE

13* - LATTE
*tylko w rodzinie ELEMENT
EXCLUSIVE

14* - ONYX
*tylko w rodzinie HOBART

GOLD PRO 10

EXCLUSIVE

INDYGO GOLD

RETEO GOLD

19* - CZARNY BAZALT
*tylko w rodzinie HOBART
EXCLUSIVE

KOLORY NANOCERAM

B - CZARNY BAZALT
NANOCERAM

HOBART BRQ 19104

W - CZYSTA BIEL

HOBART BRQ 1911

HOBART BRQ 1911A

NANOCERAM

chemia pielęgnacyjna BERG
NANOPURI

NANOSTIL

NANOGRAN

Preparat do mycia
zlewozmywaków
granitowych i twardych
powierzchni
kuchennych.

Preparat do
czyszczenia stali
nierdzewnej.

Preparat do impregnacji
zlewozmywaków
granitowych.

Kwaśny preparat myjący
przeznaczony do mycia
powierzchni i urządzeń
ze stali nierdzewnej.
Środek posiada doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające.
Usuwa kamień nacieki
z rdzy uciążliwy brud,
tłuszcz.

Gotowy do użycia
preparat nadaje połysk,
chroni powierzchnię,
maskuje zarysowania,
ogranicza zabrudzenia.
Zastosowanie gąbki
z zaworem dozującym
sprawia, że środek jest
prosty w użyciu,
gwarantując jednocześnie
precyzję rozprowadzania
na powierzchni.

Gotowy do użycia preparat
do usuwania wszelkiego
typu zabrudzeń.
Zastosowanie
spryskiwacza sprawia,
że środek jest prosty
w użyciu, gwarantując
jednocześnie precyzję
dozowania i dotarcie do
trudnodostępnych miejsc.

69 zł
2

potwierdź
cenę
kodem QR

69 zł

potwierdź
cenę
kodem QR

69 zł

potwierdź
cenę
kodem QR

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

NA WSZYSTKIE
ZLEWOZMYWAKI
GRANITOWE
*dotyczy korpusu graniowego,
szczegółowe warunki gwarancji
na stronie www.berg-agd.pl
lub w karcie gwarancyjnej

5
NA WSZYSTKIE
BATERIE
*dotyczy tylko pracy głowicy
ceramicznej oraz szczelności
korpusu, inne elementy
objęte są standardową
2-letnią gwarancją.

NA WSZYSTKIE ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie
www.berg-agd lub w karcie gwarancyjnej.

bateria PRATO

PROMOCJA

549 zł

Kup zlewozmywak z rodziny
ELEMENT i odbierz
nożyk Victorinox

1 zł

za

potwierdź ceny
kodem QR

zlewozmywak
ELEMENT BRL (X)11A 1,0 MOC

KOLOR LATTE (13)*

zlewozmywak granitowy z systemem
przelewowo-odpływowym Flex SPACE /
wymiary 780x500 mm - bardzo duża komora /
głębokość komory 190 mm / (X) - numer koloru

*tylko w rodzinie ELEMENT

kolory
podstawowe

789 zł

BERG
exclusive

939 zł

50

70

potwierdź ceny
kodem QR

zlewozmywak
ELEMENT BRL (X)11 1,0 OC
zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wymiary 840x510 mm /
głębokość komory 190 mm / (X) - numer koloru

kolory
podstawowe

839 zł

BERG
exclusive

979 zł

potwierdź ceny
kodem QR

zlewozmywak
ELEMENT BRL (X)104 1,0 BOC
zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wymiary 620x510 mm bardzo duża komora / głębokość komory 190 mm /
(X) - numer koloru

kolory
podstawowe

789 zł

BERG
exclusive

889 zł

80

70

potwierdź ceny
kodem QR

zlewozmywak
ELEMENT BRL (X)203 2,0 BOC
zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wymiary 800x510 mm /
głębokość komór 190 mm / (X) - numer koloru

kolory
podstawowe

899 zł

BERG
exclusive

999 zł

potwierdź ceny
kodem QR

zlewozmywak
ELEMENT BRL (X)51 1,5 OC
zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wymiary 1000x510 mm /
głębokość komory głównej 190 mm, małej 130 mm /
(X) - numer koloru

kolory
podstawowe
BERG
exclusive

939 zł
1049 zł

*Kolory dostępne na bieżąco

2 - CZARNY*

12 - CZARNY
METALIK*

10 - STALOWY
METALIK*

6 - BIAŁY

1 - SAFARI

7 - PIASEK

3 - SZARY

16 - BIAŁY
ALABASTER

PODSTAWOWY

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

PODSTAWOWY

PODSTAWOWY

PODSTAWOWY

PODSTAWOWY

EXCLUSIVE

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

13 - LATTE
*tylko w rodzinie ELEMENT

3
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5
potwierdź
cenę
kodem QR

bateria INDYGO
BLACK / INOX / GOLD

599 zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 185 mm / wys.
od blatu 345 mm / głowica ceram. 35 mm / k.: czarny, złoty
połysk, inox / ozdobne ceram. mieszadełko z ornamentem
1 - SAFARI

2 - CZARNY*

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.* 12 - CZARNY M.*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

potwierdź ceny
kodem QR

789 zł

kolory
podstawowe

839 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)103 1,0 BOC

16 - BIAŁY ALABASTER

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 465x465 mm / głębokość komory 185 mm / (X) - numer koloru
1 - SAFARI

2 - CZARNY*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.*

12 - CZARNY M.*

16 - BIAŁY ALABASTER

potwierdź ceny
kodem QR

839 zł

kolory
podstawowe

939 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)104 1,0 BOC

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 590x500 mm / głębokość komory 195 mm / (X) - numer koloru
1 - SAFARI

potwierdź
ceny
kodem QR

799 zł

kolory
podstawowe

889 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)11A 1,0 MOC

7 - PIASEK

2 - CZARNY*

10 - STALOWY M.*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

12 - CZARNY M.*

16 - BIAŁY ALABASTER

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 590x480 mm / głębokość komory 180 mm / (X) - numer koloru
potwierdź
ceny
kodem QR

839 zł

kolory
podstawowe

939 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)503 1,5 BOC

1 - SAFARI

2 - CZARNY*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.*

12 - CZARNY M.*

16 - BIAŁY ALABASTER

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 600x500 mm / głębokość komory głównej 200 mm, małej 125 mm / (X) - numer koloru
4

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

*Kolory dostępne na bieżąco

NA WSZYSTKIE ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie
www.berg-agd lub w karcie gwarancyjnej.

potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

dozownik
TUBO

189 zł

dozownik / pojemność 350 ml / kolor: czarny

potwierdź
ceny
kodem QR

839 zł

kolory
podstawowe

939 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)11 1,0 OC

dozownik
CORTO

159 zł

dozownik / pojemność 550 ml / korpus mosiężny / kolor:
chrom

potwierdź
cenę
kodem QR

dozownik
DOZI

69 zł

99zł

pojemnosć 350 ml / kolor: chrom

1 - SAFARI

2 - CZARNY*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.*

12 - CZARNY M.*

16 - BIAŁY ALABASTER

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 780x500 mm / głębokość komory 180 mm / do zabudowy w szafce 45 cm na końcu szeregu / (X) - nr koloru

potwierdź
ceny
kodem QR

889 zł

kolory
podstawowe

989 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)513 1,5 compact

1 - SAFARI

2 - CZARNY*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.*

12 - CZARNY M.*

16 - BIAŁY ALABASTER

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE /wymiary 780x500 mm / głębokość komory głównej 180 mm, małej 120 mm / (X) - numer koloru

potwierdź
ceny
kodem QR

1049 zł

kolory
podstawowe

1149 zł

BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)61 Narożny

1 - SAFARI

2 - CZARNY*

3 - SZARY

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.*

12 - CZARNY M.*

6 - BIAŁY

16 - BIAŁY ALABASTER

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 1000x575 mm / głębokość komory głównej 180 mm, małej 100 mm / (X) - numer koloru
potwierdź
ceny
kodem QR

939 zł
1049 zł

1 - SAFARI

2 - CZARNY*

3 - SZARY

6 - BIAŁY

7 - PIASEK

10 - STALOWY M.*

12 - CZARNY M.*

16 - BIAŁY ALABASTER

kolory
podst.
BERG
exclusive

zlewozmywak
UNIT BRG (X)51 1,5 OC

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 1000x500 mm / głębokość komory głównej 180 mm, małej 120 mm / (X) - numer kolor

*Kolory dostępne na bieżąco

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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60

potwierdź
ceny
kodem QR

zlewozmywak INCO
BRB (X)104 1,0 BOC

kolory
podst.

869 zł

BERG
exclusive

939 zł

zlewozmywak granitowy z syst. przelewowo-odpływowym Flex
SPACE / wymiary 593x493 mm / głęb. komory 190 mm / wpuszczany BRB X104; wersja do montażu na równi z blatem BRB
X104 FM - na zamówienie / (X) - nr koloru

60

potwierdź
ceny
kodem QR

zlewozmywak INCO
BRB (X)110A 1,0 OC

kolory
podst.

889 zł

BERG
exclusive

989 zł

zlewozmywak granitowy z syst. przelewowo-odpływowym Flex
SPACE / wymiary 850x500 mm / głęb. komory 190 mm / występuje tylko w wersji z komorą z lewej strony / wpuszczany BRB
X110A; wersja do montażu na równi z blatem BRB X110A FM na zamówienie / (X) - nr koloru

30

potwierdź
cenę
kodem QR

kolory
podst.

zlewozmywak
CENTRO BRC (X)05

BERG
exclusive

849 zł
1149
929 złzł

granit. kom. podw. / wym. 260x460 mm / głęb. komory 155 mm /
korek autom. / (X) - nr koloru

50

potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
CENTRO BRCM (X)1

kolory
podst.

939 zł

BERG
exclusive

999 zł

granitowa komora podwieszana / wymiary 460x460 mm /
głębokość komory 215 mm / (X) - numer koloru

60

potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
CENTRO BRCL (X)1

kolory
podst.

999 zł

BERG
exclusive

1049 zł

granitowa komora podwieszana / wymiary 560x460 mm /
głębokość komory 215 mm / (X) - numer koloru
6

*Kolory
dostępne
na bieżąco

2 - CZARNY*

12 - CZARNY
METALIK*

10 - STALOWY
METALIK*

6 - BIAŁY

PODSTAWOWY

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

PODSTAWOWY

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

1 - SAFARI
PODSTAWOWY

NA WSZYSTKIE ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie
www.berg-agd lub w karcie gwarancyjnej.

60
zlewozmywak ALLON
BRA 12 104 1,0 BOC

1049 zł

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wym. 588-595x630 mm / głęb.
komory 210 mm / wpuszczany / kolor 12 - czarny metalik

60

potwierdź
ceny
kodem QR

zlewozmywak ALLON
BRA 16 104 1,0 BOC

1049 zł

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wym. 588-595x630 mm / głeb.
komory 210 mm / wpuszczany / kolor 16 - biały alabaster

60

potwierdź
ceny
kodem QR

zlewozmywak
ENYA BRE
(X)11 1,0 OC

kolory
podstawowe

899 zł

BERG
exclusive

999 zł

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowoodpływowym Flex SPACE / wymiary 900x524 mm /
bardzo głęboka komora 217 mm / (X) - numer koloru

kratka ociekowa

99 zł
80

potwierdź
ceny
kodem QR

zlewozmywak
TRIO BRT
(X)513 1,5 OC
7 - PIASEK
PODSTAWOWY

3 - SZARY
PODSTAWOWY

16 - BIAŁY
ALABASTER
EXCLUSIVE

kolory
podstawowe

1049 zł

BERG
exclusive

679 złzł
1149

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym Flex SPACE / wymiary 850x540 mm / głębokość
komory głównej 190 mm, małej 120 mm / występuje tylko
w wersji z małą komorą z prawej strony / (X) - numer koloru

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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NOWOŚĆ NANOCERAM
bateria
INDYGO GOLD

599 zł

50

60
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
CUADRADO NANOCERAM
BROBXL11/ BROWXL11

1599 zł

zlewozmywak z konglomeratu ceramicznego z NANO
cząsteczkami ceramiki / wymiary 780x500 mm / wymiar
komory 490x435 mm / głębokość komory 200 mm / kolory:
czarny bazalt (B), czysta biel (W) / występuje w wersji
z komorą z prawej (BROBXL11P/BROWXL11P) lub lewej
(BROBXL11L/BROWXL11L) strony

50

potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
CUADRADO NANOCERAM
BROB11A/ BROW11A

1399 zł

zlewozmywak z konglomeratu ceramicznego z NANO
cząsteczkami ceramiki / wymiary 650x500 mm / wymiar
komory 380x435 mm / głębokość komory 200 mm / kolory:
czarny bazalt (B), czysta biel (W) / występuje w wersji
z komorą z prawej (BROB11AP/BROWA11P) lub lewej
(BROB11AL/BROW11AL) strony

potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
CUADRADO NANOCERAM
BROB11/ BROW11

zlewozmywak z konglomeratu ceramicznego z NANO
cząsteczkami ceramiki / wymiary 790x500 mm / wymiar
komory 380x435 mm / głębokość komory 200 mm / kolory:
czarny bazalt (B), czysta biel (W) / występuje w wersji
z komorą z prawej (BROB11P/BROW11P) lub lewej
(BROB11L/BROW11L) strony.

bateria RETRO WW

649 zł

8

1599 zł

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

NA WSZYSTKIE ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE*
*dotyczy korpusu granitowego, szczegółowe warunki gwarancji na stronie
www.berg-agd lub w karcie gwarancyjnej.

NOWOŚĆ NANOCERAM
Technologia NANOCERAM to unikalna kompozycja
NANO cząsteczek ceramiki dająca zwiększoną odporność
na zarysowania i odbarwienia, oraz zwiększoną
odporność na szok termiczny.
Dzięki głębokim, jednorodnym i żywym kolorom,
Twoja kuchnia będzie zawsze doskonale wyglądać,
kolory nie zbledną z upływem czasu.
Gładsza powierzchnia zlewozmywaka NANOCERAM
o bardzo niskiej porowatości ułatwi czyszczenie i zapewni
lepszą ochronę antybakteryjną.

kolor: czarny bazalt

kolor: czysta biel

60
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak KUBRA NANOCERAM
BRDB104/ BRDW104
zlewozmywak z konglomeratu ceramicznego z NANO cząsteczkami ceramiki / wymiary 570x500 mm / wymiar komory
500x400 mm / głębokość komory 200 mm / kolory: czarny bazalt (B), czysta biel (W)

1549 zł

60
potwierdź
cenę
kodem QR

komora podwieszana KUBRA NANOCERAM
BRDB05/ BRDW05
komora podwieszana z konglomeratu ceramicznego z NANO cząsteczkami ceramiki / wymiary 540x440 mm / wymiar
komory 500x400 mm / głębokość komory 200 mm / kolory: czarny bazalt (B), czysta biel (W)

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

1649 zł
9
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NOWOŚĆ
bateria PORTA

649 zł

60
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak HOBART
BRQ 14104 / 19104 1,0 BOC

739 zł

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo - odpływowym
Flex SPACE / wymiary 565x510mm / wymiary komory 359x495mm /
głębokość komory 200 mm / kolory: onyx (14), czarny bazalt (19)

PROMOCJA
Kup zlewozmywak
HOBART BRQ 1411/1411A
i odbierz baterię PANDA BLACK

45
potwierdź
cenę
kodem QR

za

199 zł

429 zł

Kup zlewozmywak
HOBART BRQ 1911/1911A
i odbierz baterię SIMPLE za

zlewozmywak HOBART
BRQ 1411A / 1911A 1,0 MOC

739 zł

bateria
PANDA

za

199 zł

299 zł

bateria
SIMPLE

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym
Flex SPACE / wymiary 590x500 mm / głębokość komory 190 mm /
kolory: onyx (14), czarny bazalt (19)

45
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak HOBART
BRQ 1411 / 1911 1,0 OC

839 zł

zlewozmywak granitowy z systemem przelewowo-odpływowym
Flex SPACE / wymiary 780x500 mm / głębokość komory 190 mm /
kolory: onyx (14), czarny bazalt (19)
10

KOLOR ONYX (14), KOLOR CZARNY BAZALT (19)*
*tylko w rodzinie HOBART

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

NOWOŚĆ
bateria
BERG RED PRO 10

599 zł

60
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
RED 10 BOC

1399 zł

zlewozmywak ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 mm
z powłoką PVD / wymiar 550x480 mm / wymiar komory
500x380 mm / głębokość komory 190 mm / promień R12 /
wykończenie stal satynowa / kolor miedziany

bateria
BERG GOLD PRO 10

599 zł

60
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
GOLD 10 BOC

1399 zł

zlewozmywak ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 mm
z powłoką PVD / wymiar 550x480 mm / wymiar komory
500x380 mm / głębokość komory 190 mm / promień R12 /
wykończenie stal satynowa / kolor złoty

hybrydowy zlewozmywak

szkło + granit

60
potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
VENETO
ZSVGX 2B 1,0 OC

1999 zł

szklany zlewozmywak z komorą granitową z systemem
przelewowo-odpływowym Flex SPACE / kolor komory
czarny metalik, szklany ociekacz w kolorze czarnym /
wymiary 860x500 mm / głęb. komory 220 mm / występuje
w wersji z osprzętem w kolorze czarnym

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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Dwie opcje kolorystyczne
osprzętu w jednej baterii

MATOWA CZERŃ

MATOWA CZERŃ

MATOWA CZERŃ

5

5
5

potwierdź cenę
kodem QR

649 zł

PORTA WW

bateria zlewozmywakowa z 2 funkcyjną wyciąganą wylewką
z opcją prysznica/ zasięg wylewki 271 mm/ wysokość
od blatu 314 mm / głowica ceramiczna 35 mm / aerator
oszczędzający wodę/ kolor czarny mat

potwierdź cenę
kodem QR

PRATO

2399
549 zł
zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 210 mm /
wysokość od blatu 390 mm / głowica ceramiczna 35 mm /
aerator oszczędzający wodę / kolory: chrom-czarny (czarne
wykończenie dźwigni i podstawki jako opcja w opakowaniu)

potwierdź cenę
kodem QR

NEVA WW

699 zł

649 zł

bateria zlewozmywakowa z 2 funkcyjną wyciąganą wylewką
z opcją prysznica / zasięg wylewki 246 mm/ wysokość
od blatu 432 mm / głowica ceramiczna 35 mm / aerator
oszczędzający wodę/ kolor czarny mat, chrom

NOWOŚĆ

MATOWA CZERŃ

5

potwierdź ceny
kodem QR
potwierdź cenę
kodem QR

INOX / CHROM

GOLD PRO 10
RED PRO 10

599 zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 174 mm / wys.
od blatu 320 mm / głowica ceramiczna 35 mm / obrotowa
wylewka / powłoka PVD w kolorze złotym / pasuje do zlewozmywaka BERG GOLD 10 BOC / powłoka PVD w kolorze
miedzianym / pasuje do zlewozmywaka BERG RED10 BOC
12

629 zł
AGUILA WW
BLACK / CHROM / INOX

BLACK

679 zł

bateria zlewozmywakowa z elastyczną, wyciąganą wylewką / silikonowy aerator / system oszczędzający wodę / system
odkamieniania / łatwy montaż easy ﬁx / zasięg wylewki 200 mm / wysokość od blatu 433 mm/ głowica ceramiczna 35 mm /
kolor: czarny mat, chrom, inox

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

12
12

5

NA WSZYSTKIE BATERIE*
*Gwarancja 5 lat dotyczy tylko pracy głowicy
oraz szczelności korpusu

5
5

5
potwierdź ceny
kodem QR

potwierdź cenę
kodem QR

potwierdź cenę
kodem QR
CHROM

599 zł
CZARNA

BLACK HAWK

849 zł

649 zł

bateria zlewozmywakowa z elastyczną wyciąganą wylewką /
zasięg wylewki 210 mm / wys. od blatu 500 mm / głowica
ceramiczna 35 mm / funkcje click water save, silikonowy
areator / chrom, czarny wąż

RADO

849 zł

549 zł

bateria zlewozmywakowa z elastyczną wyciąganą wylewką /
zasięg wylewki 222 mm / wysokość od blatu 455 mm /
głowica ceramiczna 25 mm / silikonowy aerator / chrom

EXPO

649 zł

bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką / zasięg
wylewki 223 mm / wys. od blatu 416 mm / głowica ceramiczna 35 mm / silikonowy aerator kierunkowy /chrom,
czarny granit - pasuje do zlewozmywaka w kolorze 2

MATOWA CZERŃ

5

5

potwierdź ceny
kodem QR

potwierdź cenę
kodem QR

potwierdź cenę
kodem QR

CHROM

AGUILA BLACK

590 zł 549 zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 215 mm / wys.
od blatu 405 mm / głowica ceramiczna 35 mm / funkcje:
click water save, silikonowy aerator / czarna
13

PANDA

319 zł

429 zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 220 mm / wys.
od blatu 333 mm / głowica ceramiczna 35 mm / kolory:
czarny metalik - pasuje do zlewozmywaka w kolorze 12,
stalowy metalik - pasuje do zlewozmywaka w kolorze
10, piaskowy – pasuje do zlewozmywaka w kolorze 7

CZARNY

NIL PLUS BK/NEW

419 zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 209 mm /
wysokość od blatu 370 mm / głowica ceramiczna 35mm/
silikonowy aerator / kolor: chrom, czarny

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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NOWOŚĆ

5
potwierdź
cenę
kodem QR

INDYGO BLACK / INOX / GOLD
bateria zlewozmywakowa / zasięg wylewki 185 mm /
wysokość od blatu 345 mm / głowica ceramiczna 35 mm
/ kolory: czarny, złoty połysk, inox / ozdobne ceramiczne
mieszadełko z ornamentem

599 zł

NOWOŚĆ

5

potwierdź
cenę
kodem QR

649 zł

RETRO GOLD WW
RETRO BLACK WW

bateria zlewozmywakowa/ zasięg wylewki 245 mm/ wysokość od blatu
310 mm/ głowica 35 mm/ funkcje: wyciągana wylewka/ kolory: złoty, czarny

WYPRZEDAŻ
*do wyczerpania zapasów

5
5

5
potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR
CHROM

649 zł

549 zł
NIGHT

CALPE

369 zł

bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką / zasięg wylewki
228 mm / wysokość od blatu 176 mm / głowica ceramiczna 40 mm /
kolor: stalowy metalik (10), czarny (2), czarny metalik (12)
14

LINNEO

629 zł

bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką / zasięg wylewki
214 mm / wysokość od blatu 307 mm / głowica ceramiczna 40 mm
/ kolor: chrom, chrom-czarny

LARGO

499 zł

bateria zlewozmywakowa / zasięg
wylewki 188 mm / wysokość od blatu
266 mm / głowica ceramiczna 35 mm /
silikonowy aerator kierunkowy /
kolor: chrom-czarny (NIGHT)

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

Bądź eco
potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

809,-

potwierdź
cenę
kodem QR

314,-

potwierdź
cenę
kodem QR

239,-

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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60
solidna stal
1 mm

GŁĘBOKA KOMORA

potwierdź
cenę
kodem QR

QUADRO XL
komora podwieszana / wymiary 540x440/ wymiary komory
500x400/ głębokość komory 215mm/ wykonana ze stali
nierdzewnej 1mm/ promień R20/ stal satynowa

799 zł

50
potwierdź
cenę
kodem QR

stal 0,8 mm

zlewozmywak
RILL 1,0 MOC
zlewozmywak ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm /
wymiar 615x500 mm / głębokość komory 190 mm

len

519 zł 379 zł

45
solidna stal
1 mm

GŁĘBOKA KOMORA

potwierdź
cenę
kodem QR

QUADRO L
komora podwieszana / wymiary 440x440 mm / wymiary komory:
400x400 mm / głębokość komory 215 mm / wykonana ze stali
nierdzewnej o grubości 1 mm / promień R20 / stal satynowa

699 zł

50

40
solidna stal
1 mm

GŁĘBOKA KOMORA

potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
RILL 1,0 OC

QUADRO M
komora podwieszana / wymiary 380x440 mm / wymiary komory
340x400 mm / głębokość komory 215 mm / wykonana ze stali
nierdzewnej o grubości 1 mm / promień R20 / stal satynowa

599 zł

PROMOCJA

179 zł

zlewozmywak ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm /
wym. 780x500 mm / głębokość komory 190 mm

len

559 zł 399 zł

PROMOCJA
Kup min. 4 produkty marki BERG (różne grupy
produktowe) a najtańszy z nich otrzymasz

Kup
zlewozmywak
stalowy BERG
z katalogu i odbierz
baterię EUFRAT
WW chrom
za

289 zł

potwierdź
cenę
kodem QR

stal 0,8 mm

Z RABATEM

%
*Do wyczerpania
zapasów

EUFRAT WW chrom
wyciągana wylewka / zasięg wylewki 191 mm / wysokość od blatu 173 mm / głowica
40 mm / kolor chrom

16

* Promocja nie łączy się, trwa do wyczerpania zapasów lub odwołania,
nie dotyczy produktów wyprzedażowych.

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

60

50

potwierdź
cenę
kodem QR

solidna stal
1,2 mm

solidna stal
1,2 mm

zlewozmywak
ACERO XL 1.0 BOC

potwierdź
cenę
kodem QR

zlewozmywak
ACERO 1,0 BOC

999 zł

zlewozmywak ze stali szczotkowanej o grubości 1,2 mm / wymiar 550x515 / wymiar
komory 500x400 mm / głębokość komory 200 mm / odporność na szok termiczny / duża
komora / łatwość konserwacji

stal
szczotkowana

zlewozmywak ze stali szczotkowanej o grubości 1,2 mm / wymiar 450x515 mm / wymiar
komory 400x400 / głębokość komory 200 mm / odporność na szok termiczny / łatwość
konserwacji

50

50

potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

solidna stal
1,2 mm

zlewozmywak
ACERO 1,0 OC

899 zł

solidna stal
1,2 mm
stal
szczotkowana

1199 zł

zlewozmywak
ACERO 1,0 MOC prawy/lewy

1099 zł

zlewozmywak ze stali szczotkowanej o grubości 1,2 mm / wymiar 780x510 mm / wymiar
komory 400x400 / głębokość komory 200 mm / dostępny z komorą z prawej lub lewej strony /
odporność na szok termiczny / łatwość konserwacji

IM GRUBSZA STAL
ZLEWOZMYWAKA, TYM:
większa stabilność montażowa baterii (nie ma ryzyka rozchwiania
poluzowania mocowania)

1099 zł

zlewozmywak ze stali szczotkowanej o grubości 1,2 mm / wymiary 620x480 mm / wymiary
komory 380x400 mm / głębokość komory 190 mm / odporność na szok termiczny / łatwość
konserwacji / przelew od strony ociekacza

WSZYSTKIE ZLEWOZMYWAKI STALOWE
BERG (Z WYJĄTKIEM ACERO, ZROBIONYCH
ZE STALI SZCZOTKOWANEJ) DOSTĘPNE SĄ
W WERSJACH: STAL GŁADKA LUB LEN

dużo większa odporność na urazy mechaniczne: uderzenia
sztućców, ciężkich pokrywek itp.
większe zabezpieczenie przed odkształcaniem zlewozmywaka
w miejscach pracy uchwytów montażowych (sztywność i stabilność
posadownienia zlewozmywaka)

stal
szczotkowana

stal gładka

stal szczotkowana

Każdy zlewozmywak
stalowy BERG
wyposażony jest
w zestaw przelewowo
odpływowy z przedłużką
i syfonem oraz
elementy mocujące.

len

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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CRISTALITE+®

kolory CRISTADUR
ONYX

ALPINA

KOREK
AUTOMATYCZNY

CROMA

MAGMA

MAGNOLIA

POLARIS

SILVERSTONE

potwierdź
ceny
kodem QR

159 zł

FORMHAUS D-100S
780x500 mm
FORMHAUS D-150L
1000x500 mm

899 zł
1149 zł

zlewozmywak CRISTALITE+ ® / dostępny w kolorach: onyx,
croma, alpina/ korek manualny
KOREK AUTOMATYCZNY

MONO D-100
CRISTADUR
765x510 mm

potwierdź
ceny
kodem QR

1599 zł

zlewozmywak CRISTADUR ® / dostępny w kolorach:
magnolia, magma, polaris, silverstone

159 zł

MONO D-150
CRISTADUR
860x510

1799 zł

zlewozmywak CRISTADUR ® / dostępny w kolorach:
magnolia, magma, polaris, silverstone

NOWOŚĆ

potwierdź
cenę
kodem QR
potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

RONDA D-100
CRISTALITE+
580x500 mm

GREENWICH N-100 L
556x456 mm

zlewozmywak CRISTALITE + ® /
dostępny w kolorach: onyx, croma,
alpina / korek manualny

komora podwieszana CRISTADUR ® / dostępny w k: magma,
magnolia, polaris, silverstone / do montażu z rozdrabniaczem
zalecany jest reduktor 629139 (o szczegóły pytaj dystrybutora)

1049 zł

KOREK AUTOMATYCZNY

1799 zł

SOHO
N-150 550x430
zlewozmywak CRISTADUR / głębokość
200/130 mm / kolor magma

1999 zł

159 zł

potwierdź
cenę
kodem QR
potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

RONDA D-100L
CRISTALITE+
650x500 mm

RONDA D-100XL
780x500 mm

zlewozmywak CRISTALITE + ® /
dostępny w kolorach: onyx, croma,
alpina / korek manualny

zlewozmywak CRISTALITE +® /
dostępny w kolorach: alpina,
croma, onyx / korek manualny

1149 zł

NEMO N-100S
CRISTALITE+ 490x510 mm

1229 zł

1229 zł

zlewozmywak CRISTALITE + ® / dostępny w kolorach: onyx,
croma, alpina / korek manualny

NOWOŚĆ
potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

bateria
PLUTOS WW

potwierdź
cenę
kodem QR

1349 zł

bateria LAIOS GOLD/COOPER

bateria S.C. 520.120

wyciągana wylewka / wysokość od
blatu 285 mm/ zasięg 215 m / kolory:
gold, cooper, magma, polaris

jednodźwigniowa z wyciągana wylewką / zasięg wylewki 200
mm / dostępna w kolorach: magma, polaris, silverstone,
magnolia, onyx, croma

1699 zł

bateria zlewozmywakowa z wyciąganą
wylewką / wys. od blatu 393 mm / zasięg
wylewki 204 mm / kolory: onyx, alpina

bateria PLUTOS
bateria zlewozmywakowa / wys. od blatu
344 mm / zasięg wylewki 199 mm / kolory:
onyx, alpina, croma

1059 zł

999 zł
899 zł

699 zł

Twórca i właściciel patentu technologii produkcji zlewozmywaków granitowych, z których 75 % sprzedawanych rocznie na świecie produkowanych jest w oparciu o procedury opracowane przez Schock
Prezentowane ceny obowiązują do momentu wprowadzenia przez importera nowego cennika lub poprawki kursowej skutkującej zmianą cen, za co ﬁrma TRES nie odpowiada.
18

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

Wszystkie zlewozmywaki Villeroy&Boch posiadają szkliwo CeramicPlus
Prezentowane ceny obowiązują do momentu wprowadzenia przez importera nowego cennika lub poprawki
kursowej skutkującej zmianą cen, za co ﬁrma TRES nie odpowiada.

potwierdź
ceny
kodem QR

Kolor:
JO chromit
(błyszczący)

3848 zł

3299 zł
3310 01 J0
SUBWAY 60SU
komora podwieszana ceramiczna /
1-komorowy / wymiar 545x440 /
kolor chromit

02 korek automatyczny

3449 zł

2899 zł
01 korek manualny

potwierdź
ceny
kodem QR

Kolor:
KG snow white
(błyszczący)

3848 zł

3299 zł
3310 01 KG
SUBWAY 60SU
komora podwieszana ceramiczna /
1-komorowy / wymiar 545x440 /
kolor snow white

02 korek automatyczny

3449 zł

2899 zł
01 korek manualny

potwierdź
ceny
kodem QR

Kolor:
R1 white alpin
(błyszczący)

3548 zł

3449 zł
6320 61 R1
SINK UNIT
zlewozmywak ceramiczny
nakładany / 1-komorowy / wymiar
595x630 mm / kolor white alpin

62 korek automatyczny

3149 zł

2999 zł
61 korek manualny

potwierdź
ceny
kodem QR

Kolor:
KG snow white
(błyszczący)

3918 zł

3649 zł
6320 61 KG
SINK UNIT
zlewozmywak ceramiczny
nakładany / 1-komorowy / wymiar
595x630 mm / kolor snow white

Jak czytać symbol:
np. 6791 0Y XX
01 korek manualny
02 korek automatyczny
XX – nr koloru np.
R1 white alpin

W przypadku
zlewozmywaków
nakładanych:
1 komorowy:
61 manualny
62 automatyczny

62 korek automatyczny

3519 zł

3199 zł
61 korek manualny

Ceny promocyjne zawarte w niniejszym katalogu odnoszą się tylko i wyłącznie do prezentowanych modeli w wyszczególnionych kolorach,
opisanych przy każdym modelu. Wszystkie inne produkty Villeroy&Boch dostępne są w kolorystyce zgodnej z aktualną ofertą i cennikiem
V&B dostępnym u sprzedającego.
Każdorazowo przy zamówieniu konieczne jest określenie liczby i miejsca otworów – jeśli są potrzebne.
Cena 1 otworu: 59 zł i należy ją dodać do ceny prezentowanej na stronie.
WAŻNE: zlewozmywak z korkiem automatycznym zawsze wymaga wybicia dodatkowego otworu.

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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Wszystkie zlewozmywaki z Fragranitu+ posiadają powłokę antybakteryjną i korek automatyczny
NOWOŚĆ
potwierdź
ceny
kodem QR

kolory FRAGRANIT+

BIAŁY
POLARNY

CZARNY MAT

CAPPUCCINO

ONYX

KAMIENNY
SZARY

ORZECH

NOWOŚĆ

BEŻ

NOWOŚĆ
CNG 611-62-TL

MRG 610-73 FTL

CNG 611-78 XL

CENTRO
CNG 611-62 TL

1059 zł

1299 zł

CENTRO
CNG 611-78 TL

1179 zł

1419 zł

Zlewozmywak wbudowany z Fragranitu + / montowany
na równi z blatem / nieodwracalny / korek zatyczkowy
Gray Line / kolory: biały polarny, NOWOŚĆ czarny mat,
kamienny szary, onyx

MRG 610-54 FTL
MRG 610-39 FTL

45

MRG 610-39 FTL
MRG 610-54 FTL

60

MRG 610-73 FTL

80

1649 zł

korek zatyczkowy, możliwość
montażu na równi z blatem
kolory czarny mat, onyx, kamienny szary, biały polarny

2479 zł

komora podwieszana z Fragranitu + / występuje w kolorach
Fragranitu + / korek autom. Flow Pro sterowany przyciskiem
Easy Click / wkładka ociekowa i rollmata w zestawie

MRG 611-78XL

MRG 611-97XL

MARIS MRG 611-62
620x500 mm

1179 zł

MARIS MRG 611-97 XL
970x500 mm

1539 zł

MARIS MRG 611
780x500 mm

1289 zł

MARIS MRG 611-78 XL
780x500 mm

1319 zł

zlewozmywak z Fragranitu + /
występuje w kolorach Fragranit +

zlewozmywak z Fragranitu + /
występuje w kolorach Fragranit +

UBG 611-78-XL

NOWOŚĆ
MRG 610-52 TL

1819 zł

Zlewozmywak wbudowany z Fragranitu + / korek
automatyczny / kolory: biały polarny, kamienny szary,
orzechowy, NOWOŚĆ czarny mat, onyx

MRG 611-62

MRG 611

KANON KNG 110-52
560x460 mm

FRESNO
FSG 611

NOWOŚĆ

UBG 611-62
wkładka
ociekowa
w zestawie

MRG 610-72 TL

60

MRG 610-52 TL

80

MRG 610-72 TL

1649 zł

URBAN UBG 611-62
620x500 mm

1099 zł

CNG 611-62
620x500 mm

1209 zł

1999 zł

URBAN UBG 611-78
XL 780x500 mm

1239 zł

CNG 611-78
XL 780x500 mm

1299 zł

zlewozmywak zbudowany, głebokość komory 20 cm, korek
zatyczkowy z sitkiem występuje w kolorach czarny mat, onyx,
kamienny szary, biały polarny

zlewozmywak wbudowany z Fragranitu + / montowany
na równi z blatem / głęb. dużej komory 220 mm / korek
zatyczkowy z sitkiem 3 1/2'' / występuje w kol. Fragranit+

NOWOŚĆ

+ LINA XL
wys. 350 mm /
kolory Fragranitu,
NOWOŚĆ czarny mat

MRG 260/160-34-15

zlewozmywak wbudowany Fragranit / głęb. komory 220 mm
/ korek zatyczkowy / łatwy montaż Easy-Fix / możliwość
montażu na równi z blatem

PROMOCJA
W ZESTAWIE ZAWSZE TANIEJ
zlewozmywak + bateria + środek
czyszczący = cena zestaw

+

MRG 210/110-52

MRG 210/110-37

MRG 210/110-37

1299 zł

MRG 210/110-52

1549 zł

MRG 260/160-34-15

1799 zł

komora podwieszana
z Fragranitu+/ występuje w kolorach czarny mat / onyx /
kamienny szary/ biały polarny, głębokość komory 20 cm
20

BASIS BFG 611-62
620x500 mm

ZESTAW

1199 zł

zlewozmywak z Fragranitu+ / występuje w kolorach kamienny
szary, orzechowy, biały polarny, onyx

BASIS BFG 611-78
780x500 mm

ZESTAW

1259 zł

zlewozmywak z Fragranitu+ / występuje w kolorach kamienny
szary, orzechowy, biały polarny, onyx

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

na wszystkie zlewozmywaki stalowe, granitowe, ceramiczne i baterie Franke

kolory FRACERAM

BIAŁY
POLARNY

KREMOWY

GRAFITOWY

CZARNY
MATOWY

ONYX

KBK 110-50

potwierdź
ceny
kodem QR

SZARY
MATOWY
MTK 651-100

MRK 611-62

KBK 160

MRK 611-78
MTK 611-100

KUBUS KBK 110-50
545x445 mm

2979 zł

MARIS MRK 611-78
780x510 mm

3289 zł

MYTHOS MTK 651-100
1000x510 mm

3719 zł

KUBUS KBK 160
545x445 mm

3179 zł

MARIS MRK 611-62
620x510 mm

3119 zł

MYTHOS MTK 611-100
1000x510 mm

3509 zł

komory podwieszane / występują w kolorach Fraceram

TURBO
ELIT
TE-50

PROMOCJA
zwrot 300 zł

1389 zł

szczegóły promocji
na www.franke.pl

TURBO
ELIT
TE-125

STAL SZLACHETNA

2249 zł
1299 zł

CHROM

3049 zł

2449 zł

VITAL J

bateria dwufunkcyjna do wody ﬁltrowanej /
wysokość od blatu 477 mm / zasięg wylewki
228 mm / kolory: czarny mat-stal szlachetna i chrom-gun metal

NOWOŚĆ

EOS NEO M
PULL-OUT
SPRAY

dozownik / kolory: miedziany, szampańskie
złoto, antracyt / wygodne napełnienie od góry
/ powłoka PVD/ pojemnik 350 ml

NOWOŚĆ

1509 zł

wysokość 433 mm / wyciągana wylewka
ze stali z funkcją prysznica / strumień
laminarny / powłoka PVD

NOWOŚĆ

wys. 330 mm /
kolory: chrom,
stal optyczna

399 zł
STAL OPTYCZNA

459 zł

LINA XL
wys. 350 mm /
kolory Fragranitu,
chrom, NOWOŚĆ
czarny mat

CHROM

429 zł
FRAGRANIT

499 zł

wys. 360 mm /
wyciągana
wylewka / kolory
Fragranitu,
chrom, NOWOŚĆ
czarny mat

ATLAS NEO
SENSOR

CZARNA

CZARNA STAL SZLACH.

2429 zł

bateria dwufunkcyjna do wody ﬁltrowanej /
wysokość od blatu 550 mm / zasięg wylewki
235 mm / kolory: czarny mat-stal szlachetna i chrom-gun metal

strumień laminarny / wyciągana wylewka /
sterowanie przepływem wody ręcznie lub
bezdotykowo / głowica ceramiczna /
automatyczne zamknięcie przepływu wody
po 30 s / nie wymaga podłączenia do prądu
(zasilanie 3xAAA)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3419 zł

ATLAS NEO M
PULL-OUT

1629 zł

wysokość 297 mm / wyciągana wylewka
ze stali / strumień laminarny / powłoka PVD
/ kolory: miedziana, szampańskie złoto,
antracyt

NOWOŚĆ

LINA
PULL-OUT
CHROM

VITAL
SEMI-PRO

NOWOŚĆ

529 zł

ATLAS M

CHROM

2319 zł
CZARNA

NOWOŚĆ

LINA L

SENSOR

1539 zł

TURBO
ELIT
TE-75
Slim
TE-75 S

NOWOŚĆ

S y s t e m f i l t r a c j i w o d y F R A N K E V I TA L

1169 zł

TURBO
ELIT
TE-75
TE-50
TE-75
TE-125

komory wbudowywane / występują z ociekaczem z lewej
lub prawej strony / występują w kolorach Fraceram

komory wbudowywane / występują w kolorach Fraceram

ICON
PULL-OUT
wysokość 355 mm /
strumień laminarny /
głowica ceramiczna /
wyciągana wylewka
wykonana z metalu /
funkcja prysznica

NOWOŚĆ

CZARNY MAT

679 zł
FRAGRANIT

679 zł

STAL OPTYCZNA

1779 zł
CZARNY MAT

2249 zł

NOWOŚĆ

ORBIT
PULL-OUT

CHROM

599 zł

CHROM

1359 zł

LINA
SEMI-PRO

749 zł

wys. 410 mm / ruchoma magnetyczna wylewka z funkcją prysznica /
kolory: chrom-szary, chrom-biały,
chrom czarny

wys. 209 mm / wyciągana wylewka /
strumień laminarny / funkcja Eco /
Water Sawing:
2-stop. głowica
redukująca zużycie wody do 50%

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

CHROM

649 zł
FRAGRANIT

709 zł
STAL SZLACHETNA

1029 zł
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potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
ceny
kodem QR

31455001

31455DC1

31455DL1

11279 zł

12899 zł

14149 zł

31455AL1

14149 zł

CHROM

STAL NIERDZEWNA

6999 zł

7999 zł

BRUSHED
WARM SUNSET

BRUSHED
HARD GRAPHITE

8799 zł

9499 zł

31454001

31454DC1

31454DL1

31454AL1

11279 zł

12899 zł

14149 zł

14149 zł

CHROM

STAL NIERDZEWNA

6999 zł

7999 zł

BRUSHED
WARM SUNSET

BRUSHED
HARD GRAPHITE

9499 zł

9499 zł

GROHE BLUE HOME
Zestaw startowy z wylewką
w kształcie C.

GROHE BLUE HOME
Zestaw startowy z wylewką
w kształcie L.

NOWOŚĆ - GROHE BLUE HOME VELVET BLACK

potwierdź
cenę
kodem QR

31454KS1

31455KS1

31539KS0

31541KS0

12549 zł

12549 zł

14499 zł

14499 zł

8499 zł

8499 zł

9499 zł

9499 zł

Woda schłodzona, niegazowana, lekko gazowana,
gazowana / Głowica ceramiczna 28 mm /
Obrotowa wylewka / Monitorowanie danych
dotyczących zużycia ﬁltra lub butli CO2 za pomocą
aplikacji / Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0
i WIFI / Dioda LED

potwierdź
ceny
kodem QR

Woda schłodzona, niegazowana, lekko gazowana, gazowana /
Głowica ceramiczna 28 mm / Wyciągana, obrotowa wylewka
z perlatorem / Monitorowanie danych dotyczących zużycia
ﬁltra lub butli CO2 za pomocą aplikacji / Przesyłanie danych
przez Bluetooth 4.0 i WIFI / Dioda LED

3679 zł
GROHE BLUE PURE MINTA
zestaw startowy 30382000

2349 zł

jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją ﬁltrowania wody
/ wylewka L / wyciągana wylewka z perlatorem / oddzielne
pokrętło dla wody przeﬁltrowanej / głowica ½ / obrotowa
wylewka 90°/ oddzielne kanały dla wody przeﬁltrowanej
i nieprzeﬁltrowanej / pojemność 3000 l / kolor chrom

GROHE BLUE HOME
VELVET BLACK
PERFEKCYJNY SMAK PROSTO Z BATERII KUCHENNEJ
Zawsze ﬁltrowana i schłodzona, niegazowana,
średnio gazowana lub gazowana

potwierdź
cenę
kodem QR

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Filtr i butla ukryte w jednostce chłodzącej
– brak elementów zewnętrznych
ŁATWA WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Łatwe monitorowanie zużycia ﬁltra oraz CO2 dzięki
aplikacji GROHE Watersystems App
PROSTY W OBSŁUDZE
Intuicyjna obsługa systemu za pomocą
podświetlanych przycisków diodami LED
na uchwycie baterii
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GROHE BLUE PURE
EUROSMART
zestaw startowy 30383000

2549 zł

1649 zł

jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją ﬁltrowania wody
/ wylewka C / oddzielne pokrętło dla wody przeﬁltrowanej /
głowica ½ / obrotowa wylewka 150°/ oddzielne kanały dla
wody przeﬁltrowanej i nieprzeﬁltrowanej / pojemność 3000 l
/ kolor chrom

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

G R O H E S m a r t C o n t r o l K i t c h e n

potwierdź ceny
kodem QR

Scala
z funkcją SmartControl
30442000 (chrom)
30442DC0 (stal nierdzewna)

potwierdź ceny
kodem QR

potwierdź ceny
kodem QR

2269 zł

2059 zł

1889 zł

CHROM

CHROM

CHROM

1949 zł
2939 zł
STAL NIERDZEWNA

2599 zł

Accent
z funkcją SmartControl
30444000 (chrom)
30444DC0 (stal nierdzewna)

1749 zł
2659 zł
STAL NIERDZEWNA

2399 zł

Vento
z funkcją SmartControl
30443000 (chrom)
30443DC0 (stal nierdzewna)

1599 zł
2449 zł
STAL NIERDZEWNA

2099 zł

Nowa konstrukcja baterii – brak dźwigni / Przycisk typu „naciśnij i przekręć" w celu uruchomienia i regulacji strumienia wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow / Regulacja
temperatury za pomocą pierścienia na korpusie baterii / Wyciągana wylewka / GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
Regulacja temperatury - Przekręć zawór w lewo lub w prawo.
Nie ma potrzeby ustawiania idealnej temperatury przy
każdym użyciu.

Przycisk SmartControl - Naciśnij, aby włączyć
lub wyłączyć strumień wody.

Przycisk SmartControl - Przekręć w celu zmiany
siły przepływu wody – od trybu eko po mocny
strumień, zakres obrotu wynosi 150°.

NOWOŚĆ

potwierdź
cenę
kodem QR

Accent
z funkcją
SmartControl
30444AL0 (graﬁt)

2999 zł

potwierdź
cenę
kodem QR

Accent
z funkcją
SmartControl
30444DL0 (miedziane złoto)

2999 zł

potwierdź
cenę
kodem QR

Accent
z funkcją
SmartControl
30444GN0 (złoto)

2999 zł

Nowa konstrukcja baterii – brak dźwigni / Przycisk typu „naciśnij i przekręć" w celu uruchomienia i regulacji strumienia wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow / Regulacja temp.
za pomocą pierścienia na korpusie baterii / Wyciągana wylewka / GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej

potwierdź ceny
kodem QR

1669 zł

potwierdź
ceny
kodem QR

CHROM

Scala
30441000
(chrom)

30441DC0
(stal nierdzewna)

1499 zł
2169 zł
STAL NIERDZEWNA

1849 zł

Komfortowa wys. 38 cm / Głowica ceram. 35 mm / Wyciągana
obrotowa wylewka z dwoma rodzajami strumienia / Przełącznik strumienia: str. laminarny, str. prysznicowy SpeedClean /
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody
z ołowiem i niklem / GROHE Quick Fix Plus szybka i łatwa
instalacja, bez użycia narzędzi

dozownik 349 zł
Cosmopolitan
40535DC0

dozownik 249 zł
Cosmopolitan
40535000

dozownik 319 zł
Contemporary
40536DC0

dozownik 229 zł
Contemporary
40536000

stal nierdzewna, pojemnik
500 ml

chrom, pojemnik 500 ml

stal nierdzewna, pojemnik
500 ml

chrom, pojemnik 500 ml

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
ceny
kodem QR

949 zł

Vento
30427000 (chrom)
30427DC0 (stal nierdzewna)

potwierdź
ceny
kodem QR

1029 zł

949 zł

CHROM

CHROM

CHROM

799 zł

899 zł

849 zł

1229 zł
STAL NIERDZEWNA

1099 zł

Vento
30425000 (chrom)
30425DC0 (stal nierdzewna)

1329 zł
STAL NIERDZEWNA

1249 zł

Vento
30429000 (chrom)
30429DC0 (stal nierdzewna)

1229 zł
STAL NIERDZEWNA

1099 zł

Komfortowa wysokość ponad 30 cm umożliwiająca łatwe napełnienie wysokich naczyń / Obrotowa wylewka / Wybór kąta obrotu: 0°, 150°, 360° / Głowica ceramiczna 46 mm zapewniająca
wygodną i płynną obsługę przez lata / Powłoka GROHE Starlight zapewniająca lśniącą powierzchnię, odporną na zabrudzenia i matowienie / System szybkiego montażu

potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
ceny
kodem QR

1139 zł

Vento
30434000 (chrom)
30434DC0 (stal nierdzewna)

potwierdź
ceny
kodem QR

1229 zł

1139 zł

CHROM

CHROM

CHROM

949 zł

1049 zł

999 zł

1479 zł
STAL NIERDZEWNA

1349 zł

Vento
30436000 (chrom)
30436DC0 (stal nierdzewna)

1599 zł
STAL NIERDZEWNA

1449 zł

Vento
30435000 (chrom)
30435DC0 (stal nierdzewna)

1479 zł
STAL NIERDZEWNA

1349 zł

Komfortowa wysokość ponad 30 cm umożliwiająca łatwe napełnienie wysokich naczyń / Obrotowa wyciągana wylewka / Wybór kąta obrotu: 0°, 150°, 360° / Głowica ceramiczna 46 mm
zapewniająca wygodną i płynną obsługę przez lata / Powłoka GROHE Starlight zapewniająca lśniącą powierzchnię, odporną na zabrudzenia i matowienie / System szybkiego montażu

potwierdź
ceny
kodem QR

Vento
30438000 (chrom)
30438DC0 (stal nierdzewna)

potwierdź
ceny
kodem QR

1189 zł

1419 zł

1189 zł

CHROM

CHROM

CHROM

999 zł

1299 zł

999 zł

1549 zł
STAL NIERDZEWNA

1349 zł

Wysokość 37,9 cm / Obrotowa wyciągana wylewka z dwoma
rodzajami strumieni – perlator i SpeedClean / Regulowany
ogranicznik strumienia przepływu / Głowica ceramiczna
46 mm
24

potwierdź
ceny
kodem QR

Vento
30437000 (chrom)
30437DC0 (stal nierdzewna)

1849 zł
STAL NIERDZEWNA

1649 zł

Wysokość 32,8 cm / Obrotowa wyciągana wylewka z dwoma
rodzajami strumieni – standard i SpeedClean / Regulowany
ogranicznik strumienia przepływu / Głowica ceramiczna 46
mm / Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Vento
30439000 (chrom)
30439DC0 (stal nierdzewna)

1549 zł
STAL NIERDZEWNA

1399 zł

Wysokość 35,3 cm / Obrotowa wyciągana wylewka z dwoma
rodzajami strumieni – perlator i SpeedClean / EasyDock łatwe
chowanie wyciąganej wylewki / Regulowany ogranicznik
strumienia przepływu / Głowica ceramiczna 46 mm

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

Ć
S U P ENROOW
FO
E RŚ TA

S U P E R O F E R TA

potwierdź
cenę
kodem QR

Viamo
30433000
(chrom)

1809 zł
CHROM

1549 zł

Wysokość 51 cm / Obrotowa wyciągana
wylewka / GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy / Profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia:
perlator lub prysznic SpeedClean

potwierdź
cenę
kodem QR

BLUE HOME
zestaw startowy
z wylewką 31541000

potwierdź
cenę
kodem QR

12649 zł

BLUE HOME
zestaw startowy
z wylewką 31539000

7499 zł

Jednouchwytowa bateria kuchenna z ﬁltrem do wody / Wylewka C / Montaż jednootworowy / Przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodz. schłodzonej wody pitnej: niegaz., lekko gaz. i gaz. / powłoka chromowana /
Głowica ceramiczna 28 mm / Wyciągana wylewka z perlatorem /
Oddzielne kanały dla wody przeﬁltrowanej i nieprzeﬁltrowanej

potwierdź
ceny
kodem QR

12649 zł

7499 zł

Jednouchwytowa bateria kuchenna z ﬁltrem do wody / Wylewka L / Montaż jednootworowy / Przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodz. schłodzonej wody pitnej: niegaz., lekko gaz. i gaz. / Powłoka chromowana /
Głowica ceramiczna 28 mm / Wyciągana wylewka z perlatorem /
Oddzielne kanały dla wody przeﬁltrowanej i nieprzeﬁltrowanej

potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

669 zł
CHROM

709 zł

579 zł
Via
30568000 (chrom)
30568DC0 (stal nierdzewna)

CHROM

599 zł

869 zł
STAL NIERDZEWNA

749 zł

Wysokość 31 cm / Obrotowa wylewka / Kąt obrotu
0°/150°/360° / GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zapewniająca wygodną obsługę przez lata / Zintegrowany
ogranicznik temperatury / Perlator / QuickFix Plus system
szybkiego, beznarzędziowego montażu

Via Cosmo
30431000 (chrom)
30431DC0 (stal nierdzewna)

919 zł

Via
33222000 (chrom)

449 zł

STAL NIERDZEWNA

799 zł

Wysokość 35,4 cm / Obrotowa wylewka / Głowica ceramiczna
35 mm zapewniająca wygodną i płynną obsługę przez lata /
Perlator / System szybkiego montażu

potwierdź
ceny
kodem QR

499 zł
CHROM

Wysokość 33,9 cm / Obrotowa wylewka / Kąt obrotu
0°/150°/360°/ GROHE StarLight wykończenie chromowane /
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm zapewniająca
długoletnią wygodną obsługę / Zintegrowany ogranicznik
temp. / Perlator / QuickFix Plus system szybkiego,
beznarzędziowego montażu

potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
ceny
kodem QR

1799 zł
1539 zł

Accent
30432000 (chrom)
30432DC0 (stal nierdzewna)

1179 zł

CHROM

CHROM

1299 zł

1049 zł

1999 zł
STAL NIERDZEWNA

1699 zł

Wysokość 34,8 cm / Wyciągana, obrotowa wylewka z przełącznikiem strumienia Standard i SpeedClean / Kąt obrotu 360°/
Głowica ceramiczna 28 mm zapewniająca wygodną i płynną
obsługę przez lata / Zintegrowany zawór zwrotny

Accent
30423000 (chrom)
30423DC0 (stal nierdzewna)

1529 zł
STAL NIERDZEWNA

1349 zł

Wysokość 30 cm / Obrotowa wylewka / Wybór kąta obrotu:
0° - 150° - 360° / Perlator / Głowica ceramiczna 28 mm
zapewniająca wygodną i płynną obsługę przez lata /
Zintegrowany ogranicznik temperatury

CHROM

1549 zł
Scala
30440000 (chrom)
30440DC0 (stal nierdzewna)

2339 zł
STAL NIERDZEWNA

1999 zł

Komfortowa wys. 40,1 cm / Głowica ceram. 35 mm / Wyciągana obrotowa wylewka z trzema rodzajami strumienia /
Przełącznik strumienia: str. laminarny, str. prysznicowy
SpeedClean, str. GROHE Blade / Funkcja stop - przycisk pauzy,
zatrzymujący przepływ wody / GROHE Zero osobne kanały
wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem / GROHE
QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR
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potwierdź
ceny
kodem QR

SABOR
478x450

potwierdź
ceny
kodem QR

ZCB 6103

1099 zł

zlewozmywak ceramiczny komora
podwieszana i wpuszczana / jednokomorowy / głęb. komory 190 mm /
kolory: biały połysk (ZCB 6103),
cappuccino mat (ZCB C103),
bianco mat (ZCB A103), szary mat
(ZCB 3103), nero mat (ZCB N103)

ZCB C103 / ZCB A103
/ ZCB 3103

1299 zł
ZCB N103

1599 zł

ZCB 6113

SABOR
1015x510
zlewozmywak ceramiczny / jednokomorowy z ociekaczem / głębokość komory
180 mm / kolory: szary mat (ZCB 3113),
biały połysk (ZCB 6113), nero mat
(ZCB N113), bianco mat (ZCB A113),
cappuccino mat (ZCB C103)

1099 zł

zlewozmywak granitowy magnetyczny / jednokomorowy /
głęb. komory 205 mm / w standardzie syfon space saver
w kolorze nero / opcjonalnie możliwość zakupu zestawu
akcesoriów / kolory: nero (ZRM N103)

ZCB 3113 / ZCB A113

2499 zł
ZCB N113

2999 zł

potwierdź
cenę
kodem QR

potwierdź
cenę
kodem QR

MAGNETIC
560x500

2299 zł

MAGNETIC
640x500

1099 zł

zlewozmywak granitowy magnetyczny / jednokomorowy
z małym ociekaczem / głęb. komory 205 mm / w standardzie
syfon space saver w kolorze nero / opcjonalnie możliwość
zakupu zestawu akcesoriów / kolory: nero (ZRM N11A)

potwierdź
cenę
kodem QR

MAGNETIC
820x500

1199 zł

zlewozmywak granitowy magnetyczny / jednokomorowy
z ociekaczem / głęb. komory 205 mm / w standardzie syfon
space saver w kolorze nero / opcjonalnie możliwość zakupu
zestawu akcesoriów / kolory: nero (ZRM N113)

potwierdź ceny
kodem QR
potwierdź ceny
kodem QR

BQS 073M

bateria SILIA BQS
073M/Z73M/B730/BQS N73M
bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką / wyciągana
i obrotowa wylewka / korpus baterii pochylony pod katem 75°
do podłoża / zasięg wylewki 232 mm / wysokość od blatu 253 mm /
głowica 25 mm / ruchomy aerator / kolory: stal czarny (B730), chrom
(BQS 073M), złota (Z73M), nero (N73M)

759 zł

BGB N72M

BQS B730

829 zł

969 zł
BQS Z73M

999 zł
BQS N73M

999 zł

BGB 072M

bateria GERBERA
BGB 072M / N72M

669 zł

bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką / wyposażona w aerator napowietrzający strumień / korpus wykonany z najwyższej jakości mosiądzu / klasa przepływu Z (4-9 l/min)
pozwala na zredukowanie zużycia wody / zasięg wylewki 200 mm / głowica 25 mm / kolory:
nero (N72M), chrom (072M).

potwierdź
ceny
kodem QR

potwierdź
ceny
kodem QR

BQT 063M

799 zł
BQT D63M

999 zł
BQT Z63M

TAMIZO BQT 063M / BQT D63M / BQT N63M / BQT Z63M.
bateria zlewozmywakowa z obrotową wylewką i ruchomym, silikonowym aeratorem / zasięg wylewki 225 mm / wysokość
od blatu 333 mm / głowica ceramiczna 25 mm / kolory: chrom (BQT 063M), nero (BQT N63M), titanium (BQT D63M),
złota (BQT Z63M)
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999 zł
BQT N63M

899 zł

Dozownik
ASTER
ZZZ N0KD

159 zł

metalowa wylewka w czarnym wykończeniu o długości 58 mm / pojemnik
z tworzywa sztucznego / pojemność
500 ml / wysokość 322 mm

Ceny w katalogu mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty. Upewnij się czy cena jest aktualna za pomocą kodu QR

