


Kolekcja Bloomsbury reprezentuje erę elegancji 
i stylu, z czasów kiedy Londyn, a w szczególności 
rejon Bloomsbury był twórczym centrum świata, 
miejscem goszczącym wielkich artystów, pisarzy 
oraz śmietankę towarzyską. Przy tworzeniu kolekcji 
przyświecała nam idea połączenia najlepszego 
wzornictwa tamtych czasów, tradycyjnej sztuki 
rękodzielniczej oraz najnowszych technologii 
produkcji. Bloomsbury ucieleśnia fuzję angielskiego 
stylu i klasy z kreatywnością i najlepszym wzornic-
twem pochodzącym z Włoch. Bloomsbury to także 
armatura, która wpisuje się w klimat Londynu 
z połowy XX wieku, kiedy miasto to swingowało 
w rytm muzyki najlepszych artystów jazzowych. 
Jednocześnie skrywa ona w sobie najnowo-
cześniejsze rozwiązania stosowane w produkcji 
głowic ceramicznych. Marka Bloomsbury jest 
własnością BAGNODESIGN London.
  www.bagnodesign.pl

Kolekcja Bloomsbury

Silestone® jest przemysłowym konglomeratem kwarcu 
i żywicy poliestrowej o doskonałych właściwościach 
fizyko-chemicznych. Odpowiednio dobrane proporcje  
umożliwiają tworzenie różnorodnych form oraz zapewniają 
wyjątkową twardość i wytrzymałość. Możliwość powielania 
form i wzorów ma szczególne znaczenie przy planowaniu 
aranżacji wnętrz – od blatów kuchennych aż po unikalne 
projekty obiekty użyteczności publicznej. Paleta ponad 
60 kolorów daje nieograniczone możliwości, od projektów 
nowoczesnych po najbardziej tradycyjne.
Zalety płyt kwarco-granitowych Silestone®:
– ochrona bakteriostatyczna,
– odporność na kwasy,
– odporność na plamy,
– odporność na uderzenia,
– odporność na zarysowania,
– szeroka gama kolorystyczna,
– różnorodne powierzchnie,
– naturalne piękno,
– gwarantowana jakość.
 tel. 22 575 08 00
 www.plastics.pl

Płyty kwarco-granitowe
Silestone® 

Minimalistyczny design, bezuchwytowe fronty. Meble COMO wyposażono w komfortowy 
system cichego domykania szuflad i drzwi. Wysokiej jakości powłoka lakierowana pozwoli na 

długoletnie użytkowanie i estetyczny, 
nowoczesny wygląd. Kolekcja dostępna 
w 4 kolorach lakieru na wysoki połysk: 
białym, czerwonym, grafitowym 
i cappuccino.
Przykładowe ceny:
–  szafka podumywalkowa 

60 cm – 947 zł 
– umywalka BARCELONA 60 – 553,50 zł
– słupek wiszący COMO – 725,70 zł
– lustro COMO – 319,80 zł
– kinkiet led HELEN – 147,60 zł.
  www.defra.pl

Meble łazienkowe Como

Planet – nowy system plis
Żaluzja plisowana PLANET marki ANWIS wyróżnia się spośród innych kształtem rynny, który 
harmonijnie współgra z rytmicznym układem zakładek tkaniny. Zintegrowany z rynną uchwyt 
został zaprojektowany i wykonany w kształcie logo ANWIS. Umożliwia on komfortowe i płynne 
sterowanie harmonijką (jej rozciąganie i składanie).
Nowy system żaluzji plisowanych dzięki swojej konstrukcji instaluje się niezwykle prosto. 

Dodatkowo mocowanie ułatwia przymiar, dołączany 
do każdej plisy. Jego zastosowanie umożliwia bezpo-
średni montaż stopki do listwy przyszybowej lub też 
dokładne wyznaczenie miejsca pod otwór na wkręt.  
Nowy system plis jest dostępny w 11 standardowych 
kolorach: biały, biel kremowa, beż, brąz, antracyt, 
anoda szampańska, anoda silver, złoty dąb, orzech, 
dąb bagienny, winchester. Są one tak dobrane, aby 
nietrudno było dopasować plisowaną żaluzję do 
okiennych ram i detali (między innymi klamek, zawia-
sów). System PLANET występuje w trzech wersjach. 
Można wybrać mechanizm z rynną górną stałą, 
a dolną ruchomą lub z obydwiema rynnami ruchomy-
mi. Trzecią opcją jest zamontowanie dwóch tkanin 
w jednym systemie ze stałą rynną górną i dwiema 
ruchomymi. Wysoka jakość zastosowanych materia-
łów gwarantuje długotrwałe, bezproblemowe użytko-
wanie produktu i łatwe jego czyszczenie.
  tel. 54 412 88 00
 www.anwis.pl

NowościNowości  warto to mieć!
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Stara Cegła Schodowa od firmy Elkamino Dom to płytki 
przeznaczone do wykładania schodów, stopni itp. Płytki 
mają kształt litery L. Wymiary płytki stopnicowej: część 
górna: szer. ok. 13,5 cm; dł. ok. 27 cm; grubość 3,5 cm; 
wymiar części czołowej wys. 6,5 cm; szer. 13,5 cm; 
grubość 3,5 cm. Dostępna jest także wersja o grubości 
1,5  cm. Do obydwu wersji dostępne są płytki skrajne.
 tel. 46 856 40 40
 www.elkaminodom.pl

Stara Cegła Schodowa 
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WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK  
IntuitionBathrooms to kolekcja brytyjskich 
produktów tworzonych według najnowszych 
standardów i trendów związanych z wyposa-
żeniem łazienek, zarówno w prywatnych do-
mach jak i obiektach o charakterze komer-
cyjnym. Trzy główne marki produktów: 
VADO, BAGNODESIGN oraz ROMAN 
Showers, które obecnie oferujemy na pol-
skim rynku zdobyły zaufanie klientów indywi-
dualnych, architektów i inwestorów na wielu 
rynkach z całego świata. Potwierdzeniem 
najwyższej jakości, innowacyjności oraz 
atrakcyjnego wzornictwa oferowanych pro-
duktów jest ich obecność w licznych projek-
tach zrealizowanych przez największe sieci 
hotelowe, m.in.: Marriott, Hilton, Sheraton, 
Kempinski, Four Seasons.

Od 2007 roku stale powiększamy ofertę 
produktów dołączając nowe marki, których 
rozwiązania wyróżniają się pod względem 
jakości, wzornictwa oraz właściwości użyt-
kowych.

VADO jest czołowym brytyjskim produ-
centem armatury łazienkowej oraz akceso-
riów. Od początku założenia firmy 
w 1988 roku, VADO nieustannie rozwija się 
projektując i tworząc wysokiej jakości roz-
wiązania na rynek Wielkiej Brytanii oraz na 
rynki zagraniczne. Firma stale umacnia 
swoją pozycję na rynku międzynarodo-
wym, oferując produkty w ponad 50 kra-
jach na sześciu kontynentach. 
W 2012 roku VADO zostało uhonorowane 
nagrodą „Queen’s award for Enterprise 
in International Trade”, przyznawaną 
w imieniu królowej Wielkiej Brytanii.

www.vado.com.pl

BAGNODESIGN należy do grupy 
Sanipex Group, która została założona 
w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich w 1994 roku. Kierując się wyni-
kającą z potrzeb klientów inżynierią warto-
ści BAGNODESIGN rozwinęło w ostatnich 

latach portfolio produktów, które obecnie 
zawiera najbardziej kompleksowe rozwią-
zania wyposażenia łazienek dostępne 
na rynku. Asortyment produktów obejmuje 
wszystkie kategorie, począwszy od akce-
soriów, armatury, ceramiki sanitarnej, 
rozwiązań prysznicowych po meble
łazienkowe.

www.bagnodesign.pl

ROMAN Showers jest największym bry-
tyjskim producentem kabin prysznicowych 
z ponad 30-letnim doświadczeniem, który 
dostarcza swoje produkty również na rynki 
zagraniczne. Firma ma w swojej ofercie 
trzy główne serie produktów stworzone 
z wykorzystaniem szkła o grubości 6 mm, 
8 mm a w najbardziej prestiżowej kolekcji 
aż 10 mm. Wszystkie produkty pokryte są 
powłoką Ultra Care, uznaną za najlepszy 
środek do pielęgnacji szkła w konkursie 
magazynu House Beautiful.

www.roman-showers.pl

 prezentuje

ADRES FIRMY:

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
IntuitionBathrooms PTH Sp. z o.o.
ul. Inflancka 11, lok. 2
00-189 Warszawa
www.intuitionbathrooms.pl
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Kensington

Notion

La Cieba

Urban

Wave Walk-In
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