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565 zł

419 zł

1309 zł

1099 zł

do 
-16%

-26%
OFERTA SPECJALNA

*Mebel do samodzielnego montażu.

Dynamiczna, inspirująca, stylowa i pełna energii. 
Taka jest nowa seria łazienkowa CITY.  
Ten niezwykle oryginalny koncept zarówno  

pod względem designu, jak i funkcjonalności doskonale 
wpisuje się w filozofię wielkomiejskiego stylu życia.

ZESTAw B286: 
stelaż podtynkowy 

AQUA 22 mechaniczny, 
miska zawieszana CITY 

SQUARE CleanOn, 
deska duroplastowa, 

wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego  

wypinania, przycisk  
spłukujący MOVI chrom 

błyszczący
S701-450

Stelaż podtynkowy 
AQUA 02 mechaniczny
S97-063

Bidet zawieszany CITY SQUARE
K35-045 - 729 zł 619 zł

-20%

399 zł

319 zł

AQUA

ZESTAw 824: szafka biała 
z umywalką CITY 60* 
S801-156-DSM - 565 zł 419 zł

ZESTAw 825: szafka orzech 
z umywalką CITY 60* 
S801-157-DSM - 565 zł 419 zł

CITY SQUARE

CERAMIKA ŁAZIENKOWA WYPOSAŻENIE ŁAZIENEKW
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 MOC promocji

http://www.cersanit.com/
https://www.cersanit.com.pl/
https://www.cersanit.com.pl/moc-promocji/
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-lara-city-60-biala-dsm,1288.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-lara-city-60-orzech-dsm,1289.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/aqua-02-mech-box,976.html
https://www.cersanit.com.pl/
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/city_2,3.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-city-square-z-ukrytym-montazem,1238.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b286-aqua-22-mech-mz-city-square-co-dur-wo-lw-movi-chr-blysk-vir,1280.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-city-square-z-ukrytym-montazem,1238.html
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/city_2,3.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b286-aqua-22-mech-mz-city-square-co-dur-wo-lw-movi-chr-blysk-vir,1280.html
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Umywalka meblowo-nablatowa 
9| 60 K671-005 - 699 zł 599 zł
10*| 80 K671-006 - 899 zł 769 zł
11| 100 K671-007 - 1099 zł 949 zł

1| Szafka z blatem  
INVERTO lake stone
80 S930-006 - 1799 zł
Dostępna także w innych 
wariantach wymiarowych 
i kolorystycznych.

6| Słupek INVERTO  
lake stone  
S930-009 - 1699 zł
Dostępny także  
w innych wariantach 
kolorystycznych.

3| Szafka modułowa  
wisząca INVERTO  
40 lake stone  
S930-014 - 799 zł
Dostępna także w innych 
wariantach kolorystycznych.

4| Szafka modułowa  
wisząca INVERTO  
40 glass  
S930-015 - 799 zł

5| Szafka lustrzana INVERTO  
40 S930-010 - 699 zł 
Dostępna także w innych  
wariantach wymiarowych.

Meble dostępna także w wariancie 
kolorystycznym Calacatta.

2| Szafka podumywalkowa 
INVERTO lake stone
60 S930-003 - 1499 zł
Dostępna także w innych  
wariantach wymiarowych 
i kolorystycznych.

-14%
1348 zł

1159 zł

699 zł

od 599 zł

      ZESTAw B252:  
miska zawieszana  
INVERTO Stream On  
ze spłukiwaniem wirowym, 
z funkcją ukrytego montażu, 
deska Slim Wrap,  
duroplastowa, wolnoopadająca, 
z funkcją łatwego wypinania 
S701-432

Bidet zawieszany INVERTO
K671-002 - 1099 zł 949 zł

1

12

7

13

3

4

5

Umywalka nablatowa 
7| 60 prostokątna K671-008 - 849 zł 729 zł
8| 60 oval K671-009 - 849 zł 729 zł

INVERTO

od 699 zł

7

12

13

9

1 2

3 4 5 6

10* 11

8

12| 

13| 

nowość

Kolekcja INVERTO to przede wszystkim połączenie wyrafinowanej elegancji  
i nowoczesnych rozwiązań wzorniczych. Jednym z nich jest użycie płytki ceramicznej 
do frontów mebli. Kolejną innowacją jest zastosowanie w zawieszanych miskach 

INVERTO systemu spłukiwania STREAM ON, który odwraca strumień wody i zamienia go  
w wir. Pozwala to na niezwykle ciche i dokładne usunięcie zanieczyszczeń.

*Możliwość zakupienia również umywalki lewej K671-016. 

MOC promocji

https://mocpromocji.pl/
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/inverto_calacatta,140.html
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/inverto_calacatta,140.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-z-blatem-inverto-lake-stone-80,1261.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-podumywalkowa-inverto-lake-stone-60,1306.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-modulowa-wiszaca-inverto-lake-stone-40,1250.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-modulowa-wiszaca-inverto-40-szklo,1251.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-lustrzana-inverto-40,1252.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/slupek-inverto-lake-stone,1303.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-inverto-60-prostokatna,1214.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-inverto-60-owalna,1215.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-60,1218.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-80-prawa,1216.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-100,1219.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-inverto-60-prostokatna,1214.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-inverto-60-owalna,1215.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-80-lewa,1217.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-60,1218.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-80-prawa,1216.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowo-nablatowa-inverto-100,1219.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b252-miska-zawieszana-inverto-streamon-z-deska-duroplastowa,1223.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-inverto,1221.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b252-miska-zawieszana-inverto-streamon-z-deska-duroplastowa,1223.html


3

9 10

5| Szafka podumywalkowa 
CREA* biały 
40 S924-001 - 449 zł 389 zł
Dostępna także w innych wariantach  
wymiarowych i kolorystycznych.

6| Szafka z blatem uniwersalnym 
CREA* biały 
80 S924-005 - 1139 zł 989 zł
Dostępna także w innych wariantach  
wymiarowych i kolorystycznych.

7| Słupek CREA biały 30×25 otwarty 
S924-023 - 449 zł 379 zł 

8| Słupek CREA* biały 40×25 
S924-022 - 649 zł 549 zł
Dostępny także w innych  
wariantach kolorystycznych.

do 
-18%

do 
-17%

do 
-15%

16| ZESTAw 907:
miska zawieszana CREA 
Clean On, prostokątna 
z deską SlIM duropla-
stową, antybakteryjną, 
wolnoopadającą z funk-
cją łatwego wypinania 
za pomocą jednego 
przycisku
S701-213

17| Bidet zawieszany 
CREA prostokątny

K114-010 - 764 zł 649 zł

979 zł

799 zł

998 zł

859 zł

319 zł

od 269 zł

Umywalka meblowa 
9| 40 K114-004 - 319 zł 269 zł
Dostępna także w innych  
wariantach wymiarowych.

Umywalka nablatowa CREA  
10| 50 prostokątna K114-001 - 769 zł 649 zł 

11| 38 okrągła K114-020 - 699 zł 589 zł  
12| 35 kwadratowa K114-007 - 699 zł 589 zł

15| Wanna asymetryczna CREA:
- 160×100 prawa S301-230, lewa S301-232 - 1299 zł 1079 zł

14| Wanna prostokątna CREA:
- 150×75 S301-233 - 1139 zł 949 zł
- 160×75 S301-225 - 1199 zł 999 zł
- 170×75 S301-226 - 1239 zł 1039 zł
- 180×80 S301-227 - 1299 zł 1079 zł

- miska prostokątna K114-022 - 799 zł 679 zł
- miska owalna K114-023 - 799 zł 679 zł
- zbiornik, dopływ wody z boku K673-004 - 199 zł 170 zł
- zbiornik, dopływ wody z dołu K673-005 - 199 zł 170 zł

1139 zł

od 949 zł

18| Kompakt CREA 
Clean On, prostokątny 
z deską SlIM duropla-
stową, wolnoopadają-
cą z funkcją 
łatwego wypinania 
za pomocą jednego 
przycisku

miska 689 zł + zbiornik 170 zł

 

od 1379 zł
1| Drzwi na zawiasach 
kabiny prysznicowej CREA
szkło transparentne 
- 90×200 - 1599 zł 1379 zł
- 100×200 - 1749 zł 1509 zł
- 120×200 - 1799 zł 1549 zł

 

od 689 zł

 

od 689 zł

2| Ścianka kabiny  
prysznicowej CREA 
szkło transparentne 
- 80×200 - 799 zł 689 zł
- 90×200 - 829 zł 719 zł

Możliwość zakupienia drzwi 
lewych lub prawych.
Możliwość montażu we wnęce.

 

od 1499 zł
3| Drzwi przesuwne 
do kabiny prysznicowej CREA 
szkło transparentne 
- 120×200 - 1739 zł 1499 zł
- 140×200 - 1839 zł 1579 zł
Możliwość montażu we wnęce.

4| Ścianka kabiny  
prysznicowej CREA 
przesuwna 
szkło transparentne 
- 80×200 - 799 zł 689 zł
- 90×200 - 829 zł 719 zł

1

10

16

16

17

18

5 6

7 8

CREA

Umywalka wpuszczana CREA 
13| 38 okrągła K114-002 - 579 zł 489 zł

11 12 13

14

15

Do zakupu osobno każda część: 

nowość

Dostępne brodziki TAKO od 359 zł.

MOC promocji

https://mocpromocji.pl/
https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/crea,28.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-przesuwne-do-kabiny-prysznicowej-crea-120-x-200,1185.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-crea-cleanon-010020-prostokatny-back-to-wall-deska-slim-duroplastowa,1290.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-crea-cleanon-010020-owalny-back-to-wall-deska-slim-duroplastowa,1291.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zbiornik-crea-010-35-l,1292.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zbiornik-crea-011-35-l,1293.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/miska-zawieszana-crea-prostokatna-z-deska-slim-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania-za-pomoca-jednego-przycisku,738.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-crea-prostokatny,736.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/miska-zawieszana-crea-prostokatna-z-deska-slim-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania-za-pomoca-jednego-przycisku,738.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-crea-prostokatny,736.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-crea-150x75,775.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-crea-150x75,775.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-crea-160x75,776.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-crea-170x75,777.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-crea-180x80,778.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-asymetryczna-crea-prawa-160x100,779.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-asymetryczna-crea-lewa-160x100,780.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-asymetryczna-crea-prawa-160x100,779.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-asymetryczna-crea-prawa-160x100,779.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-wpuszczana-crea-38-okragla,745.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-50-prostokatna,744.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-38-okragla,747.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-35-kwadratowa,746.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-meblowa-crea-40,739.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-50-prostokatna,744.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-38-okragla,747.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-35-kwadratowa,746.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-podumywalkowa-crea-40-biala,752.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/szafka-z-blatem-uniwersalnym-crea-80-biala,756.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/slupek-crea-bialy-3025-otwarty,749.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/slupek-crea-bialy-4025,748.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/slupek-crea-bialy-3025-otwarty,749.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/slupek-crea-bialy-4025,748.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-na-zawiasach-kabiny-prysznicowej-crea-90-x-200-lewe,1179.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/scianka-kabiny-prysznicowej-crea-80-x-200,1187.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-przesuwne-do-kabiny-prysznicowej-crea-120-x-200,1185.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/scianka-kabiny-prysznicowej-crea-przesuwna-80-x-200,1189.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-na-zawiasach-kabiny-prysznicowej-crea-90-x-200-lewe,1179.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-na-zawiasach-kabiny-prysznicowej-crea-100-x-200-lewe,1180.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-na-zawiasach-kabiny-prysznicowej-crea-120-x-200-lewe,1181.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/scianka-kabiny-prysznicowej-crea-90-x-200,1188.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/scianka-kabiny-prysznicowej-crea-80-x-200,1187.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-przesuwne-do-kabiny-prysznicowej-crea-140-x-200,1186.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-przesuwne-do-kabiny-prysznicowej-crea-120-x-200,1185.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/scianka-kabiny-prysznicowej-crea-przesuwna-80-x-200,1189.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/scianka-kabiny-prysznicowej-crea-przesuwna-90-x-200,1190.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zbiornik-crea-010-35-l,1292.html
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/tako,138.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-nablatowa-crea-50-prostokatna,744.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/miska-zawieszana-crea-prostokatna-z-deska-slim-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania-za-pomoca-jednego-przycisku,738.html
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-14%

do 
-19%

1199 zł

od 1009 zł

1199 zł

od 1029 zł
MIllE

ARTECO

Kabina prysznicowa ARTECO 
szkło transparentne, brodzik TAKO 
(kabina + brodzik) 
półokrągła
- 80×190 + 80×6 - 1299 zł 1059 zł
- 90×190 + 90×6 - 1399 zł 1139 zł 
kwadratowa
- 80×80×190 + 80×4 - 1399 zł 1179 zł
- 90×90×190 + 90×4 - 1499 zł 1259 zł

Kabina prysznicowa  
narożna ARTECO PIVOT 
szkło transparentne, 
- 80×80×190 - 1199 zł 1009 zł
- 90×90×190 - 1299 zł 1099 zł

Drzwi PIVOT kabiny  
prysznicowej ARTECO, 
szkło transparentne, 
- 80×190 - 799 zł 669 zł
- 90×190 - 849 zł 719 zł

Kabina prysznicowa  
półokrągła ARTECO 
szkło transparentne, 
- 80×80×190 - 1059 zł 889 zł
- 90×90×190 - 1099 zł 929 zł

Kabina prysznicowa  
przesuwna ARTECO 
szkło transparentne, 
- 100×80×190 - 1399 zł 1179 zł
- 120×90×190 - 1499 zł 1259 zł

1| Kabina prysznicowa WAlK-IN MIllE  
szkło transparentne, czarna
- 100×200 - 1199 zł 1029 zł
- 120×200 - 1299 zł 1119 zł

Wanna prostokątna FlAVIA:
- 140×70 S301-104 - 699 zł 579 zł
- 150×70 S301-105 - 729 zł 599 zł
- 160×70 S301-106 - 739 zł 599 zł
- 170×70 S301-107 - 749 zł 619 zł

699 zł

od 579 zł

do 
-19%

do 
-17%

FlAVIAINTRO

1019 zł

od 849 zł
Wanna prostokątna INTRO
- 140×75 S301-065 - 1019 zł 849 zł
- 150×75 S301-066 - 1029 zł 859 zł
- 160×75 S301-067 - 1049 zł 879 zł
- 170×75 S301-068 - 1049 zł 879 zł
- 180×80 S301-222 - 1059 zł 879 zł

Obudowa wanny Virgo/intro
panel czołowy 140, 150, 160, 170  
lub 180 - 469 zł 399 zł
panel boczny 140, 150, 160, 170  
lub 180 - 299 zł 249 zł

Dostępne brodziki 
TAKO od 359 zł.

MOC promocji

https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/mille,61.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-walk-in-mille-czarna-100-x-200,1177.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-walk-in-mille-czarna-100-x-200,1177.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-walk-in-mille-czarna-120-x-200,1178.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b96-kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-80x190-z-brodzikiem-tako-80x16,1149.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b152-kabina-arteco-kwadratowa-80-x-80-x-190-z-brodzikiem-tako-80-x-4,1191.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-80-x-80-x-190,1152.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-arteco-przesuwna-100-x-80-x-190,1154.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-narozna-arteco-pivot-80-x-80-x-190,1158.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-pivot-kabiny-prysznicowej-arteco-80-x-190,1156.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b96-kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-80x190-z-brodzikiem-tako-80x16,1149.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b97-kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-90x190-z-brodzikiem-tako-90x16,1150.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b152-kabina-arteco-kwadratowa-80-x-80-x-190-z-brodzikiem-tako-80-x-4,1191.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b153-kabina-arteco-kwadratowa-90-x-90-x-190-z-brodzikiem-tako-90-x-4,1192.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-80-x-80-x-190,1152.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-arteco-polokragla-90-x-90-x-190,1153.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-arteco-przesuwna-100-x-80-x-190,1154.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-prysznicowa-arteco-przesuwna-120-x-90-x-190,1155.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-narozna-arteco-pivot-80-x-80-x-190,1158.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kabina-narozna-arteco-pivot-90-x-90-x-190,1159.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-pivot-kabiny-prysznicowej-arteco-80-x-190,1156.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/drzwi-pivot-kabiny-prysznicowej-arteco-90-x-190,1157.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-intro-140x75,223.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-flavia-140x70,234.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-intro-140x75,223.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-intro-150x75,224.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-intro-160x75,225.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-intro-170x75,226.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-intro-180x80,1131.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/panel-czolowy-virgointro-140,280.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/panel-boczny-virgointro-140-150-160-170,284.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-flavia-140x70,234.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-flavia-150x70,235.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-flavia-160x70,236.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wanna-prostokatna-flavia-170x70,237.html
https://mocpromocji.pl/
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/arteco,10.html
https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/tako,138.html
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-17%-16%

-22% -20%

do 
-17%

1| Kabina prysznicowa WAlK-IN MIllE  
szkło transparentne, czarna
- 100×200 - 1199 zł 1029 zł
- 120×200 - 1299 zł 1119 zł

1389 zł

1149 zł

1429 zł

1199 zł

1029 zł

799 zł

439 zł

od 369 zł

869 zł

699 zł

ZESTAw B227:  
stelaż podtynkowy 
AQUA 52 pneumatyczny, 
Slim, Quick Fix, miska 
zawieszana VIRGO 
CleanOn, deska 
duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego  
wypinania, przycisk  
spłukujący KWADRAT 
chrom błyszczący 
S701-406

ZESTAW B23:  
stelaż podtynkowy 
AQUA 52 pneumatyczny, 
Slim, Quick Fix, miska 
zawieszana CREA OVAl 
CleanOn, deska SlIM, 
duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego  
wypinania, przycisk  
spłukujący KÓŁKO 
chrom błyszczący 
S701-315

ZESTAw 848:  
stelaż podtynkowy
AQUA 22 mechaniczny,
miska zawieszana  
COlOUR CleanOn,  
deska duroplastowa,
wolnoopadająca,
z funkcją łatwego
wypinania, przycisk
spłukujący PRESTO
chrom błyszczący
S701-187

ZESTAw B49:  
stelaż podtynkowy 
AQUA 22 mechaniczny, 
miska zawieszana  
ARTECO CleanOn, 
deska polipropylenowa, 
wolnoopadająca, 
przycisk spłukujący ENTER 
chrom błyszczący 
S701-301

VIRGOCREA

COLOUR

MODUO

ARTECO

ZESTAw: szafka MODUO* szara 
(szafka + umywalka)
1| 40 S801-217-DSM - 439 zł 369 zł 
2| 50 S801-219-DSM - 599 zł 499 zł
3| 60 S801-222-DSM - 649 zł 549 zł
4| 80 S801-220-DSM - 799 zł 679 zł

ZESTAw: szafka MODUO SlIM* szara 
(szafka + umywalka)
1| 50 S801-228-DSM - 599 zł 499 zł 
2| 60 S801-226-DSM - 649 zł 549 zł
3| 80 S801-224-DSM - 799 zł 679 zł
*Mebel do samodzielnego montażu.

Standardowa
szafka 45 cm*

Szafka
Slim 38 cm*

*Wymiary dla szafki podumywalkowej o szerokości 60 cm.

MOC promocji

https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b23-aqua,995.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b227-virgo,1232.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-848-aqua,1018.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-b49-aqua,1021.html
https://www.cersanit.com.pl/porady-i-inspiracje/moduo,54.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-976-moduo-60-szary-dsm-szafka-umywalka,1284.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-982-moduo-slim-50-szary-dsm-szafka-umywalka,1287.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-976-moduo-60-szary-dsm-szafka-umywalka,1284.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-980-moduo-slim-60-szary-dsm-szafka-umywalka,1286.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-970-moduo-40-szary-dsm-szafka-umywalka,1281.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-972-moduo-50-szary-dsm-szafka-umywalka,1282.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-976-moduo-60-szary-dsm-szafka-umywalka,1284.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-974-moduo-80-szary-dsm-szafka-umywalka,1283.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-982-moduo-slim-50-szary-dsm-szafka-umywalka,1287.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-980-moduo-slim-60-szary-dsm-szafka-umywalka,1286.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-978-moduo-slim-80-szary-dsm-szafka-umywalka,1285.html
https://mocpromocji.pl/
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CASPIA

CARINA

DElFI

MODUO
-23%

-26%

-16%
972 zł

749 zł

769 zł

599 zł

416 zł

309 zł

PARVA
719 zł

479 zł

EASY
769 zł

539 zł

799 zł

669 zł

ZESTAw 741:  
miska zawieszana CASPIA 
CleanOn z funkcją ukrytego 
montażu, deska Slim, 
duroplastowa, antybakteryjna, 
wolnoopadająca z funkcją 
łatwego wypinania jednym 
przyciskiem 
K701-103

ZESTAw 548:  
miska zawieszana  
CARINA CleanOn,  
deska duroplastowa,
antybakteryjna, 
wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego  
wypinania 
K701-033

ZESTAw 792:  
miska zawieszana  
EASY CleanOn,  
deska duroplastowa,
antybakteryjna, 
wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego  
wypinania 
K701-144

ZESTAw:  
miska zawieszana  
DElFI, deska 
duroplastowa, 
wolnoopadająca
K97-199

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

ZESTAW 934:  
miska zawieszana  
MODUO CleanOn,  
deska Slim, duroplastowa,
antybakteryjna,
wolnoopadająca,  
z funkcją łatwego  
wypinania 
K701-147

do 
-22%

Bidet zawieszany CARINA
K31-010 - 559 zł 469 zł

Bidet zawieszany MODUO
K116-026 - 599 zł 499 zł

-30%

-33%

MOC promocji

https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-miska-zawieszana-caspia-cleanon-deska-slim-duroplastowa-z-przyciskiem,1035.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-miska-zawieszana-moduo-cleanon-deska-slim-duroplastowa-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,1063.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-moduo-box,1042.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/zestaw-miska-zawieszana-carina-cleanon-deska-duroplastowa,963.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/bidet-zawieszany-carina,119.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/zestaw-miska-zawieszana-easy-clean-on-deska-duroplastowa-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,882.html
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/wc-bidety-i-pisuary,3.html?o1=p&o2=134
https://mocpromocji.pl/
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3| 60 kwadratowa K11-0095 - 299 zł 249 zł
4| 55 podblatowa K11-2242 - 475 zł 389 zł

Umywalka nablatowa
1| 44 okrągła K11-0094 - 299 zł 239 zł
2| 60 owalna K11-0099 - 299 zł 239 zł

Umywalka meblowa 
50 K669-001 - 369 zł 299 zł
60 K669-002 - 399 zł 319 zł

1

2

3

4

CASPIA ONTARIOdo 
-20%

do 
-20%

-21%
CITY

666 zł

529 zł

299 zł

od 239 zł 369 zł

od 299 zł

ZESTAW 603:  
kompakt CITY NEW Clean On 
z deską Slim duroplastową, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania
K35-037 

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

Dostępny także Zestaw 604 
z doprowadzeniem wody z dołu zbiornika 
K35-038 

CERSANIA
429 zł

359 zł

ZESTAw 698:  
kompakt CERSANIA 
II SIMPlE ON z deską 
DElFI/MODUO, 
wolnoopadającą, 
z funkcją łatwego 
wypinania
K11-2339

-16%

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

Dostępny także 
Zestaw 699 K11-2340 
- 439 zł 369 zł, 
z deską Slim, duroplastową, 
wolnoopadającą, z funkcją  
łatwego wypinania.

-37%

ZESTAw 481:  
kompakt CARINA 
Clean On z deską 
duroplastową
K31-043

CARINA
666 zł

419 zł

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

ZESTAw 114:  
kompakt MERIDA 
z deską  
polipropylenową, 
antybakteryjną
K03-014

ZESTAw 216:  
kompakt PARVA 
z deską duroplastową, 
wolnoopadającą, 
z funkcją łatwego 
wypinania
K27-002

-14%-35%
MERIDAPARVA

335 zł

289 zł

519 zł

339 zł

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

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

MOC promocji

https://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/caspia_1,17.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-ring-44,79.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-square-60,80.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-oval-60,82.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-55,709.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-ontario-new-50,153.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-ring-44,79.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-oval-60,82.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-square-60,80.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-caspia-55,709.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-ontario-new-50,153.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/umywalka-ontario-new-60,154.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-city-new-cleanon-011-35-z-deska-city-slim-duroplastowa,804.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-481-carina-new-cleanon-010-deska-duroplastowa,1294.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-698-cersania-ii-simpleon-010-deska-duroplastowa-wolnoopadajaca-z-latwym-wypinaniem,1233.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-parva-010-z-deska-duroplastowa-antybakteryjna-wolnoopadajaca-z-funkcja-latwego-wypinania,89.html
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/wc-kompakt-merida-010-z-deska-polipropylenowa-antybakteryjna,6.html
https://mocpromocji.pl/


https://mocpromocji.pl/
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/armatura,8.html?o1=p
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/armatura,8.html?o1=p
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/armatura,8.html?o1=p
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/armatura,8.html?o1=p
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/armatura,8.html?o1=p
https://www.cersanit.com.pl/katalog-produktow/armatura,8.html?o1=p
https://www.cersanit.com.pl/lazienka/set-800-aqua,1030.html

