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spłukiwanie 3/6 l. 
odpływ poziomy, 
doprowadzenie 
wody z boku zbiornika.

zestaw do samodzielnego montażu.

szafka 
+ Umywalka

Zestaw

kompakt MeRIDa z deską polipropylenową

zobacz więcej na www.mocpromocji.pl

Zestaw meblowy 
szafka podumywalkowa satI, 

umywalka CeRsaNIa. 
40 - 254 zł 209 zł,

50 - 273,99 zł 229 zł,
60 - 313,99 zł 259 zł

MeRIDa
kOmPakT

269315 zł/zest. 209254 zł/zest.

POdTynkOwy
Zestaw

Zestaw podtynkowy 
- stelaż HIt, miska zawieszana CaRINa Cleanon,
 antybakteryjna deska CaRINa duroplastowa z funkcją wolnego opadu, 
łatwego wypinania, przycisk BLICK chromowany, błyszczący
możliwość skompletowania z bidetem zawieszanym CaRINa - 509 zł

8591049 zł/zest.
10 LAT GWArANcji

YEArS

STANDArD
HiGiENY

TEcHNoLoGiA 

Technologia CleanOn to nowoczesna konstrukcja
misek i kompaktów, w których tradycyjna budowa
została zastąpiona rozwiązaniem bezkołnierzowym.



599729 zł/zest.

549669 zł/zest.

miska zawieszana CoMo Cleanon z antybakteryjną deską 
CoMo sLIM duroplastową z funkcją wolnego opadu i łatwego 
wypinania jednym przyciskiem

DOSKONAŁA HIGIENA
Bezkołnierzowe miski zawieszane i kompakty

z technologią CleanOn to:

● Gładka powierzchnia miski 
ograniczająca gromadzenie się zanieczyszczeń.

● Szybsze i wygodniejsze usunięcie zanieczyszczeń
 bez silnych i szkodliwych detergentów.

● Higieniczna i świeża toaleta na dłuższy czas.

miska zawieszana CoLoUR Cleanon z antybakteryjną 
deską duroplastową z funkcją wolnego opadu i łatwego wypinania

mIska zawIEszana

mIska zawIEszana

CoMo 

CoLoUR

INNOWACYJNE technologie
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10 LAT GWArANcji

YEArS

STANDArD
HiGiENY

TEcHNoLoGiA 



819999 zł/zest.

519649 zł/zest.629899 zł/zest.

POdTynkOwy
Zestaw

POdTynkOwy
Zestaw

POdTynkOwy
Zestaw

10491229 zł/zest.

Zestaw podtynkowy 
- stelaż HIt, miska zawieszana  CItY oVaL Cleanon z ukrytym montażem, 
antybakteryjna deska CItY oVaL sLIM duroplastowa z funkcją wolnego opadu, 
łatwego wypinania jednym przyciskiem, przycisk LINK chromowany, błyszczący

Zestaw podtynkowy 
- stelaż HIt, miska zawieszana CItY Cleanon, antybakteryjna deska 
CItY sLIM duroplastowa z funkcją wolnego opadu, łatwego wypinania 
jednym przyciskiem, przycisk GaLaXY kółka chromowany, błyszczący

Zestaw podtynkowy 
- stelaż HIt, miska zawieszana DeLFI, antybakteryjna deska DeLFI 
duroplastowa, przycisk HIt KwaDRat chromowany, błyszczący

miska zawieszana CoLoUR Cleanon z antybakteryjną 
deską duroplastową z funkcją wolnego opadu i łatwego wypinania

Zestaw podtynkowy
- stelaż HIt, miska bezkołnierzowa PaRVa Cleanon, antybakteryjna deska 
duroplastowa z funkcją wolnego opadania i łatwego wypinania, 
przycisk VeRo chromowany, błyszczący

POdTynkOwy
Zestaw

zobacz więcej na www.mocpromocji.pl

INNOWACYJNE technologie
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spłukiwanie 3/5 l. 
odpływ poziomy, 
doprowadzenie 
wody z boku 
zbiornika.

Umywalka FaCILe: 
40 cm (lewa/prawa) - 139 zł 109 zł
50 cm - 159 zł 119 zł 
55 cm - 179 zł 139 zł
60 cm - 179 zł 139 zł

Umywalka meblowa CoLoUR: 
50 cm - 199 zł 169 zł, 
60 cm - 229 zł 189 zł

CoLoUR

FaCILe

CERamIka

CERamIka

109139 zł/szt. 369439 zł/zest.

489599 zł/zest. 169199 zł/szt.

kompakt CoLoUR Cleanon 
z deską antybakteryjną 
duroplastową CoLoUR
z funkcją wolnego opadu, 
łatwego wypinania

kompakt PaRVa Cleanon 
z deską antybakteryjną PaRVa 
duroplastową, z funkcją wolnego 
opadu i łatwego wypinania 

kompakt FaCILe z deską 
antybakteryjną FaCILe 
duroplastową: 
standardową - 439 zł 369 zł;
z funkcją wolnego opadu 
i łatwego wypinania 
 - 459 zł 379 zł

kompakt CItY Cleanon 
z deską antybakteryjną CItY sLIM 
duroplastową, z funkcją wolnego opadu 
i łatwego wypinania jednym przyciskiem

CItY
kOmPakT

 549643 zł/zest.

spłukiwanie 3/5 l. 
odpływ poziomy, 
doprowadzenie 
wody z boku 
zbiornika.

PaRVa
kOmPakT

 459550 zł/zest.

spłukiwanie 3/5 l. 
odpływ poziomy, 
doprowadzenie 
wody z boku 
zbiornika.

spłukiwanie 3/6 l. 
odpływ poziomy, 
doprowadzenie wody 
z boku zbiornika.

EFEKTYWNY SYSTEm
SPŁUKIWANIA WODY
Specjalnie wyprofilowane wnętrze miski pozwala na:

● Dokładne spłukiwanie z funkcją opływu
 i dotarcia wody do każdego miejsca.
● Skuteczne obmywanie wszystkich wewnętrznych
 powierzchni, bez pozostawiania zabrudzeń.
● Oszczędność wody, przy zachowaniu gwarancji
 idealnej czystości.

INNOWACYJNE technologie
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10 LAT GWArANcji

YEArS

STANDArD
HiGiENY

TEcHNoLoGiA 



Umywalka meblowa oNtaRIo New:
50 cm - 339 zł 299 zł, 60 cm - 369 zł 319 zł
możliwość montażu na blacie lub z meblami sMaRt 
(zobacz na str. 8), CoLoUR, stILLo, MeLaR, Mesta.
skompletuj umywalkę z ekologiczną baterią 
umywalkową LUVIo - 429 zł.

Umywalka
oNtaRIo New

299339 zł/szt.

Umywalka nablatowa CasPIa:
RING 44 cm - 459 zł 399 zł,  sQUaRe 60 cm - 459 zł 399 zł, 
oVaL 60 cm - 459 zł 399 zł
możliwość montażu na blacie lub z meblami stILLo. 
skompletuj umywalkę z ekologiczną baterią umywalkową LUVIo - 429 zł.

Umywalka
CasPIa

 399459 zł/szt.

Umywalka meblowa CaRINa:  
50 cm - 205 zł 179 zł, 60 cm - 249 zł 209 zł, 
70 cm - 319 zł 269 zł
możliwość montażu z meblami sMaRt 
(zobacz na str. 8), Mesta, MoCCa. 
skompletuj umywalkę z ekologiczną baterią 
umywalkową VIGo (dowiedz się więcej na str. 6) 

Umywalka
CaRINa

 179205 zł/szt.

zobacz więcej na www.mocpromocji.pl
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1.

zł/szt.319od

zł/szt.389odbaterie Łazienkowe

baterie Łazienkowe

baterie Łazienkowe

MaYo

VIGo

MILLe

Baterie MaYo: 1. umywalkowa - 429 zł 389 zł, 2. wannowo-natryskowa - 479 zł 429 zł, 
3. natryskowa - 429 zł 389 zł, 4. bidetowa - 429 zł 389 zł

Baterie VIGo: 1. umywalkowa - 349 zł 319 zł, 2. wannowo-natryskowa - 379 zł 339 zł, 
3. natryskowa - 349 zł 319 zł,  4. bidetowa - 349 zł 319 zł

Baterie MILLe: 
1. umywalkowa - 248 zł od 219 zł,
2. wannowo-natryskowa - 299 zł od 269 zł, 
3. natryskowa - 248 zł od 219 zł

Baterie eLIo: 
1. umywalkowa - 299 zł 269 zł, 
2. wannowo-natryskowa - 479 zł 429 zł, 
3. natryskowa - 379 zł 339 zł

 219zł/szt.od  269zł/szt.od

baterie Łazienkowe
eLIo

1.

1.

4.

3.

3.

1.

2. 2.

3.3.

4.

Baterie miLLe dostępne są także 
w wersjach kolorystycznych 
– białej i czarnej.
 

ekologiczna armatura
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YEArS
10
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max
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RELAKSUJĄCA kąpiel

wanna asymetryczna 
JoaNNa New lewa/prawa:  
140 x 90 cm - 589 zł  519 zł
150 x 95 cm - 629 zł 549 zł 
160 x 95 cm - 639 zł 559 zł

wanna prostąkątna KoRat:  
150 x 70 cm - 749 zł  659 zł
160 x 70 cm - 779 zł 679 zł 
170 x 70 cm - 789 zł 689 zł

Niezbędne
do wanny

wanna
JoaNNa New

wanna
KoRat

Bateria aVeDo:
1. wannowo-natryskowa - 299 zł 259 zł
2. natryskowa - 239 zł 199 zł,

 519 zł/szt.od

 659 zł/szt.od

 199zł/szt.od

baTERIE  
Łazienkowe

aVeDo

129149 zł/szt.

6979 zł/szt.
zestaw natryskowy 
z uchwytem punktowym 
MoDI

możliwość kompletacji z panelem LoReNa: czołowym LoReNa - 329 zł; bocznym - 179 zł.

możliwość kompletacji z panelem czołowym JoaNNa New od 469 zł.

zestaw natryskowy 
z drążkiem VIBe

naTRyskOwE
ZestawY

1.

zobacz więcej na www.mocpromocji.pl 7

10 LAT GWArANcji 

YEArS
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10 LAT GWArANcji 
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sMaRt
mEblE 
Łazienkowe

1. szafka sMaRt pod umywalkę CoMo: 40 biała - 409 zł 349 zł, szara - 469 zł 399 zł; 50 biała - 619 zł 529 zł, szara - 679 zł 579 zł; 
60 biała - 659 zł 569 zł, szara - 709 zł 609 zł, 80 biała - 819 zł 669 zł, szara - 869 zł 749 zł, 
2. słupek sMaRt:  biały - 939 zł 799 zł, szary - 989 zł 849 zł, 
3. Lustro sMaRt: standardowe - 239 zł 199 zł, wysuwane - 459 zł 389 zł, 
4. kosz meblowy sMaRt: biały - 419 zł 359 zł, szary - 469 zł 399 zł

1.

2.

3.

4.

 199zł/szt.od

wysuwane lustro Dyskretne schowki Funkcjonalne przegródki 
do szuflad *

praktyczny schowek 
na podręczne kosmetyki

pomysłowy kosz na bieliznęwysoki pojemny słupek

* komplet praktycznych organizerów nie stanowi zestawu.

meble dostępne w dwóch 
wersjach kolorystycznych 
– szarej i białej. 

szafka sMaRt pod umywalkę CaRINa:
50 biała - 619 zł 529 zł, szara - 669 zł 569 zł
60 biała - 659 zł 569 zł, szara 709 zł 609 zł
70 biała - 769 zł 659 zł, szara 819 zł 699 zł
zobacz umywalki Carina na str. 5.

od od 529619 zł/szt.

promocja obowiązuje od 01.03.2018 do 30.04.2018 roku 
lub do wyczerpania stanów magazynowych.
podane ceny są sugerowanymi cenami brutto.
producent nie odpowiada za błędy wynikłe w druku.
zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego 
wyglądu produktów.

pieczątka sklepu:

FUNKCJONALNE meble

poWiErZcHNiA

2-LATA GWArANcji 
NA mEBLE

YEArS

„PUSH” SYSTEm

SmArT SYSTEm

Z LUSTREM


