
zestaw AURO 
Zestaw B351: 
szafka AURO, umywalka CARinA 60 cm
S801-350

S T YC Z E Ń  –  LU T Y 2 0 2 1 
C E R A M I K A Ł A Z I E N KO WA |  W Y P O S A Ż E N I E  Ł A Z I E N E K

superprOMOCJA

Zestaw B287:
stelaż podtynkowy AQUA 22, miska zawieszana CREA 
OVAL CleanOn, deska duroplastowa, wolnoopadająca, 
z funkcją łatwego wypinania, przycisk spłukujący 
MOVi chrom błyszczący 
S701-451

ceramika CREA

umywalki nablatowe CREA

14%
taniej

18%
taniej

Zobacz meble i kabiny z serii CREA na str. 3

• technologia bezkołnierzowa CleanOn
• ukryty montaż
• bardzo wąski stelaż
• ultra ciche spłukiwanie

• technologia ROCKLiTE
• cienkie ranty
• wytrzymała masa ceramiczna

1

2

3

26%
taniej

DO

Dostępny jest także:
bidet zawieszany CREA OVAL 
K114-009 - 699 zł 764 zł 

W ofercie dostępna jest także: 
umywalka wpuszczana w blat CREA 
38 cm, okrągła K114-002 - 499 zł 579 zł

1 50 cm, prostokątna K114-001 - 659 zł 769 zł

2 38 cm, okrągła K114-020 - 599 zł 699 zł

3 35 cm, kwadratowa K114-007 - 599 zł 699 zł

już od 499zł

399zł
489zł

999zł
1349zł

CIENKI RANT ZMODYFIKOWANE
SZKLIWO

Unikatowe umywalki CREA, dzięki zmodyfikowanej 
masie ceramicznej, wyprodukowane w technologii 
Rocklite, są perfekcyjnie wykończone, mają 
idealnie cienkie ranty, a także są niezwykle 
odporne na uderzenia. 

WZMOCNIONA
MASA CERAMICZNA

https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/crea,28.html
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kabina prysznicowa MiLLE ceramika MiLLE
Zestaw B298: 
stelaż podtynkowy AQUA 22, bezkołnierzowa miska zawieszana MiLLE PLUS CleanOn, deska 
duroplastowa, antybakteryjna, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, przycisk spłukujący 
MOVi chrom błyszczący
S701-461

meble MiLLE

Zestaw:
szafka LARA, umywalka MiLLE

50 cm Slim - 549 zł 
60 cm Slim - 589 zł

80 cm - 719 zł
100 cm - 859 zł

• 7 lat gwarancji
• szkło hartowane 8 mm
• powłoka ochronna CleanPro
• regulowany profil przyścienny

12%
taniej

9%
taniej

DO

szkło transparentne
- 100×200 cm, S161-003 - 1099 zł 1199 zł 
- 120×200 cm, S161-004 - 1199 zł 1299 zł

szkło transparentne
- 100×200 cm, S161-001 - 999 zł 1099 zł 
- 120×200 cm, S161-002 - 1099 zł 1199 zł

969zł
1099zł

czarna chrom

od 1099zł
od 999zł

dostępna 
w kolorach:

czarny

chrom

dostępne w kolorach:

biały

szary

orzech

już od 549zł

nowość
• opcja Slim w szafkach  

o szerokości 50 i 60 cm
• ciche domykanie szuflady
• do samodzielnego montażu

nowość
• Fresh System
• oszczędne spłukiwanie
• wąski stelaż 
• technologia bezkołnierzowa 

CleanOn

https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/mille-nowoczesna-kolekcja-lazienkowa,178.html
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brodziki TAKO

Możliwość montażu we wnęce.

kabiny CREA

meble CREA

15%
taniej

• chromowana rynienka 
odprowadzająca wodę

• licowany zawias
• srebrne uszczelki
• powłoka hydrofobowa CleanPro
• drzwi na zawiasach  

lub przesuwne

• podwójne wzmocnienie
• akryl najwyższej jakości
• w wersji Slim – zakryty odpływ

• płyta odporna na wilgoć AQUASAFE
• szuflada z pełnym wysuwem

11%
taniej

DO

15%
taniej

DO

Możliwość montażu we wnęce.

Drzwi na zawiasach kabiny prysznicowej CREA 
- 90×200 cm, lewe S159-005, prawe S159-006 - 1499 zł 1599 zł
- 100×200 cm, lewe S159-001, prawe S159-002 - 1599 zł 1749 zł
- 120×200 cm, lewe S159-003, prawe S159-004 - 1599 zł 1799 zł

Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej CREA 
szkło transparentne 
- 120×200 cm, S159-007 - 1599 zł 1739 zł
- 140×200 cm, S159-008 - 1699 zł 1839 zł Ścianka kabiny prysznicowej CREA 

szkło transparentne 
- 80×200 cm, S159-009 - 749 zł 799 zł 
- 90×200 cm, S159-010 - 799 zł 829 zł

Ścianka kabiny prysznicowej CREA 
przesuwna, szkło transparentne 
- 80×200 cm,  S900-2613 - 749 zł 799 zł 
- 90×200 cm, S900-2614 - 799 zł 829 zł

Brodzik kwadratowy TAKO zintegrowany 
- 80×16 cm, S204-011 - 349 zł 399 zł 
- 90×16 cm, S204-012 - 369 zł 429 zł

Brodzik prostokątny TAKO 
- 100×80×4 cm, S204-019 - 469 zł 549 zł 
- 120×90×4 cm, S204-020 - 479 zł 559 zł

Brodzik kwadratowy TAKO SLiM 
z syfonem 
- 80×4 cm, S601-121 - 489 zł 569 zł 
- 90×4 cm, S601-122 - 509 zł 599 zł

Brodzik kwadratowy TAKO 
- 80×4 cm, S204-009 - 429 zł 499 zł
- 90×4 cm, S204-010 - 459 zł 539 zł

Zestaw:
szafka CREA, umywalka CREA
40 cm - 619 zł 730 zł 
50 cm - 929 zł 1090 zł

60 cm - 1019 zł 1205 zł
80 cm - 1269 zł 1490 zł

100 cm - 1659 zł 1945 zł

od 1499zł

od 1599zł

od 349zł

dostępne w kolorach:

biały

szary

dąb

już od 619zł

Syfon w ZeStawie

https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/crea,28.html
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Zestaw B227:  
stelaż podtynkowy AQUA 52 pneumatyczny, Slim, Quick fix, 
bezkołnierzowa miska zawieszana ViRGO CleanOn, deska 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, 
przycisk spłukujący KWADRAT chrom błyszczący 
S701-406

Zestaw B49:  
stelaż podtynkowy AQUA 22, bezkołnierzowa miska zawieszana 
ARTECO CleanOn, deska polipropylenowa, wolnoopadająca, 
przycisk spłukujący EnTER chrom błyszczący 
S701-301

Zestaw 884:  
stelaż podtynkowy AQUA 02, miska zawieszana FACiLE, deska 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, 
przycisk spłukujący LINK KÓŁKO chrom błyszczący 
S701-207

Zestaw 897:  
stelaż podtynkowy AQUA 02, miska zawieszana DELFi, deska SLiM, 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, 
przycisk spłukujący EnTER chrom błyszczący 
S701-218

• Fresh System
• ultra płytki tylko 11 cm

Zestaw B212:
stelaż podtynkowy AQUA 52 pneumatyczny, Slim, Quick 
Fix, miska zawieszana CiTY SQUARE SLiM CleanOn, deska 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania, 
przycisk spłukujący ACCEnTO SQUARE chrom błyszczący 
S701-399

zestaw stelaż AQUA 52 z miską CiTY SQUARE 

zestaw z miską ARTECO zestaw z miską FACiLE zestaw z miską DELFi

zestaw stelaż AQUA 52 z miską ViRGO

Bidet zawieszany 
CITY SQUARE 
K35-045 

Bidet zawieszany 
VIRGO 
K118-001

17%
taniej

20%
taniej

25%
taniej

14%
taniej

DO

20%
taniej

DO

1189zł
1389zł

1149zł
1389zł

649zł
729zł

599zł
749zł

719zł
869zł

619zł
769zł

599zł
799zł

10 LAT 
GWARANCjI  
na wszystkie  

elementy

https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/crea,28.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b212-aqua-city-square,1239.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b227-virgo,1232.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-897-aqua,1022.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-884-aqua,1023.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b49-aqua,1021.html


Miska bezkołnierzowa inVERTO z systemem StreamOn gwarantuje:
• skuteczne, wirowe spłukiwanie
• ciche opłukiwanie wnętrza
• obmywanie bez rozchlapywania wody
• najwyższy standard higieny  
    bez użycia silnych detergentów
• oszczędność wody: spłukiwanie tylko 2⁄₄ litra
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Stelaż podtynkowy AQUA 22
S97-048

Stelaż podtynkowy AQUA 42
S97-051

Stelaż podtynkowy AQUA 02
S97-063

Stelaż podtynkowy AQUA 52
S97-062

• pneumatyczna  
technologia spłukiwania

• ultra cichy
• wyjątkowo cienki
• system mocowania  

QuickFix
• Fresh System

• mechaniczna technologia spłukiwania
• do niskiej zabudowy
• Fresh System

• mechaniczna  
technologia spłukiwania

• bardzo wąski

• nowoczesna technologia 
spłukiwania wirowego StreamOn

• mechaniczna  
technologia spłukiwania

• bardzo wąski
• system mocowania  

QuickFix
• Fresh System

Zestaw 741:  
miska zawieszana CASPiA CleanOn, deska SLiM, 
duroplastowa, antybakteryjna, wolnoopadająca, 
z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem 
K701-103

Zestaw:  
miska zawieszana DELFi 
deska duroplastowa, 
antybakteryjna
K97-140

Bidet zawieszany 
inVERTO
K671-002 

stelaże podtynkowe AQUA

miska zawieszana CASPiA

ceramika inVERTO

miska zawieszana PARVAmiska zawieszana MODUO miska zawieszana DELFi

19%
taniej

19%
taniej

20%
taniej

15%
taniej

DO

19%
taniej

DO

17%
taniej

DO

Dostępny jest także: 
bidet zawieszany MODUO
K116-026 - 499 zł 599 zł

Dostępny jest także: 
bidet zawieszany DELFi
K11-0018 - 349 zł 399 zł

789zł
972zł

499zł
613zł

999zł
1099zł

1149zł
1348zł

679zł
799zł

299zł
369zł

399zł
499zł

399zł
499zł

319zł
399zł

479zł
599zł

10 LAT 
GWARANCjI  
na wszystkie  

elementy

10 LAT 
GWARANCjI  

na ramę

3 LATA 
GWARANCjI  
na pozostałe

elememty 

10 LAT 
GWARANCjI  
na wszystkie  

elementy

10 LAT 
GWARANCjI  
na wszystkie  

elementy

Zestaw 547:  
miska zawieszana PARVA CleanOn, deska 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania
K701-015

Zestaw A29:  
miska zawieszana MODUO CleanOn, deska 
SLiM WRAP, duroplastowa, antybakteryjna, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
K701-262 

Zestaw B252:  
miska zawieszana inVERTO StremOn, deska SLiM WRAP, 
duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
S701-432 

https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b252-miska-zawieszana-inverto-streamon-z-deska-duroplastowa,1223.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-miska-zawieszana-parva-clean-on-deska-duroplastowa-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania-,880.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/miska-zawieszana-moduo-z-deska-slim-wrap-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,1038.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-miska-zawieszana-caspia-cleanon-deska-slim-duroplastowa-z-przyciskiem,1035.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/aqua-52-pneu-s-qf-box,988.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/aqua-22-mech-qf-box,984.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/aqua-42-mech-l-box,991.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/aqua-02-mech-box,976.html
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• technologia  
bezkołnierzowa CleanOn

• spłukiwanie 3⁄₅ l 
• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

• technologia  
bezkołnierzowa CleanOn

• spłukiwanie 3⁄₅ l 
• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

• technologia 
bezkołnierzowa CleanOn

• spłukiwanie 3⁄₅ l 
• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

• spłukiwanie 3⁄₆ l 
• odpływ poziomy 
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

• technologia  
bezkołnierzowa SimpleOn

• spłukiwanie 3⁄₆ l 
• odpływ poziomy
• doprowadzenie wody  

z boku zbiornika

miska SimpleOn 
ze skróconym kołnierzem

tradycyjna miska 
kołnierzowa

łatwiejsze czyszczenie miski ze zredukowanym kołnierzem

23%
taniej

15%
taniej

29%
taniej

DO

17%
taniej

DO

14%
taniej

superprOMOCJA

Dostępny jest także: 
Zestaw 674:  
kompakt MODUO CleanOn, 
deska SLiM WRAP, duroplastowa, 
antybakteryjna, wolnoopadająca
K116-036

Zestaw 603:  
deska SLIM, odpływ poziomy, 
spłukiwanie 3⁄₅ l, doprowadzenie  
wody z boku zbiornika
K35-037

Zestaw 604:  
deska SLIM, odpływ poziomy, 
spłukiwanie 3⁄₅ l, doprowadzenie 
wody z dołu zbiornika
K35-038

Dostępny jest także:
Zestaw 698:  
kompakt CERSAniA ii SimpleOn, 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego wypinania
K11-2339

Dostępny jest także: 
Zestaw 207:
kompakt KASKADA, deska 
polipropylenowa, odpływ pionowy, 
zasilanie wody z boku zbiornika
K100-207

369 zł 429 zł 329 zł 389 zł

459 zł 645 zł 499 zł 666 zł 499 zł 666 zł

Zestaw 602:  
odpływ poziomy, spłukiwanie 3⁄₅ l, 
doprowadzenie wody z dołu zbiornika
K35-036

W ofercie dostępne są także: 

kompakt MODUO
Zestaw 649:
kompakt MODUO CleanOn, deska SLiM, duroplastowa, antybakteryjna, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
K116-001 

kompakt CiTY

kompakt CARinA
Zestaw 482:  
kompakt CARinA CleanOn, deska duroplastowa, antybakteryjna, 
wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
K31-044

kompakt CERSAniA
Zestaw 699:  
kompakt CERSAniA ii SimpleOn, deska SLiM, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania
K11-2340

kompakt KASKADA
Zestaw 206:
kompakt KASKADA, deska polipropylenowa 
K100-206

559zł
723zł

579zł
679zł

379zł
439zł 279zł

335zł

459zł
645zł

Zestaw 601:
kompakt CiTY CleanOn, deska duroplastowa, 
antybakteryjna, wolnoopadająca, 
z funkcją łatwego wypinania
K35-035

Płytki kołnierz SimpleOn 
to dużo łatwiejsze 
czyszczenie miski

https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-601-city-new-cleanon-010-z-deska-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,720.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kompakt-207-k020-36-deska-pp,1151.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-699-cersania-ii-simpleon-010-deska-slim-duroplastowa-wolnoopadajaca-z-latwym-wypinaniem,1234.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-carina-new-cleanon-z-deska-duroplastowa,803.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-moduo-clean-on-010-z-deska-duroplastowa-slim-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,884.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kompakt-206-k010-36-deska-pp,968.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-city-new-cleanon-011-35-z-deska-city-slim-duroplastowa,804.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-603-city-new-cleanon-010-z-deska-slim-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,722.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-602-city-new-cleanon-011-z-deska-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,721.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-698-cersania-ii-simpleon-010-deska-duroplastowa-wolnoopadajaca-z-latwym-wypinaniem,1233.html
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wanna ZEn
167×72 cm, owalna wolnostojąca
S301-302

270
litrów

238
litrów

210
litrów

220
litrów

Syfon w ZeStawie

- 160×75 cm, owalna wolnostojąca 
   S301-300 3599 zł

- 170×83 cm, przyścienna wolnostojąca
   S301-301

3899 zł

- 162×72 cm, prostokątna wolnostojąca 
    S301-299 3699 zł

już od 3599zł

• akryl najwyższej jakości o grubości 4 mm
• wzmocnienie włóknem szklanym
• waga tylko 41 kg
• czynnik UV - dzięki niemu idealna biel 

wanien utrzymuje się przez długie lata
• syfon z korkiem KLIK-KLAK w zestawie

wanny CREA

• akryl najwyższej jakości o grubości 4 mm
• centralnie zlokalizowany odpływ
• wzmocnienie włóknem szklanym

• waga tylko ok. 40 kg (w zależności od modelu)
• czynnik UV - dzięki niemu idealna biel wanien 

utrzymuje się przez długie lata
• syfon z korkiem KLiK-KLAK w zestawie

3699 zł

Syfon wannowy KLiK-KLAK
dostepny jest także w kolorach: 
      czarny S904-008 - 169 zł
       złoty S904-009 - 169 z

Już wkrótce nowe wolnostojące baterie wannowo-natryskowe 
(baterie Inverto i Crea widoczne na aranżacjach)! 

nowość

https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/wanny-wolnostojace-komfortowy-relaks-w-nowoczesnej-formie,180.html


Promocja obowiązuje od 02/01/2021 r. do 28/02/2021 r. lub do wyczer-

pania stanów magazynowych. Podane ceny są sugerowanymi cenami 

brutto. Producent nie odpowiada za błędy wynikłe w druku. Zdjęcia 

mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

P I E C Z Ą T K A  S K L E P U

19%
taniej

DO

baterie MiLLE baterie AMET

Wanna prostokątna LAnA:
- 140×70 cm, S301-160 - 439 zł 519 zł
- 150×70 cm, S301-161 - 449 zł 529 zł
- 160×70 cm, S301-162 - 459 zł 539 zł
- 170×70 cm, S301-163 - 479 zł 559 zł

1 umywalkowa, czarna S951-048 - 339 zł 399 zł biała S951-047 - 339 zł 399 zł chrom S951-045 - 249 zł 299 zł

2 wannowo-natryskowa, czarna S951-009 - 449 zł 529 zł biała S951-008 - 449 zł 529 zł chrom S951-006 - 299 zł 349 zł

3 natryskowa, czarna S951-034 - 329 zł 399 zł biała S951-033 - 329 zł 399 zł chrom S951-031 - 249 zł 299 zł

1 umywalkowa, S951-041 - 149 zł 179 zł

2 wannowo-natryskowa, S951-003 - 219 zł 259 zł

3 natryskowa, S951-027 - 149 zł 179 zł

zestawy natryskowe

139zł
169zł

79zł
89zł

• silikonowe wykończenie Easy Clean 
• trzy funkcje natrysku 
• napowietrzanie wody Turbo Air
• wąż 150 cm

wanna LAnA

• bezpieczne 5-milimetrowe  
szkło transparentne 

• powłoka ochronna 
CleanPro 

• brodzik z najwyższej  
jakości akrylu

• akryl najwyższej jakości 
• podwójne wzmocnienie

15%
taniej

DO

18%
taniej

DO

17%
taniej

DO

już od 439zł

już od 149zł

już od 249zł

185
litrów

do

1

1

22

3
3

dostępne w kolorach:

biały

chrom

czarny

18%
taniej

DO

już od 1059zł

kabina prysznicowa ARTECO
Zestaw natryskowy 
ViBE z drążkiem
S951-021

Zestaw natryskowy MODi, 
uchwyt punktowy
S951-023

Zestaw B96:  
kabina półokrągła ARTECO 80×190 cm,  
brodzik TAKO 80×16 cm, S601-113- 1059 zł 1299 zł

Zestaw B97:  
kabina półokrągła ARTECO 90×190 cm,  
brodzik TAKO 90×16 cm, S601-114- 1139 zł 1399 zł

https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b96-kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-80x190-z-brodzikiem-tako-80x16,1149.html
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/mille,61.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-natryskowy-vibe,661.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-natryskowy-modi,663.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bateria-umywalkowa-amet,680.html
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/lana,42.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b97-kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-90x190-z-brodzikiem-tako-90x16,1150.html

