
ARMATURA KRAKÓW SA 
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków 
tel.(+48 12) 25 44 206; fax (+48 12) 25 44 201
e-mail: biuro@grupa-armatura.pl, www.grupa-armatura.pl 
INFOLINIA 0800 433 334
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Całość sprzedaży krajowej prowadzona jest poprzez sieć Autoryzowanych Odbiorców Armatury Kraków S.A. 
Pełną listę adresów znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.grupa-armatura.pl. Niniejszy cennik za-
wiera proponowane ceny netto w sprzedaży detalicznej. Stanowi on jedynie informację handlową i nie 
może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC. Dokument stanowi zaproszenie do rokowań 
w rozumieniu art. 71 KC.

Podane ceny są cenami netto.
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Eleganckie wnętrze może być zarazem przytulne. Dowodzi 
tego kolekcja mebli Duero, stworzona z myślą o łazienkach, 
w których wyszukane wzornictwo przeplata się z jasną i cie-
płą kolorystyką. Prosta forma segmentów zestawiona z pane-
lowymi uchwytami podkreśla subtelny wystrój pomieszczenia  
i stanowi piękną oprawę dla ceramiki i armatury o intrygu-
jących kształtach. Możliwość zamontowania mebli Duero za-
równo w wersji stojącej, jak i podwieszanej, pozwala na wybór 
wyposażenia dopasowanego do potrzeb nawet najbardziej wy-
magających Klientów. 
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DUERODUERO DUERO

1695-209-701

szafka podwieszana pod umywalki:
MERO 55, 65, SOANA, EXE 47, 51, TEES 60, 70, ESINO, ARNO, 
EBRO, MARANO, LEGATO

1695-209-100

szafka stojąca pod umywalki: MERO 55, ARNO, EBRO, MARANO, LEGATO

1695-209-301

słupek wysoki 
podwieszany
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DUERO, STWORZONE Z MYŚLĄ O ŁA-
ZIENKACH, W KTÓRYCH WYSZUKANE 
WZORNICTWO PRZEPLATA SIĘ Z JAS-
NĄ I CIEPŁĄ KOLORYSTYKĄ.
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1695-209-100 szafka stojąca pod umywalkę (2 szuflady)   cena: 649,00 zł

1695-209-701 szafka podwieszana pod umywalkę (szuflada, drzwiczki)   cena: 637,00 zł

1695-209-301 słupek wysoki podwieszany (2 drzwiczki)   cena: 656,00 zł
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RODZAJE UMYWALEK NABLATOWYCH PASUJĄCYCH 

DO SZAFKI STOJĄCEJ I ZAWIESZANEJ DUERO:
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szafka stojąca, 
dobierz umywalkę

szafka zawieszana, 
dobierz umywalkę

umywalka ARNO
[1610-544-040]

umywalka TEES
[1610-522-060, 1610-522-070]

umywalka MARANO
[1610-164-057]

umywalka MERO 65
[1610-242-065]

umywalka LEGATO
[1610-094-050]

umywalka EXE
[1610-514-047, 1610-514-051]

umywalka MERO 55
[1610-242-055]

umywalka SOANA
[1610-534-047]

umywalka EBRO
[1610-154-055]

umywalka ESINO
[1610-554-052]
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Wyszukane piękno nie wymaga zbędnych zdobień.  
O wyjątkowym, intrygującym charakterze często świadczy 
prostota. Kolekcja ceramiki Mero to ukłon w stronę wielbicieli 
eleganckich i oryginalnych rozwiązań. Inspirowane perfekcją 
geometrycznych kształtów i wyważonych proporcji urządzenia 
to mariaż funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa. Połą-
czenie ceramiki Mero z bateriami o ostrych, prostych liniach 
i minimalistycznej formie nadaje łazience spójny charakter  
i podkreśla nieprzeciętny wystrój wnętrza.
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1620-111-300 

miska sedesowa 
zawieszana / bez deski

1640-204-111 

kompakt WC odpływ uniwersalny 
z deską twardą sedesową 
antybakteryjną, wolnoopadającą

MERO MERO

1610-242-055  

umywalka meblowo-nablatowa
55 cm 

1610-242-065  

umywalka meblowo-
nablatowa 65 cm 

1660-140-055  

półpostument 
do umywalki 55 / 65

1650-081-000 

bidet zawieszany
/ bez deski

MERO MERO MERO MERO
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NIE WYSTARCZY DOBRY POMYSŁ 
NA PRODUKT – WAŻNE JEST 
STWORZENIE FUNKCJONALNEGO 
PRZEDMIOTU. 



1610-242-055  umywalka meblowo-nablatowa 55 cm 1610-242-065  umywalka meblowo-nablatowa 65 cm 

1685-010-030  
cena: 662,00 zł 

1650-081-000 bidet zawieszany / bez deski

1690-000-510 deska wolnoopadająca, duroplast

1690-000-510 
deska wolnoopadająca, duroplast

1660-140-055 półpostument do umywalki 55/65*

1620-111-300 miska sedesowa zawieszana / bez deski

1640-204-111 kompakt WC odpływ uniwersalny z deską twardą sedesową antybakteryjną, wolnoopadającą*

* produkt dostępny od grudnia 2014r.M
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ZESTAW 
PODTYNKOWY 
MERO

1680-010-010

stelaż VICTORIA do montażu 
podtynkowego misek sedesowych

1681-011-002   
przycisk sterujący VICTORIA Ring dwu-
funkcyjny, do stelaża VICTORIA chrom

1672-007-001 
podkładka izolacyjna piankowa 
pod miskę wiszącą i bidet

1620-111-300 
miska sedesowa zawieszana / bez deski
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cena: 538,00 zł

cena: 119,00 złcena: 164,00 zł

cena: 298,00 zł

cena: 256,00 zł

cena: 138,00 zł cena: 163,00 zł


