


INTUITION BATHROOMS - OFERTA PRODUKTOWA

Blisko 10 lat temu rozpoczęliśmy naszą przygodę z branżą wyposażenia łazienek, jako 
wyłączny dystrybutor w Polsce angielskiego producenta armatury - VADO.  Marka ta, 
rozpoznawalna w najdalszych zakątkach świata, dopiero musiała zawalczyć o swoją 
pozycję na polskim rynku, wkraczając między oferty licznych producentów. 

Rozbudowana sieć partnerskich salonów sprzedaży w całej Polsce oraz doświadczenia 
zdobyte przy wprowadzaniu na rynek VADO skłoniły nas do włączenia do oferty innej 
angielskiej marki o ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych, której produkty 
chcieliśmy zaprezentować odbiorcom również w Polsce. BAGNODESIGN London to 
marka stworzona by sprostać wymaganiom pracowni architektonicznych obsługujących 
najważniejsze inwestycje hotelowe i apartamentowe, skupia około 3000 produktów 
niemal we wszystkich kategoriach składających się na wyposażenie łazienek. 

Wkrótce potem, portfolio naszych marek powiększyło się o angielskiego producenta 
kabin i brodzików prysznicowych - ROMAN Showers oraz producenta ekskluzywnych 
grzejników dekoracyjnych - VOGUE UK.

Stale poszukujemy dla naszych Klientów najwyższej jakości produktów, które mają 
ugruntowaną pozycję na rynku międzynarodowym, jednak nie były dotychczas dostępne 
w Polsce. 

Jesteśmy członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej 
oraz członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

INTUITION BATHROOMS - SALON FIRMOWY W WARSZAWIE

Dbamy o kompleksowe wyposażenie łazienek. Dostarczamy produkty, które są 
perfekcyjnie wykonane, a do tego wyróżniają się piękną stylistyką i oryginalnym designem. 
W sumie posiadamy ponad 10 000 pozycji produktowych obejmujących armaturę 
łazienkową, umywalki, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, a także meble, oświetlenie 
i akcesoria łazienkowe. Dzięki nam i naszej ofercie spełnicie Państwo marzenia o pięknym 
wnętrzu i urządzicie swoją łazienkę od A do Z. Dokładamy wszelkich starań, aby każdemu 
Klientowi zapewnić profesjonalną pomoc, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi producentami. Ważne miejsce w naszej 
ofercie zajmuje elegancka armatura VADO - czołowego brytyjskiego producenta wysokiej 
klasy baterii i rozwiązań prysznicowych. Posiadamy największą w Polsce ekspozycję 
produktów cenionej na rynku marki BAGNODESIGN London. Doskonałym uzupełnieniem 
oferty są kabiny i kamienne brodziki prysznicowe angielskiej firmy ROMAN Showers. 
Dla klientów ceniących sobie bezkompromisowy luksus mamy propozycję ręcznie 
wytwarzanych na indywidualne zamówienie grzejników dekoracyjnych Vogue UK.

W naszym salonie firmowym przy ulicy Inflanckiej 11 w Warszawie prowadzimy również 
sprzedaż innych renomowanych marek, m.in.: Apavisa, Astro Lighting, Decor Walther, 
Green Home Design, Laminam oraz wielu innych.

Zapraszamy Państwa do salonu pokazowego w Warszawie, gdzie można obejrzeć wybrane 
produkty. Zapraszamy również do salonów partnerskich zlokalizowanych na terenie 
całego kraju. Pełną listę współpracujących sklepów można zobaczyć w zakładce Punkty 
Sprzedaży na naszej stronie internetowej.
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BAGNODESIGN LONDON

BAGNODESIGN London to kompleksowa kolekcja produktów 
przeznaczonych do wyposażenia łazienek, która powstała aby 
sprostać wyśrubowanym wymaganiom pracowni architektonicznych 
z  Londynu, które obsługują najbardziej prestiżowe inwestycje 
hotelowe, biurowe i apartamentowe na całym świecie.

Wsród licznych inwestycji hotelowych obsługiwanych przez firmę 
Sanipex, do której należy marka BAGNODESIGN London, znalazły 
się obiekty z grup: JW Marriott, Kempinski, Raffles, Sofitel, Sheraton, 
Waldorf Astoria, Hyatt Regency, Radisson, InterContinental oraz 
wiele innych. Produkty z oferty BAGNODESIGN London znalazły 
się również w Polsce, m.in. w tak prestiżowych hotelach jak Marriott 
i Bristol w Warszawie.

Kolekcja produktów BAGNODESIGN London inspirowana jest stylami 
wywodzącymi się z najróżniejszych rejonów świata, lecz została 
zaprojektowana, tak aby sprostać gustom i oczekiwaniom każdego 
Klienta, który pragnie zrealizować wizję swojej wymarzonej łazienki.

Powierzenie produkcji mistrzom, pozyskiwanie najlepszych surowców, 
stosowanie jednolitych, rygorystycznych standardów jakościowych 
pozwoliło stworzyć unikalną, spójną i kompleksową kolekcję niemal 
całego asortymentu niezbędnego do wyposażenia łazienek.
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VADO

VADO jest czołowym brytyjskim producentem wysokiej jakości 
armatury i akcesoriów łazienkowych oraz rozwiązań prysznicowych, 
które eksportowane są na rynki całego świata. 

Przez okres blisko 30 lat obecności w branży, VADO może poszczycić 
się reputacją firmy, która wyprzedza oczekiwania klientów oraz stale 
dąży do wprowadzania innowacyjnych produktów najwyższej jakości. 
Od początku założenia firmy w 1988 roku, VADO nieustannie rozwija 
się projektując i tworząc wysokiej jakości produkty na wymagający 
rynek Wielkiej Brytanii. Firma stale umacnia swoją pozycję na rynku 
międzynarodowym, oferując produkty w ponad 50 krajach na sześciu 
kontynentach. 

VADO zostało uhonorowane nagrodą “Queen’s award for Enterprise 
in International Trade” w 2012 roku. Nagroda przyznawana jest w 
imieniu królowej Wielkiej Brytanii, została ustanowiona w 1965 roku 
i jest uznawana za najbardziej prestiżową nagrodę Zjednoczonego 
Królestwa, jaką może otrzymać przedsiębiorstwo. VADO zdobyło to 
wyróżnienie w uznaniu nieustającego rozwoju i wzrostu sprzedaży na 
rynkach eksportowych, osiągniętych dzięki dążeniu do innowacyjności 
produktów, jakości i najwyższych standardów obsługi klienta.

W Polsce produkty VADO już dwukrotnie zostay wyróżnione w 
konkursie Łazienka Wybór Roku.
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ROMAN SHOWERS

ROMAN Showers jest wiodącym brytyjskim producentem kabin 
prysznicowych z siedzibą w Newton w Wielkiej Brytanii. Firma 
powstała w 1985 roku i obecnie jest największym angielskim 
producentem w tej branży.

Asortyment ROMAN Showers obejmuje wysokiej jakości kabiny 
prysznicowe, nowoczesne panele i drzwi do zabudowy wnękowej, a 
także brodziki prysznicowe z konglomeratów kamiennych. 

Oferta podzielona jest na trzy główne segmenty: od podstawowych 
rozwiązań, które zebrane zostały pod marką Haven, przez produkty 
Lumin8 i Liber8 (wykonane ze szkła o grubości 8 mm) skierowane do 
bardziej wymagających użytkowników, aż po najbardziej ekskluzywne 
rozwiązania wykonane ze szkła o grubości 10 mm w serii DecemX.

Produkty ROMAN Showers są zaprojektowane dla klientów 
preferujących zarówno styl współczesny jak również tradycyjny.  
Projektanci firmy uwzględniają różne oczekiwania przyszłych 
użytkowników, aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z produktu 
całej rodzinie. Rozwiązania stosowane w produktach Roman Showers 
mają wpływ nie tylko na nienaganną estetykę, ale również wyjątkową 
funkcjonalność i niezawodność.
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VOGUE UK

VOGUE UK to kolekcja unikalnych grzejników dekoracyjnych 
wytwarzanych rękami Brytyjskich mistrzów. 

Firma VOGUE UK jest największym w Wielkiej Brytanii, niezależnym 
producentem designerskich grzejników dekoracyjnych, a także 
podgrzewanych wieszaków na ręczniki. Pasja do tworzenia 
niezawodnych i długowiecznych produktów z innowacyjną 
konstrukcją, przy zachowaniu tradycji zapewniła marce VOGUE UK 
międzynarodowy sukces.

Na ofertę VOGUE UK składa się 13 kolekcji, które różnią się mocą 
cieplną, wymiarami oraz kształtem. W ofercie znajdują się zarówno 
proste, klasyczne modele, jak i grzejniki ozdobne o niezwykłych 
kształtach. Większość produktów z oferty VOGUE UK wykonywana 
jest ręcznie. Pozwala to uwzględnić podczas produkcji indywidualne 
wymagania każdego klienta. Oprócz możliwości dostosowania 
kształtów i wymiarów, dostępny jest również bardzo szeroki wachlarz 
wykończeń dekoracyjnych, m.in. chrom, złoto, nikiel, brąz oraz kolory 
z palety RAL.

Grzejniki łazienkowe VOGUE UK oferowane są w wersji wodnej, 
wodno-elektrycznej lub tylko elektrycznej. Do wszystkich grzejników 
dostępne są odpowiednie akcesoria, m.in. zawory, rozety, osłony 
i elementy sterujące pracą grzałek elektrycznych.
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PRO DISPLAY

Firma PRO DISPLAY powstała by odmienić rynek ekranów 
projekcyjnych. Ten brytyjski producent oferuje innowacyjne 
i fascynujące rozwiązania w zakresie reklamy, informacji oraz rozrywki.

Oferta produktowa obejmuje trzy grupy:

Pro Display - technika audiowizualna i wyświetlacze cyfrowe

Intelligent Glass - szkło i folie LCD o zmiennej przezierności

intouch - interaktywne technologie wielodotykowe

Firma PRO DISPLAY posiada 25 lat doświadczenia w dziedzinie 
ekranów i dysponuje wieloma opatentowanymi technologiami. 
Produkty firmy trafiły do ponad 120 krajów świata, posiadają 
certyfikaty CE oraz UL, wielokrotnie zdobywały prestiżowe nagrody.

Lista zastosowań produktów z oferty PRO DISPLAY jest niemal 
nieograniczona. Idealnie wpisuje się w działalność organizatorów 
eventów, agencji marketingowych, ale także producentów tablic 
informacyjnych. Użytkownikiem może być każde biuro, muzeum, 
galeria handlowa, restauracja a nawet odbiorca prywatny poszukujący 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie aranżacji wnętrz.

www.intuitionbathrooms.pl



DECOR WALTHER

Decor Walther jest synonimem najwyższej jakości łazienkowych 
elementów dekoracyjnych obejmująych wszelkiego rodzaju akcesoria, 
m.in. szklane, ceramiczne i kamienne mydelniczki i kubki, szczotki wc, 
haczyki i wieszaki na ręczniki oraz podświetlane lusterka kosmetyczne. 
Historia firmy sięga 1973 roku, kiedy to Harald Walther założył we 
Frankfurcie mały wyspecjalizowany sklep z okuciami do drzwi. 

Dzisiaj firma Decor Walther jest jednym z wiodących dostawców 
dizajnerskich akcesoriów do łazienki. Unikalna oferta, zróżnicowane 
wzornictwo i zawsze najwyższa jakość sprawiły, że produkty 
sygnowane logo z głową lwa stały się symbolem dyskretnego luksusu. 

Firma korzysta z pomocy najlepszych ekspertów, współpracuje z 
architektami i projektantami wnętrz, aby stale powiększać portfolio 
produktów i wdrażać do produkcji nowe pomysły z wykorzystaniem 
materiałów takich jak: metal, szkło, porcelana oraz drewno.
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ASTRO LIGHTING

John Fearon oraz James Bassant w 1997 roku w Wielkiej Brytanii 
postanowili założyć firmę, której głównym atutem będzie produkcja 
oświetlenia innego niż dostępne na rynku. Tak powstała firma ASTRO 
Lighting. Nowoczesne i kreatywne rozwiązania zyskały uznanie 
klientów na całym świecie. Obecnie ASTRO Lighting jest największym 
w Europie producentem oświetlenia łazienkowego.

W ofercie firmy znajdują się kinkiety, plafony, oprawy do sufitów 
podwieszanych, lustra podświetlane oraz powiększające lusterka 
kosmetyczne. Szeroki asortyment brytyjskiej firmy obejmuje wszelkie 
rodzaje opraw oświetleniowych stosowanych zarówno we wnętrzach, 
jak i na zewnątrz. Większość produktów korzysta z energooszczędnych 
źródeł światła LED. Produkty ASTRO Lighting wyróżnia unikalny 
prosty i nowoczesny design, jednak osoby poszukujące lamp do 
bardziej tradycyjnych wnętrz również znajdą coś dla siebie.
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APAVISA

APAVISA to wywodzący się z Hiszpanii światowy lider w produkcji 
gresu porcelanowego - niezwykle trwałego materiału, wytwarzanego 
w temperaturze ponad 1000 st. C i przy nacisku blisko jednej tony 
na centymetr kwadratowy. Firma stosuje w produkcji unikalne 
technologie, nie boi się eksperymentować ze wzornictwem i formą, 
tworząc niepowtarzalne kompozycje kolorystyczne, a nawet 
trójwymiarowe płytki ścienne. Oferta płytek ściennych i podłogowych 
podzielona jest na kolekcje inspirowane materiałami takimi jak: metal, 
kamień, beton i drewno. Doskonale wpisuje się w ponadczasowy 
trend industrialnego wystroju wnętrz. Klienci mają do wyboru wiele 
formatów - od 30x30 cm do 60x120 cm oraz grubość 5 lub 11 mm.

Efekt korozji metalu i patyny dostępny jest w kolekcji Cast Iron, jedna 
z najciekawszych na rynku płytek imitujących beton znalazła się w 
kolekcji Regeneration, natomiast przy tworzeniu kolekcji Hydraulic 
inspiracją była technika szycia patchwork. Archconcept  to unikalna 
oferta przestrzennych płytek i dekorów.

LAMINAM

Spieki kwarcowe Laminam, stworzone są z naturalnych materiałów, 
takich jak iły łupkowe, skały granitowe i pigmenty ceramiczne. Nie 
emitują żadnych substancji do środowiska i mogą być łatwo mielone, a 
następnie poddane procesowi recyklingu.

Płyty wytworzone w ten sposób są idealnie płaskie i mogą być później 
pocięte z idealną dokładnością wymiaru. Zaawansowany proces 
produkcji pozwała uzyskać płyty o powierzchni 3 m2 i grubości 3 mm.

LAMINAM

Technologie zastosowane w procesie produkcyjnym płyt sprawiają, że 
są one łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz odporne na mróz, ogień, 
pleśń i promienie UV, nie zmieniają koloru, parametrów i właściwości.

Nowością w ofercie firmy LAMINAM są blaty wykonane w tej samej 
technologii spieków kwarcowych, które odznaczają się wyjątkową 
trwałością i z powodzeniem mogą być stosowane w łazienkach oraz 
kuchniach.

SILESTONE

Silestone® jest produktem powstałym z połączenia kwarcu (94%) 
oraz żywicy poliestrowej o doskonałych właściwościach fizyko-
chemicznych. Taki skład pozwala na tworzenie różnorodnych form, 
zapewnia wyjątkową twardość i wytrzymałość oraz daje możliwość 
powielania wzorów i kolorów. Ma to szczególne znaczenie przy 
planowaniu aranżacji wnętrz - od blatów kuchennych i łazienkowych, 
aż po najbardziej awangardowe projekty obiektów użyteczności 
publicznej.
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GREEN HOME DESIGN

Filozofia Green Home Design to tworzenie funkcjonalnego piękna w 
połączeniu z naturą. Wszystkie produkty to autorskie, opatentowane 
i niepowtarzalne projekty. Firma dokłada wszelkich starań, analizuje 
każdy detal, aby produkty były idealne.

Twórcy marki wyznają zasadę, że to co tworzą musi cieszyć nie tylko 
w chwili zakupu, ale przez długie lata użytkowania. Produkty Green 
Home Design wytwarzane są metodami ręcznymi przy zastosowaniu  
starannie wyselekcjonowanego drewna wysokiej jakości.  Używane do 
produkcji są przede wszystkim: dąb europejski, orzech amerykański 
i mahoń afrykański – sapeli, ale w ofercie jest ponad 100 gatunków 
drewna.

Zanim drewno trafi do produkcji, poddawane jest specjalistycznym, 
długotrwałym technikom suszenia w celu zapewnienia trwałości 
produktu, polegającej na niezmienności jego kształtu, nawet po wielu 
latach. 

Kolejno, drewno podlega doborowi co do struktury, barwy i ułożenia 
słojów, aby zapewnić estetyczną spójność wyrobu finalnego i 
jednocześnie jego niepowtarzalność. Następnie przy użyciu unikalnego 
systemu impregnowania i technologii jachtowej drewno jest w 100% 
zabezpieczone przed wodą, cechuje się doskonałą odpornością 
mechaniczną oraz odpornością na środki chemiczne.
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BMB ITALY

BMB Italy jest wiodącym producentem elementów dekoracji wnętrz 
oraz mebli. Firma swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede 
wszystkim dużemu zaangażownaiu w nieustający rozwój technologii 
produkcji, który pozwala sprostać rosnącym wymaganiom coraz 
bardziej świadomych Klientów. Przeszło 30 lat doświadczenia w 
dziedzinie obróbki szkła pozwoliło firmie wypracować rozwiązania dla 
wszelkich możliwych problemów dotyczących elementów dekoracji 
wnętrz.

W swojej ofercie firma BMB Italy posiada lustra dizajnerskie, 
lustra osadzone w ramach metalowych (alpaka lub mosiądz), lustra 
trzyczęściowe, lustra z profilami aluminiowymi (polerowane lub 
szczotkowane), lustra w ramach drewnianych ze srebrnymi albo 
złotymi dekorami, a także pokrytymi farbą na wysoki połysk, czy 
też z  wykończeniem matowym. Oferta obejmuje również piękne 
drewniane konsole, podświetlane lustra łazienkowe oraz lampy 
ścienne.
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REARO

Firma REARO z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Szkocji 
specjalizuje się w produkcji okładzin ściennych, które charakteryzują 
się łatwością i szybkością montażu. W ofercie firmy znajdują się płyty 
wielkoformatowe o wymiarach 2420 x 1200 mm i grubości 10 mm - 
oferowane pod marką Selkie Board lub o grubości 3 mm - oferowane 
pod marką VersaTile.

Oba produkty stanowią doskonałą alternatywę dla mozolnego 
układania płytek ściennych w łazience. Pozwalają na szybkie i czyste 
odnowienie pomieszczeń, są wodoodporne i nie wymagają fugowania. 
Do instalacji wykorzystywany jest dedykowany system obramowań 
aluminiowych. 

Panele Selkie Board dostępne są w 40 wzorach, natomiast panele 
VersaTile występują w 6 kolorach.

Ze względu na gładką powierzchnię i brak fug ściany pokryte panelami 
firmy REARO odznaczają się wyjątkową łatwością czyszczenia.
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RUBEN DESIGN

RUBEN Design zajmuje się projektowaniem i produkcją wyposażenia 
salonów kąpielowych i salonów wellness. Firma specjalizuje się 
w  wannach z hydromasażem, wielofunkcyjnych kabinach parowych 
i masażowych - templach, oraz systemach światłoterapii.

Za ofertą produktową firmy RUBEN Design stoją najwyższej klasy 
specjaliści - projektanci oraz inżynierowie, dzięki którym tworzone 
przez nich produkty cechuje zarówno doskonała jakość, nowoczesny 
wygląd, jak również wysoki poziom użyteczności. Produkty powstają 
w oparciu o najlepsze komponenty i zaawansowane rozwiązania 
techniczne. Wszystko to sprawia, że firma jest znana i ceniona, 
a zadowoleni Klienci są najlepszą  reklamą jej działalności. 

Firma RUBEN Design stara się być również elastyczna i daje Pańswtu 
możliwość dopasowania produków do indywidualnych potrzeb. Wiele 
rozwiązań można konfigurować stosowanie do pożądanych funkcji 
wanny lub kabiny prysznicowej oraz adekwatnie do zasobności 
protfela.
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WATERSTOP

WaterStop to najbardziej niezawodny i trwały sposób na uszczelnienie 
połączenia między płytkami ściennymi a rantem wanny, brodzika 
prysznicowego lub powierzchni blatów roboczych.

Taśma uszczelniająca WaterStop jest łatwa w użyciu i nie wymaga 
stosowania silikonu, który z czasem ulega degradacji i doprowadza do 
przecieków.

SCALEGUARD PROFESSIONAL

ScaleGuard to elektroniczny uzdatniacz wody, który powstrzymuje 
powstawanie osadu kamiennego i stopniowo usuwa już istniejący 
kamień. Stworzony w Wielkiej Brytanii i obecny na tamtejszym rynku 
od ponad 20 lat, teraz dostępny jest również w Polsce. 

To niewielkie urządzenie zamontowane na głównym przyłączu wody 
generuje elektronicznie modulowane pole, które powstrzymuje 
tworzenie twardego osadu z wapnia, przez zmianę jego właściwości 
fizycznych. Jednocześnie woda nabiera zdolności do usuwania już 
istniejącego w instalacji osadu. Nie zmieniają się żadne właściwości 
chemiczne wody.

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, można wykonać ją samemu w 
ciągu 20 minut, o ile w pobliżu znajduje się gniazdko 230V.

www.intuitionbathrooms.plwww.intuitionbathrooms.pl

PEX PLUMBEX

PEX Plumbex to czołowa marka w branży instalacji wodno-
kanalizacyjnych. Rozpoznawalne na całym świecie produkty 
wytwarzane są przez brytyjską firmę VADO, do której należy marka 
PEX Plumbex. Oferta produktowa obejmuje zawory kątowe, korki 
i syfony umywalkowe, systemy odpływowe z funkcją napełniania 
wanien jak również mosiężne elementy instalacji wodnych, takie jak 
zawory zamykające, zawory redukcyjne, czy też zawory zwrotne.

Najwyższa jakość produktów to zasługa licznych kontroli jeszcze w 
fazie produkcji oraz testów wytrzymałościowych liczonych na ponad 
200 000 cykli. Produkty posiadają ceniony i honorowany w większości 
rejonów świata certyfikat WRAS.

AQUAECO | AQUADRAIN

AquAEco to marka, która obok BAGNODESIGN London należy do 
grupy SANIPEX. Oferta produktowa obejmuje rozwizania do łazienek 
w obiektach hotelowych, medycznych i komercyjnych, w tym baterie 
bezdotykowe i czasowe, produkty wykonane ze stali nierdzewnej 
- seria IX304, stelaże podtynkowe do misek WC oraz akcesoria 
i uchwyty dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

AquADrAin obejmuje bardzo szeroką ofertę profesjonalnych systemów 
odwodnień, kratek ściekowych oraz odpływów prysznicowych.



Wszystkie produkty dostępne są w naszym 
salonie firmowym IntuitionBathrooms

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17:30

Sobota: 10:00 - 14:30

ADRES
ul. Inflancka 11 lok. U2

00-189 Warszawa

Prowadzimy w Polsce dystrybucję produktów 
marek takich jak:

VADO, BAGNODESIGN London, 
ROMAN Showers, VOGUE UK, 

PRO DISPLAY, REARO

W sprzedaży mamy również produkty:
DECOR WALTHER, ASTRO Lighting, APAVISA, 

LAMINAM, SILESTONE i wiele innych.

KONTAKT
Tel.: +48 22 620 50 50
Fax: +48 22 620 26 90

kontakt@intuitionbathrooms.pl

www.intuitionbathrooms.pl
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