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KOLEKCJE BATERII 
ŁAZIENKOWYCH

ZESTAWY 
NATRYSKOWE

AKCESORIA
ŁAZIENKOWE

Premierowe kolekcje FDESIGN zostały 
zaprezentowane w podziale na linie wzornicze 
oraz funkcje grup produktów.

Informacje o rozwiązaniach funkcjonalnych 
i najważniejszych cechach produktów w postaci 
ikon ułatwią nawigację podczas wyszukiwania 
pożądanych cech produktów. 

KATALOG 2021

FD1-ZFR-2L-25 Bateria umywalkowa stojąca nablatowa

FDESIGN to 
kolekcje baterii 
i akcesoriów dla 
łazienek i kuchni, 
które łączą 
designerską 
perfekcję 
z troską 
o środowisko. 
Marka została stworzona z myślą
o przyszłości, co znajduje
odzwierciedlenie w trwałości
produktów potwierdzonej
długim okresem gwarancyjnym.
Wszystkiemu towarzyszą wysokie
walory funkcjonalne.

KATALOG 2021



Kolekcje FDESIGN bazują
na filozofii slow life i wpisują 
się w nurt odpowiedzialnie
wybieranych produktów dla 
domu.

Pozwalają cieszyć się na co 
dzień dobrodziejstwem natury, 
a jednocześnie znacznie obniżyć 
zużycie wody. Świadome nią 
gospodarowanie nie odbywa się 
kosztem niższej funkcjonalności 
czy estetyki. 

Proponowane produkty wyróżniają się wzornictwem 
dopracowanym w najdrobniejszych detalach, które 
odpowiada współczesnym gustom stylistycznym. Pozostają 
przy tym uniwersalne, ponadczasowe, zwinnie adaptując się 
do dynamiki trendów. Produkty oferowane są jako pełne 
kolekcje idealnie dopasowanych do siebie elementów, tak 
by łatwo stworzyć spójne, harmonijne wnętrze.

Uwzględnienie współczesnych potrzeb wzorniczych, 
funkcjonalnych i proekologicznych znajduje 
odzwierciedlenie w ofercie marki FDESIGN.

Oferowane produkty to również wybór na lata, dzięki 
czemu stanowią pewną inwestycję oraz ograniczają 
ilość generowanych odpadów, które wiążą się z częstymi 
remontami i zmianami wystroju.

IDEA



Troska o jakość, trwałość oraz podejście proekologiczne towarzyszy wszystkim 
aspektom armatury – od koncepcji przez powstawanie produktów po logistykę 
i eksploatację. FDESIGN jako odpowiedzialny producent i dystrybutor 
w opakowaniach stosuje naturalne materiały oraz te powstałe z recyklingu, 
jak zielone woreczki bąbelkowe. Mniej użytych surowców pozostaje w zgodzie 
z duchem minimalizmu i oszczędności, a neutralna forma opakowań pozwala je na 
nowo wykorzystać do innych celów. Wszystko opiera się na zasadzie 3R – reduce, 
recycle i reuse.

Kierujemy się zasadami zrównoważonej konsumpcji m.in. poprzez wysoką jakość 
produktów, gwarantującą długowieczność baterii i akcesoriów. Wszystko idzie 
w parze z doskonałymi walorami wzorniczymi, dlatego oferujemy produkty, które 
zapewniają komfort na długi czas oraz w pełni adaptują się do dynamicznie 
zmieniających się trendów. Zastosowane elementy konstrukcyjne i użytkowe 
wyróżniają się wysoką trwałością, a okres gwarancji to nawet 7 lat.

Z myślą
o przyszłości

7 lat 
gwarancji 77

 6  7

Eko, forma, 
funkcja, jakość

Stawiamy na wysoką jakość 
produktów oraz codzienną 
wygodę, a wszystko z szacunkiem 
dla środowiska.

Dzięki temu wybierasz atrakcyjny 
design, pełną funkcjonalność 
oraz bierzesz udział w budowaniu 
zdrowszego świata. 

FD1-ARD-2L-25 Bateria umywalkowa stojąca nablatowa

IDEA

1. Długowieczne produkty
 Wysoka jakość komponentów potwierdzona 
 7-letnią gwarancją na kluczowe elementy.

2. Oszczędzanie wody i energii
 Aeratory ograniczają wypływ wody nawet 
 o 50%, a w efekcie zużywa się mniej energii.

3. Mniej ołowiu
 Stosowany jest mosiądz o obniżonej
 zawartości ołowiu (nawet poniżej 2,2%).

4. Opakowania przyjazne 
 dla środowiska
 Wykorzystujemy kartony kraft z minimalną 
 ilością farby do nadruku i folię z recyklingu.

5. Mniej chemii
 Perlatory EasyClean zatrzymują osad kamienny.  
 Można zrezygnować z detergentów do czyszczenia.

6. Mniej plastiku
 Syfony z polipropylenu zastąpiliśmy modelami 
 mosiężnymi, co obniża wykorzystanie plastiku.

7. Komfort bez stresu
 W przypadku awarii lub wady produktu 
 odpowiadamy na zgłoszenie w ciągu 24 godzin.

7 kroków
do zdrowszego 
środowiska



Idealne 
dopasowanie

Produkty FDESIGN powstały z myślą o tym, by 
codzienne czynności w łazience stały się bardziej 
wygodne i komfortowe. Dlatego baterie zostały 
wyposażone w przydatne funkcje gwarantujące 
łatwość obsługi i pielęgnacji, a do tego pozwalające 
zmniejszyć zużycie wody.

Na atrakcyjny wygląd baterii i natrysków mają wpływ 
interesujące wzorniczo kształty oraz estetycznie 
prezentujące się powierzchnie. Elegancki chrom, 
modna czerń bądź połączenie obu barw podkreślą 
niepowtarzalny charakter łazienki.

Old bronze Biały/chrom

Nikiel szczotkowany

Czarny/różowe złoto

Numer
strony

Nazwa 
serii

Eco AirMix Obrotowa 
wylewka

Easy 
Clean

Hot Stop 
38°C Click-clack

12 ARDESIA

14 ZAFFIRO

16 SEPPIA

22 MEANDRO

24 LACRIMA

28 BREZZA

30 PINEA

32 FLUSSO

36 STABILLA

KOLEKCJE AKCESORIÓW

Numer
strony

Nazwa 
serii KELLY MERIVA TRAVEL MERIDA

12 ARDESIA

14 ZAFFIRO

16 SEPPIA

22 MEANDRO

24 LACRIMA

28 BREZZA

30 PINEA

32 FLUSSO

Srebrny

Powierzchnie zastosowane w armaturze FDESIGN spełniają nie tylko funkcje 
dekoracyjne, ale także doskonale zabezpieczają baterie i natryski przed szkodliwym 
działaniem czynników zewnętrznych. 

CzarnyChrom

FUNKCJE I POWIERZCHNIE

 9 8

Codzienność
staje się prostsza

Nasze kolekcje baterii i zestawów prysznicowych oferowane są wraz 
z dopasowanymi do nich akcesoriami. Dzięki temu zyskujesz szansę na 
kompleksowe wyposażenie łazienki, w której jednolite wzornictwo zapewnia 
aranżacyjną spójność, pełen ład przestrzenny, a także stylistyczną harmonię.

Dobierz idealny 
zestaw



INSPIRACJE

 11 10

Boho dla kochających naturę strona 52

Luksus w czarno-złotym wymiarze strona 24 Łagodne oblicze nowoczesności strona 58Urok modernizmu strona 18

W modnej kamienicy strona 40

Minimalistyczna geometria strona 62

Wybierz
swój styl

Zapraszamy do podróży 
przez najgorętsze trendy 
wnętrzarskie. Nowy nurt 
inspiracji odpowiada 
duchowi czasów!

Jaki styl lubisz 
najbardziej? Modern, 
glamour, a może więcej 
klasyki?

Miedziany błysk designu strona 12

Chrom i metal w nowoczesnej łazience strona 34

Kąpiel we włoskim stylu strona 46
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FDESIGN ARDESIA



ARDESIA
Gwiazdorski glamour

Piękno wymaga odpowiedniej ekspozycji. Jedną z dróg stanowi styl 
glamour, który doskonale uosabia zamiłowanie do współczesnej 

elegancji. Stawia się w nim na niepowtarzalne przedmioty wykonane 
z biżuteryjnym kunsztem. Glamour nie boi się też ciemnych barw 
zyskujących jeszcze więcej klasy z dodatkiem złotych akcentów. 
Wszystko to znajduje pełne odzwierciedlenie w kolekcji baterii 

Ardesia. Inspirowana aksamitną czernią kamienia (łupku), zachwyca 
perfekcją i finezją wykonania.

FDESIGN ARDESIA

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ARD-2-25

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 

FD1-ARD-2L-25

Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 

FD1-ARD-3PA-25

UMYWALKA

 15 14

Bateria bidetowa  
czarny/różowe złoto 
 
 

FD1-ARD-6-25

BIDET

Styl glamour zrodził się 
w hollywoodzkich rezydencjach 
– nie boi się blichtru ani lekkiej 
nonszalancji. Blask złota, bogate 
rysunki szlachetnych materiałów czy 
wysmakowane kontrasty barwne to 
jego znaki rozpoznawcze.



Aksamitna czerń baterii przywołuje skojarzenia 
z barwą najciemniejszego łupku (wł. ardesia), co też 
wiąże się z solidnością i trwałością kamienia. Z kolei 
detale w odcieniu różowego złota wzbogacają 
prostotę kształtów o szykowny, odrobinę 
awangardowy akcent.

Rzemiosło
natury

Bateria natryskowa  
 
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ARD-7-25

Bateria natryskowa 
podtynkowa  
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ARD-7PA-25

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku  
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ARD-1-25

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
czarny/różowe złoto

FD1-ARD-7P-25

WANNANATRYSK

 17 16

FDESIGN ARDESIA

Spójnie
dopasowane
Baterie i zestawy natryskowe
w duecie z idealnie do nich 
dobranymi akcesoriami 
zapewniają ład przestrzenny 
i pełną harmonię.



FDESIGN ZAFFIRO



ZAFFIRO
Wielkomiejska elegancja

Styl nowoczesny ma różne oblicza. W dzisiejszych metropoliach 
łączy w sobie zamiłowanie do minimalizmu z wyszukanymi, 

intrygującymi akcentami. Nie musi być ich dużo, jednak zawsze 
powinny przyciągać wzrok. Taki efekt zapewniają baterie z kolekcji 

Zaffiro z detalami przypominającymi kamienie szlachetne, 
którym ingerencja człowieka pozwala osiągnąć najwyższe walory 
estetyczne i najwspanialsze formy. Wyposażenie łazienki w takim 
wydaniu jest równie unikatowe jak różowy szafir (wł. zaffiro), czyli 

rzadko występująca odmiana tego kamienia.

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ZFR-2-25

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 

FD1-ZFR-2L-25

Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 

FD1-ZFR-3PA-25

UMYWALKA

 21 20

Bateria bidetowa  
czarny/różowe złoto 

 
 
FD1-ZFR-6-25

BIDET

FDESIGN ZAFFIRO

Duch metropolii uchwycony w efekcie 
otwartej przestrzeni, wielkoformatowych 
dekorach i szykownych akcentach. 
Luksus przejawia się w kunsztownie 
zaprojektowanych detalach, które pełnią 
funkcję praktycznych dekoracji. 



Bateria natryskowa  
czarny/różowe złoto 
 
 

FD1-ZFR-7-25

Bateria natryskowa 
podtynkowa  
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ZFR-7PA-25

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku  
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ZFR-1-25

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
czarny/różowe złoto 
 

FD1-ZFR-7P-25

WANNANATRYSK

 23 22

FDESIGN ZAFFIRO

Energia miasta

W bateriach Zaffiro czerń i różowe złoto tworzą 
szlachetny duet, wzajemnie się balansując. Stanowi 
to wysublimowany akcent w aranżacji wnętrza – 
elegancki, ale przyprawiony współczesną fantazją 
projektową, która czerpie inspiracje z różnych 
konwencji stylistycznych. Sprzęt codziennego 
użytku zyskuje w ten sposób biżuteryjny wygląd, 
dzięki czemu nie wymaga dodatkowej oprawy 
dekoracyjnej.



FDESIGN SEPPIA



Bustor adisit vel mo et ute officae serferRo 
eum alitas aut volumque dolorae peruptatquae 
exerum, consed quae inuscid qui doleni aces et 
ullis net ut unt et aut vel experore, omnimaxim.

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 
 

FD1-SPA-2-25

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 

FD1-SPA-2L-25

Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
z korkiem click-clack 
czarny/różowe złoto 

FD1-SPA-3PA-25

UMYWALKA

 27 26

Bateria bidetowa  
czarny/różowe złoto 
 
 

FD1-SPA-3PA-25

BIDET

FDESIGN SEPPIA

Stylistyka art déco w popisowy 
sposób łączy w sobie funkcjonalizm 
wzornictwa przemysłowego z tęsknotą 
za klasycyzmem. Bogate wzory 
w ciemniejszej odsłonie barwnej 
zestawiane są z wyrafinowanymi, 
zgeometryzowanymi akcentami.

SEPPIA
Szlachetne art déco

Choć największa popularność stylu art déco przypadła na lata 
międzywojenne, to do dziś stanowi on niesłabnącą inspirację do wnętrz. 

W czym tkwi sukces tej konwencji? Przede wszystkim – jako jedna 
z pierwszych – połączyła zamiłowanie do prostoty i funkcjonalności 
z nawiązaniami do klasycznego, tradycyjnego designu. To zaś z kolei 

idealnie uosabia kolekcja Seppia w wersji czarno-złotej. Ale na tym nie 
koniec możliwości. Baterie z tej linii wyróżniają się bowiem uniwersalnymi, 
nowoczesnymi, wysmakowanymi formami, dzięki czemu idealnie wtapiają 

się w różne style aranżacyjne. Zachowują się jak niezwykle inteligentne 
stworzenie morskie, czyli mątwa (wł. seppia), które potrafi zmieniać barwy 

i świetnie się kamuflować zależnie od otoczenia.



Bateria natryskowa  
czarny/różowe złoto 

 

FD1-SPA-7-25

Bateria natryskowa 
podtynkowa  
czarny/różowe złoto 

FD1-SPA-7PA-25

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
czarny/różowe złoto 

FD1-SPA-1-25

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
czarny/różowe złoto

 
FD1-SPA-7P-25

WANNANATRYSK
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FDESIGN SEPPIA

System prysznicowo-
wannowy podtynkowy 
czarny/różowe złoto 

FD1-SPA-7PSET-25

NATRYSK

Baterie Seppia dostępne są w trzech wersjach 
kolorystycznych: chrom, matowa czerń i czerń 
w połączeniu z różowym złotem. Klasyczny chrom 
stanowi subtelny, szykowny akcent we wnętrzu, 
a głęboka czerń pozwala tworzyć odświeżające, 
dynamiczne kompozycje. Różowe złoto zaś 
zapewnia wyrafinowaną dawkę luksusu w aranżacji.

Więcej
możliwości



Bateria umywalkowa stojąca 
z korkiem click-clack 
czarny 
 

FD1-SPA-2-22

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
czarny 

FD1-SPA-2L-22

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
z korkiem click-clack 
czarny 

FD1-SPA-3PA-22

UMYWALKA
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Bateria bidetowa  
czarny 
 
 

FD1-SPA-6-22

BIDET

FDESIGN SEPPIA

System prysznicowo-
wannowy podtynkowy 
czarny 
 

FD1-SPA-7PSET-22

NATRYSK

Bateria natryskowa 
czarny 
 
 

FD1-SPA-7-22

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
czarny 
 

FD1-SPA-7PA-22

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
czarny 
 

FD1-SPA-1-22

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
czarny 
 

FD1-SPA-7P-22

WANNANATRYSK

Łagodna
prostota
Minimalizm pozbawiony surowości, w którym 
powściągliwość idzie w parze z miękkimi liniami 
i formami. Zdyscyplinowana baza kolorystyczna 
zapewnia świetną ekspozycję dla designu pełnego 
umiaru, w zgodzie z ideą „mniej znaczy więcej”.
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FDESIGN SEPPIA

Bateria umywalkowa stojąca 
z korkiem click-clack 
chrom 
 

FD1-SPA-2-11

UMYWALKA BIDET

System natryskowo-
wannowy podtynkowy 
chrom 
 

FD1-SPA-7PSET-11

NATRYSK

WANNANATRYSK

Umiar
w duchu zen
Design baterii charakteryzuje się oszczędnością 
i inteligencją – jest przemyślany w najdrobniejszych 
detalach z troską o najwyższą jakość 
i funkcjonalność. W duecie z nim idzie dyscyplina 
projektowa inspirowana minimalizmem.

System podtynkowy z deszczownią Seppia to 
czyste wcielenie minimalizmu. Łagodne linie 
oraz uproszczone formy zapewniają przy tym 
maksymalną wygodę oraz pełną funkcjonalność na 
co dzień.

Przykład 
idzie z góry

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
chrom 

FD1-SPA-2L-11

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
z korkiem click-clack 
chrom 

FD1-SPA-3PA-11

Bateria bidetowa  
chrom 
 
 

FD1-SPA-6-11

Bateria natryskowa 
chrom 
 
 

FD1-SPA-7-11

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
chrom 
 

FD1-SPA-7PA-11

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
chrom 
 

FD1-SPA-1-11

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
chrom 
 

FD1-SPA-7P-11



FDESIGN MEANDRO



MEANDRO
Nowoczesna harmonia

Łazienki w stylu nowoczesnym wydają się skromne, a nawet 
nieco surowe. W rzeczywistości jednak są bardzo wysmakowane, 

eleganckie oraz rzetelnie przemyślane pod kątem funkcjonalności. 
Dzięki temu zapewniają maksymalny komfort ich użytkowania. 

Ograniczona kolorystyka w połączeniu z zamiłowaniem do prostych 
linii tworzy przejrzyste, uporządkowane wnętrze. Wykorzystanie 

dekoracji stosuje się zaś tylko w minimalnym stopniu. Baterie 
Meandro, które charakteryzują się umiarem projektowym, nie 

dominują w wystroju, lecz gustownie wzbogacają jego założenia 
stylistyczne, mając przy tym uniwersalne walory zdobnicze. 

Organiczne formy z lekko zaokrąglonymi elementami kojarzą 
się z przepływem wody i jej twórczą działalnością, pobudzają 

wyobraźnię, redukują stres. Świetnie odnajdują się więc w spokojnej, 
zbalansowanej łazience.

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
chrom 
 

FD1-MDR-2-11

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
chrom 

FD1-MDR-2L-11

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
chrom 
 

FD1-MDR-3PA-11

UMYWALKA
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Bateria bidetowa  
chrom 
 
 

FD1-MDR-6-11

BIDET

FDESIGN MEANDRO

Szarość, odcienie srebra, biel to 
sprawdzona baza nowoczesnych 
łazienek. Finezyjne formy oraz gra 
odcieniami i fakturami pozwalają 
zachować dyscyplinę przestrzenną, 
a jednocześnie łagodzą pozorną 
surowość wystroju. 



Bateria natryskowa 
chrom 
 
 

FD1-MDR-7-11

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
chrom 
 

FD1-MDR-7PA-11

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
chrom 
 

FD1-MDR-1-11

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
chrom 
 

FD1-MDR-7P-11

WANNANATRYSK
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FDESIGN MEANDRO

Neutralne barwy, ergonomia i prostota to ważne 
cechy dla miłośników minimalizmu. Nie znaczy 
to jednak, że taka estetyka pozbawiona jest 
kreatywności czy świeżości. Zawsze jest wyzwaniem 
projektowym – oszczędny design musi być bowiem 
jednocześnie charakterystyczny. Widać to zarówno 
we współczesnych przestrzeniach miejskich, 
architekturze budynków, a zwłaszcza we wnętrzach. 
Kolekcja baterii Meandro wyróżnia się miękkimi, 
dynamicznymi liniami wylewek – przypominają 
meandrującą rzekę, która sumiennie rzeźbi teren. 
Chromowane wykończenia zapewniają też nutkę 
ponadczasowej elegancji, a obłe kształty zjawiskowo 
rozkładają światło i cień.

Poszukiwanie
doskonałości

Nurt w jednym
kierunku
Choć już same baterie i natryski
kształtują pożądany styl, 
jeszcze lepszy efekt powstaje 
z dopasowanymi akcesoriami.



FDESIGN LACRIMA



LACRIMA
Dostojny vintage

Istnieją miejsca, gdzie historia miękko łączy się z nowoczesnością. Są 
to wiekowe wille rozsiane po całej Europie, a także liczne mieszkania 

w kamienicy – popisowo zaadaptowane do dzisiejszych potrzeb. 
Takie przestrzenie zapewniają wręcz nieograniczone możliwości 
aranżacji. Odrestaurowany parkiet, historyczne płytki, misternie 

zdobione lustra, spatynowane meble – wszystko to przekłada 
się na niepowtarzalny styl. Jest on umocowany w tradycji, a przy 
tym bardzo współczesny, autentyczny, z nutką nostalgii. W tym 

nurcie powstała kolekcja baterii Lacrima. Delikatne, okrągłe 
detale na uchwytach przypominają kropelki łez, które układają się 

w urokliwą konstelację w stylistyce vintage. W łazience stają się 
wyrazistą ozdobą, którą warto podkreślić ceramiką oraz materiałami 

wykończeniowymi nawiązującymi do przeszłości.

Bateria umywalkowa 
ze spustem 
chrom 
 

FD1-LRA-2-11

 43 42

Bateria bidetowa 
chrom 
 
 

FD1-LRA-6-11

FDESIGN LACRIMA

UMYWALKA



System prysznicowy 
natynkowy 
chrom 
 

FD1-LRA-7SET1-11

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
i kompletem natryskowym 
chrom 

FD1-LRA-11-11

Bateria wannowa 
4-otworowa 
chrom 
 

FD1-LRA-11A-11

Bateria wannowa 
wolnostojąca  
z kompletem natryskowym 
chrom 

FD1-LRA-11F-11

System pryszcznicowy 
podtynkowy 
chrom 
 

FD1-LRA-7PASET2-11

Bateria natryskowa 
z natryskiem punktowym 
chrom 
 

FD1-LRA-77-11

WANNA
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Do  łazienki w stylu vintage najlepiej wybrać 
klasyczną linię baterii z dwoma pokrętłami. 
W kolekcji Lacrima znajdują się różnorodne modele, 
które można dobrać odpowiednio do potrzeb: 
wielootworowe, podłogowe czy podtynkowe. 
Błyszczący chrom jako wykończenie wprowadza do 
tradycyjnej stylizacji nowoczesny akcent.

Tradycja
odświeżona

FDESIGN LACRIMA

Klimat śródziemnomorskich willi 
– bogata historia uchwycona 
w wystroju łazienki. To świetny 
sposób na szykowne wnętrze 
o klasycyzującym, pałacowym 
rodowodzie, a jednocześnie 
doskonale zaadaptowane do 
współczesnych potrzeb.

WANNANATRYSK

NATRYSK



FDESIGN LACRIMA



Aby uzyskać śródziemnomorski klimat w polskich wnętrzach, 
wystarczy postawić na przemyślaną stylizację. Wysokie 

pomieszczenia i duża przestrzeń starych kamienic stanowi do 
tego idealną scenerię, która pozwala stworzyć salon kąpielowy 

w południowym duchu. Warto zadbać o takie elementy, jak liczne 
duże lustra, ceramika stylizowana na vintage, drewniane meble, 
kamień na podłodze, efektowne zasłony, świeczniki, zjawiskowe 

żyrandole. Wszystko to dodaje szyku, a zarazem romantycznego 
charakteru. Taki kierunek stylistyczny w pełni też uosabia kolekcja 

Lacrima w wykończeniu stary brąz.

UMYWALKA
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BIDET

FDESIGN LACRIMA

Elegancja malowniczego 
marmuru, kunsztowne detale, 
biżuteryjne formy, blask delikatnie 
spatynowanego mosiądzu 
– to zapewnia historyczny 
fundament dla nowoczesnej 
wrażliwości. Najlepsze osiągnięcia 
europejskiego wzornictwa 
w pigułce.

Bateria umywalkowa 
ze spustem 
stary brąz 
 

FD1-LRA-2-66

Bateria bidetowa 
stary brąz 
 
 

FD1-LRA-6-66

LACRIMA
Dostojny vintage



WANNANATRYSK

NATRYSK WANNA
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Klasyczna wanna 
wolnostojąca 
i stylizowana, 
dekoracyjna bateria 
podłogowa? Duet 
doskonały. Podkreśla 
zamiłowanie do 
przeszłości, a do 
wnętrza wprowadza 
wyrafinowane formy 
oraz linie.

Klimat wiekowych rezydencji na łonie natury można 
z powodzeniem odtworzyć w środowisku miejskim. 
W przypadku łazienki liczą się przestrzeń, szyk 
materiałów, nawiązania do przeszłości. Centralny 
element? Idealnym kandydatem jest wanna 
wolnostojąca.

Vintage 
w wielkim mieście

FDESIGN LACRIMA

System prysznicowy 
natynkowy 
stary brąz 
 

FD1-LRA-7SET1-66

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
i kompletem natryskowym 
stary brąz 

FD1-LRA-11-66

Bateria wannowa 
4-otworowa 
stary brąz 
 

FD1-LRA-11A-66

Bateria wannowa 
wolnostojąca  
z kompletem natryskowym 
stary brąz 

FD1-LRA-11F-66

System pryszcznicowy 
podtynkowy 
stary brąz 
 

FD1-LRA-7PASET2-66

Bateria natryskowa 
z natryskiem punktowym 
stary brąz 
 

FD1-LRA-77-66



FDESIGN BREZZA



Chromowane 
powierzchnie urzekają 
blaskiem i jednolitą 
kolorystyką. Można 
na nich też podziwiać 
efektowną grę światła 
oraz cienia. Proste 
kształty wzbogacone 
o zaokrąglone, subtelne 
linie wprowadzają 
odrobinę dynamiki do 
aranżacji łazienki, ale nie 
dominują we wnętrzu. 
Znakomicie uzupełniają 
zarówno stonowane 
dekory, jak i eklektyczną 
bazę spod znaku stylu 
boho.

BREZZA
Naturalne boho

Współczesne boho szczególnie lubuje się w naturalnych 
inspiracjach. Dotyczy to zarówno użytych materiałów, jak i form 

zaczerpniętych z przyrody. Otwartość na eklektyzm czy odważne 
podejście do aranżowania wnętrz pozostaje przy tym stałe – jak 
na boho przystało! Kolekcja Brezza świetnie wpisuje się w takie 

potrzeby projektowe w obszarze łazienkowym. Śmiałe linie kojarzą 
się z wiatrem oraz ożywczym powiewem morskiej bryzy (wł. brezza). 
W formach baterii wyróżniają się przede wszystkim lekkie uchwyty 

delikatnie unoszące się do góry.

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
chrom 
 

FD1-BRZ-2-11

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
chrom 

FD1-BRZ-2L-11

UMYWALKA
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Bateria bidetowa 
chrom 
 
 

FD1-BRZ-6-11

BIDET

FDESIGN BREZZA

Boho to feeria form i wzorów 
inspirowanych Orientem, etno, epoką 
dzieci kwiatów. Współczesna jego 
odsłona jest nieco poskromiona, 
a kreatywna energia zwraca się ku 
różnorodnym naturalnym akcentom 
przyprawionym o wyraziste kolory.



 57 56

FDESIGN BREZZA

Bateria natryskowa 
chrom 
 
 

FD1-BRZ-7-11

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
chrom 
 

FD1-FLS-1-11

WANNANATRYSK

Woda ma właściwości odświeżające, a podobnymi 
może się wyróżniać design baterii. Taka też jest 
kolekcja Brezza – sięgająca do morskich inspiracji, 
siły natury oraz jej ożywczej energii. Stanowi ukłon 
w stronę dwóch żywiołów: wody, który jest kluczowy 
w łazience, a także powietrza.

Poranna 
bryza

Solidne
podstawy
Kreatywność boho najlepiej 
rozwija się na spójnej bazie. 
Tę zapewniają baterie i natryski 
z dobranymi do nich akcesoriami.



Współczesna wrażliwość oparta jest na 
umiłowaniu prostoty, ale zawsze z charakterem. 
Pozwala na budowanie intrygujących 
kompozycji, w których formy i różne typy 
wykończeń prowadzą twórczy dialog.

PINEA
Ciepły modern

Łagodne barwy o lekko rozgrzewających deseniach coraz śmielej 
wkraczają do nowoczesnych wnętrz. Dużo w nich także zapożyczeń 

z przyrody – kolorów lasu, drewna, piasku. Dzięki temu łazienka 
staje się zarówno przyjemną w odbiorze oazą przytulności, jak 

i domeną ładu przestrzennego. Naturalne inspiracje w tym nurcie 
są obecne w designie baterii Pinea, który nawiązuje do trwałości 
i solidności drzewa, ale też nieskrępowania przyrody w tworzeniu 

nieoczywistych kształtów oraz połączeń. Uchwyt i wylewka – 
o mocniejszych, wyrazistszych liniach w porównaniu do pozostałej 

konstrukcji – obrazują też działania współczesnego człowieka, 
który stara się przekuć niekiedy sprzeczne tendencje w harmonijną, 

a przy tym ciekawą całość.

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
chrom 
 

FD1-PNA-2-11

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
chrom 

FD1-PNA-2L-11

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
wylewka 18 cm 
chrom 

FD1-PNA-3PA18-11

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
wylewka 22 cm 
chrom 

FD1-PNA-3PA22-11

UMYWALKA
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Bateria bidetowa  
chrom 
 
 

FD1-PNA-6-11

BIDET

FDESIGN PINEA

Dyscyplina, funkcjonalizm, klarowny 
układ przestrzenny wzbogacony 
o przytulne barwy – beże, kremy, 
rozbielone pastele. Dzięki temu 
stylistyka modern pozbawiona jest 
minimalistycznego chłodu na rzecz 
kojących wizualnie rozwiązań.



Bateria natryskowa 
chrom 
 
 

FD1-PNA-7-11

System prysznicowy 
podtynkowy 
chrom 
 

FD1-PNA-7PSET-11

Bateria wannowa 
z przełącznikiem natrysku 
chrom 
 

FD1-PNA-1-11

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
chrom 
 

FD1-PNA-7P-11

Bateria wannowa 
4-otworowa 
chrom 
 

FD1-PNA-11A-11

Bateria wannowa 
podtynkowa 
chrom 
 

FD1-PNA-11P-11

WANNA
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FDESIGN PINEA

NATRYSK

NATRYSK

Formy baterii z kolekcji Pinea przypominają pień 
drzewa zwieńczony intrygującą, mocno zarysowaną 
koroną. Stanowi to nawiązanie do rośliny typowej dla 
regionu śródziemnomorskiego, czyli sosny piniowej. 
Przywołują więc klimat słonecznych wakacji oraz 
znakomite wzornictwo, w którym specjalizują się 
chociażby Włosi.

Północ,
południe



FDESIGN FLUSSO
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FLUSSO
Skandynawska perfekcja

Kraje nordyckie znane są z zamiłowania do minimalistycznego 
wzornictwa, które jest silnie umocowane w naturze. To właśnie 

z niej pochodzi moc inspiracji, a Skandynawowie szczególną wagę 
przywiązują też do ochrony środowiska. W ten sposób przyroda 
i nowoczesna wrażliwość tworzą zgrany duet – zdyscyplinowany, 

a przy tym oryginalny. W takim nurcie doskonale odnajdują 
się baterie z kolekcji Flusso. Ich smukłe sylwetki kojarzą się 

z wodospadem, jednak w tym przypadku woda wędruje 
w innym kierunku. Symbolizuje to sposób, w jaki człowiek 

może współpracować z naturą, korzystając z pokładów swojej 
kreatywności. Baterie Flusso to także szlachetne proporcje. 

Uchwyt i wylewka powstały na podobnym planie, ale w różnych 
skalach. Dzięki temu całość urzeka spójnością, a jednocześnie jest 

daleka od monotonii.

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
chrom 
 

FD1-FLS-2-11

Bateria umywalkowa stojąca   
z korkiem click-clack 
i ruchomą wylewką 
chrom 

FD1-FLS-2A-11

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
z korkiem click-clack 
chrom 

FD1-FLS-2L-11

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
chrom 
 

FD1-FLS-3PA-11

UMYWALKA
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Bateria bidetowa 
chrom 
 
 

FD1-FLS-6-11

BIDET

FDESIGN FLUSSO

Estetyka skandynawska opiera 
się na nowoczesnym designie 
przefiltrowanym przez umiłowanie 
przyrody – widoczne w formach 
i wzorach. Harmonia, światło, 
północny pragmatyzm stanowią złoty 
środek dla dzisiejszych potrzeb.



Prostota form w połączeniu z miękkimi, 
zaokrąglonymi liniami – baterie z kolekcji Flusso 
prezentują się skromnie, a zarazem są pełne gracji. 
Z pozoru delikatne kształty ujarzmiają jednak 
potężny żywioł wody. Minimalistyczny design 
stanowi dla niego idealną oprawę, skupiając się na 
podkreśleniu wędrówki nurtu, czyli pływu (wł. flusso).

Siła
natury

Bateria natryskowa 
chrom 
 
 

FD1-FLS-7-11

System prysznicowo-
wannowy podtynkowy 
chrom 
 

FD1-FLS-7PSET1-11

Bateria wannowa  
z przełącznikiem natrysku 
chrom 
 

FD1-FLS-1-11

Bateria natryskowo-
wannowa podtynkowa 
chrom 
 

FD1-FLS-7P-11

Bateria wannowa 
wolnostojąca  
z kompletem natryskowym 
chrom 

FD1-FLS-11F-11
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WANNANATRYSK

FDESIGN FLUSSO



NATRYSKI
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NATRYSKI
W objęciach komfortu

Szybki prysznic, a może nieco dłuższy relaks kąpielowy? Zestawy 
natryskowe i deszczownie FDESIGN spójnie uzupełniają ofertę 

baterii. Opierają się na prostych, nowoczesnych, a przy tym 
subtelnie szykownych formach oraz liniach i uniwersalnych kolorach. 

Pozwalają cieszyć się wygodą na co dzień, która nie przekłada 
się na obciążenie środowiska. Wszystko dzięki długowiecznym 

komponentom oraz aeratorom napowietrzającym wodę. W efekcie 
zużywamy jej znacznie mniej przy zachowaniu maksymalnej 

funkcjonalności. 

System natryskowy 
natynkowy 
chrom / biały 
 

FD5-TMP-7U-13

System natryskowy 
natynkowy 
chrom 
 

FD5-ORG-7U-11

System natryskowy 
natynkowy 
czarny 
 

FD5-ORG-7U-22

System natryskowy 
natynkowy termostatyczny 
chrom 
 

FD5-ANA-7U-11

System natryskowy 
natynkowy termostatyczny 
chrom 
 

FD5-ANQ-7U-11

System natryskowy 
natynkowy termostatyczny 
czarny  
 

FD5-ANA-7U-22

PINEA TEMPRA ANIMA ANIMA BLACK ANIMA QUADROORIGIO

System natryskowy 
natynkowy 
chrom 
 

FD1-PNA-7USET-11

FDESIGN ZESTAWY NATRYSKOWE

3 3
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Zestaw natryskowy 
przesuwny z rączką  
3-funkcyjną 
chrom 

FD3-100-11

SEPPIA

3

Zestaw natryskowy 
przesuwny z rączką  
1-funkcyjną 
chrom 

FD3-102-11



MITO

Rączka natryskowa 
3-funkcyjna 
chrom 
 

FD8-103-11

MORENO

Rączka natryskowa 
1-funkcyjna 
chrom 
 

FD8-104-11

ANIMA BLACK

Rączka natryskowa 
3-funkcyjna 
czarny 
 

FD8-100-22

ANIMA QUADRO

Rączka natryskowa 
1-funkcyjna 
czarny 
 

FD8-101-22

RĄCZKI NATRYSKOWE

FDESIGN ZESTAWY NATRYSKOWE

INULA

Rączka natryskowa 
2-funkcyjna  
chrom 
 

FD8-106-11

INULA

Głowica deszczowni 
mosiężna 300 mm 
chrom 
 

FD8-505-11

INULA

Głowica deszczowni 
mosiężna 450 mm 
chrom 
 

FD8-502-11

INULA

Głowica deszczowni 
kwadratowa stalowa 
300 mm 
chrom 

FD8-501-11

INULA

Głowica deszczowni 
kwadratowa stalowa 
300 mm 
czarny 

FD8-501-22

GŁOWICE DESZCZOWNI

INULA

Głowica deszczowni stalowa 
okrągła 300 mm 
chrom 
 

FD8-500-11

INULA

Głowica deszczowni stalowa 
okrągła 300 mm 
czarny 
 

FD8-500-22

INULA

Deszczownia okrągła 
chromowana 300x2 mm  
stal 304 lustro 
chrom 

FD8-503-11

INULA

Deszczownia kwadratowa 
chromowana 300x300x2 mm 
stal 304 lustro 
chrom 

FD8-504-11

DESZCZOWNIE

3 3

INULA

Wąż natryskowy  
rozciągliwy 150-200 cm 
chrom 

FD8-201-11

INULA

Wąż natryskowy PVC biały 
150 cm 
biały 

FD8-202-31

INULA

Wąż natryskowy PVC Silver 
150 cm 
chrom 

FD8-203-41

INULA

Wąż natryskowy PVC 
150 cm 
czarny 

FD8-200-22

WĘŻE NATRYSKOWE
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STABILLA 

Bateria wannowa 
termostatyczna 
chrom 

FD1-TS01-1-11

STABILLA 

Bateria natryskowa 
termostatyczna 
chrom 

FD1-TS01-7-11

STABILLA 

Bateria natryskowa 
termostatyczna 
chrom 

FD1-TS02-7-11

STABILLA 

Bateria umywalkowa 
termostatyczna 
chrom 

FD1-TS04-7-11

BATERIE TERMOSTATYCZNE



INULA

Kwadratowe ramię natrysku 
400 mm mosiężne  
czarny 

FD8-401-22

INULA

Wylewka wannowa 
kwadratowa mosiężna  
czarny 

FD8-004-22

INULA

Wylewka wannowa 
kwadratowa mosiężna  
chrom 

FD8-004-11

INULA

Okrągłe ramię natrysku  
400 mm mosiężne  
czarny 

FD8-402-22

INULA

Kwadratowe ramię natrysku 
400 mm mosiężne  
chrom 

FD8-401-11

INULA

Okrągłe ramię natrysku  
400 mm mosiężne  
chrom 

FD8-402-11

RAMIONA NATRYSKU RAMIONA NATRYSKU
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FDESIGN AKCESORIA

INULA

Przyłącze kątowe 
kwadratowe z uchwytem na 
słuchawkę mosiężne  
czarny

FD8-601-22

INULA

Wylewka wannowa ruchoma 
okrągła  
czarny 

FD8-001-22

INULA

Wylewka wannowa okrągła 
mosiężna  
czarny 

FD8-003-22

INULA

Wylewka wannowa ruchoma 
kwadratowa mosiężna  
chrom 

FD8-002-11

INULA

Wylewka wannowa ruchoma 
okrągła mosiężna  
chrom 

FD8-001-11

INULA

Wylewka wannowa okrągła 
mosiężna 
chrom 

FD8-003-11

INULA

Przyłącze kątowe 
kwadratowe z uchwytem na 
słuchawkę mosiężne  
chrom

FD8-601-11

INULA

Przyłącze kątowe okrągłe 
z uchwytem na słuchawkę 
mosiężne  
czarny

FD8-602-22

INULA

Przyłącze kątowe okrągłe 
z uchwytem na słuchawkę 
mosiężne  
chrom

FD8-602-11

PRZYŁĄCZA KĄTOWE WYLEWKA WANNOWA



Zawór katowy ozdobny 
1/2”x3/8” 
chrom 
 

FD7-101-11

Korek click-clack wysoki  
do umywalek nablatowych 
bez przelewu 
mosiężny 
chrom

FD7-301-11

Korek click-clack wysoki  
do umywalek nablatowych 
bez przelewu  
mosiężny 
chrom

FD7-302-11

Korek click-clack  
bez przelewu 
mosiężny 
chrom 

FD7-303-11

Korek click-clack 
z przelewem  
mosiężny 
chrom 

FD7-305-11

Korek click-clack 
z przelewem 
mosiężny 
nikiel szczotkowany 

FD7-305-77

Zawór kątowy ozdobny 
1/2”x1/2” 
chrom 
 

FD7-102-11

Zawór kątowy ozdobny 
1/2”x3/8” 
chrom 
 

FD7-103-11

Zawór kątowy ozdobny 
1/2”x3/8” 
chrom 
 

FD7-104-11

KLEOME KLEOME

FDESIGN AKCESORIA

Syfon rurowy 
chrom 
 
 

FD7-201-11

Korek click-clack  
bez przelewu  
mosiężny 
chrom 

FD7-308-11

Korek click-clack 
z przelewem 
mosiężny 
chrom 

FD7-306-11

Korek click-clack 
z przelewem 
mosiężny 
chrom 

FD7-307-11

Korek click-clack 
z przelewem 
mosiężny 
nikiel szczotkowany 

FD7-307-77

Korek click-clack 
z przelewem 
mosiężny 
stary brąz 

FD7-305-66

Syfon rurowy 
nikiel szczotkowany 
 
 

FD7-201-77

Syfon butelkowy 
chrom 
 
 

FD7-202-11

Syfon butelkowy 
chrom 
 
 

FD7-203-11

Syfon butelkowy 
nikiel szczotkowany 
 
 

FD7-202-77

KLEOME KLEOME

Korek click-clack 
z przelewem 
biały korek ceramiczny  
biały/szary

FD7-304-43

Korek click-clack 
z przelewem 
czarny korek ceramiczny  
czarny/szary

FD7-304-42

Syfon butelkowy 
chrom 
 

FD7-204-11

Syfon butelkowy 
nikiel szczotkowany 
 

FD7-203-77

KLEOME KLEOME
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Mydelniczka metalowa 
chrom 
 

FD6-MRV-18-11

Wieszak na ręcznik 
pojedynczy 450 mm 
chrom 

FD6-KEL-03-11

Wieszak na ręcznik 
chrom 
 

FD6-KEL-05-11

Półka szklana 
chrom 
 

FD6-KEL-17-11

Uchwyt na papier toaletowy 
chrom 
 

FD6-KEL-09-11

Szczotka do WC ścienna 
chrom 
 

FD6-KEL-06-11

Wieszak pojedynczy 
chrom 
 

FD6-MRV-07-11

Wieszak podwójny 
chrom 
 

FD6-MRV-08-11

Wieszak pojedynczy na 
ręcznik 450 mm 
chrom 

FD6-MRV-03-11

Wieszak pojedynczy na 
ręcznik 600 mm 
chrom 

FD6-MRV-01-11

KELLYMERIVA

Uchwyt na papier 
podtynkowy  
chrom 

FD6-TRL-55-11

Szczotka stojąca do WC 
chrom 
 

FD6-TRL-20-11

TRAVEL

Szczotka do WC ścienna 
chrom 
 

FD6-MRV-06-11

Szczotka do WC stojąca 
chrom 
 

FD6-MRV-20-11

MERIVA

FDESIGN AKCESORIA

Lusterko kosmetyczne 
składane 
chrom 

FD6-TRL-50-11

Uchwyt do wanny podgięty 
chrom 
 

FD6-TRL-53-11

Lusterko kosmetyczne na 
ramieniu 
chrom 

FD6-TRL-51-11

Lusterko kosmetyczne na 
ramieniu 
chrom 

FD6-TRL-11-11

Uchwyt do wanny prosty 
300 mm 
chrom 

FD6-TRL-52-11

Wieszak podwójny na 
ręcznik 
chrom 

FD6-MRV-19-11

Wieszak na ręcznik 
podwójny 600 mm 
chrom 

FD6-MRV-02-11

Wieszak na ręcznik okrągły 
chrom 
 

FD6-MRV-05-11

Wieszak podwójny na 
ręcznik ruchomy 
chrom 

FD6-MRV-21-11

Uchwyt na papier toaletowy 
chrom 
 

FD6-MRV-09-11

TRAVELMERIVA
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FDESIGN AKCESORIA

Półka na ręczniki 
z wieszakiem 
czarny/różowe złoto 
 

FD6-MRD11-25

Wieszak na papier toaletowy 
z półką 
czarny/różowe złoto 
 

FD6-MRD10-25

Szczotka do WC wisząca 
czarny/różowe złoto 
 
 

FD6-MRD06-25

MERIVA

Wieszak podwójny na 
ręcznik 
czarny/różowe złoto 
 
FD6-MRD02-25

MERIVA

Wieszak pojedynczy 
czarny/różowe złoto 
 
 
FD6-MRD07-25

MERIDA
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Kolekcje baterii i zestawów natryskowych FDESIGN 
oferowane są wraz z dedykowanymi akcesoriami 
łazienkowymi. Stawiamy na kompleksowość 
wyposażenia wnętrza, która pozwala zaoszczędzić 
czas, a przede wszystkim zyskać spójny, harmonijny 
wystrój oparty na wybranej konwencji stylistycznej. 
Proponowane akcesoria stanowią idealne 
uzupełnienie dla baterii zarówno pod względem 
form, jak i kolorystyki oraz myśli wzorniczej.

Idealnie
dopasowane



FDESIGN MEANDRO

Okres gwarancji na produkt wyrażony w latach
Liczba umieszczona w tym znaku informuje o latach 
gwarancji na dany produkt.77

Obrotowa wylewka
Wylewka obraca się o 360 stopni.

Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa komfort 
napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na 
precyzyjne mycie i spłukiwanie.

Produkty z tym znakiem zużywają mniej wody i energii 
w porównaniu ze standardowymi modelami.

Bateria termostatyczna 
Blokada gorącej wody chroni przed poparzeniem 
i zapewnia stałą temperaturę wody na poziomie 38°.

FDESIGN AirMix
Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania 
wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy 
jednoczesnym zachowaniu komfortu obfitego strumienia.

Piktogramy 
i oznaczenia funkcji

Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie 
z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje 
zostały przedstawione w formie ikon.

Składana wylewka
Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, 
składana wylewka umożliwia jego otwarcie.

Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody jednym 
ruchem, tym samym oszczędza energię i zwiększa 
komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy szybko 
napełnić naczynie zimną wodą.

FDESIGN Click
System kontroli ciepłej wody oraz system kontroli 
pełnego otwarcia przepływu.

Easy Clean
Dysze rączek natrysku i perlatory wykonane z tworzywa, 
z którego łatwo usunąć osad wapienny.

AIR-IN System
System napowietrzenia strumienia rączki natrysku, dzięki 
czemu oszczędzamy wodę przy zachowaniu komfortu 
obfitego strumienia.

Dwa źródła
Produkt pozwalający na podłączenie i korzystanie 
z dwóch wyjść wody.

Wiele rodzajów strumienia
Możliwość zmiany rodzaju strumienia.

Safe Touch System
Korpus baterii nie nagrzewa się przy korzystaniu 
z gorącej wody.

Syfon w zestawie
Produkty wyposażone w syfon.

Click-clack
Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu 
click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.

Anti Twist
Węże posiadające końcówkę Anti Twist nie skręcają się.

Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od ściany.


