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EDITORIAL

Noua eră a
camerei de baie
Aceasta este noua ediție a revistei noastre. În ea,
am decis să mergem mai departe și să dedicăm cea
mai mare parte a conținutului oferirii soluțiilor care
să îmbunătățească experiențele utilizatorilor în camera de baie. Cu mai multe decenii în urmă, baia a
încetat să mai fie doar o zonă pur funcțională, devenind un spațiu unde se pot întâlni căldura, confortul
și relaxarea de care avem nevoie pentru sporirea
stării noastre de bine, fizic și mental. O realitate
care ne încurajează să continuăm dezvoltarea
produselor ce îndeplinesc așteptările de pe toate
cele 135 piețe pe care operăm, piețe care primesc
produsele mulțumită unui număr de 75 fabrici
și celor peste 20.000 angajați din întreaga lume.
Unul dintre cele mai recente și relevante proiecte
la care am participat a fost renovarea spațiilor de
baie din Turnul Eiffel cu obiecte sanitare Roca,
unele dintre acestea fiind produse special pe culoarea roșu venețian originală a Turnului. Pe baza
afirmațiilor arhitectului Alain Moatti, responsabil
pentru remodelare, alegerea Roca a fost sprijinită
de valorile sale din domeniul design-ului, tehnologiei și calității, ca și de rezistența superioară a
produselor, ceea ce le face ideale pentru instalarea
în spațiile publice, cu un aflux mare de vizitatori.
Pe lângă Turnul Eiffel, Roca și-a adus aportul în
multe clădiri și spații, cu obiectivul îmbunătățirii
camerelor lor de baie, așa cum este cazul Arenei
Pantanal Estadio din Brazilia (2014) cu ocazia celebrării Cupei Mondiale, Teatrului Bolshói din Moscova sau Hotelului Sheraton Huzhou Spring Resort,
din China, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din
Asia, proiectat de prestigiosul arhitect Ma Yansong.
Aceste proiecte majore ne-au dovedit capacitatea
și experiența și ne-au încurajat să continuăm să ne
desfășurăm activitatea în așa fel încât toate persoanele să se poată bucura de baia la care au visat.
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Ca parte a politicii sale de dezvoltare produse, Roca își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă oricare dintre modelele și elementele descrise în prezentul document. De aceea, Roca nu
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Joan Lao,
design dedicat
simțurilor
Designer-ul ne primește în principalul său studiou situat pe una dintre cele mai importante
artere ale Barcelonei, strada Balmes. De aici,
Joan Lao conduce o echipă care îi împărtășește
viziunea creatoare.
Întreaga sa activitate radiază sensibilitate și
naturalețe ușor de perceput, dar dificil de
transmis. Dincolo de acest prim strat, există o
cantitate enormă de muncă profesionistă, bazată pe principii geometrice, materiale nobile
și culori pale. Fără stridențe, caracterizată de
un grad sporit de modernitate. Pentru Joan
Lao, timpul este unic, arta reprezintă emoțiile,
lumina – calmul, natura este originea tuturor
lucrurilor, design-ul este vital, etica este fundamentală în viață și în muncă, iar apa reprezintă
viața pură. Pentru o clipă, ne pierdem în cugetări asupra design-ului, spațiilor vitale și rolului
jucat de camera de baie pentru sănătatea
fizică și emoțională a oamenilor. Designer-ul ne
mărturisește că se află într-o fază de transmutare creativă, o perioadă a “noilor abordări și
a utilizării îmbunătățite a timpului, un moment
de reflectare asupra a ceea ce este cu adevărat
esențial și de alegere a ceea ce trebuie făcut,
cum, unde și cu cine.”
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JOAN LAO
Loial viziunii sale asupra design-ului ca mod de capturare a
conceptului, designer-ul a aplicat
viziunea amenajărilor interioare,
arhitecturii și proiectării de mobilier timp de peste 30 de ani. După
ce a realizat aproape 3.000 proiecte de design interior și peste
12.000 obiecte de mobilier, veioze, tapiserii și obiecte decorative, Joan Lao este unul dintre cei
mai apreciați designer-i spanioli
datorită capacității sale creatoare extraordinare și viziunii sale
ca și creator, producător și, mai
presus de toate, ca explorator și
forță motrice culturală. Amprenta sa stilistică, perfect armonizată
naturii și distanțată de tendințele
din modă, se transformă în creații ce durează în timp, asigurând
căldură, echilibru și simplitate,
trei calități necesare pe care acesta le-a subliniat în scopul obținerii
unei vieți în armonie perfectă.
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« CAMERA DE BAIE POATE FI SPAȚIUL
IDEAL DE REGĂSIRE, DE CĂUTARE A
SINEULUI ȘI DE REFLECTARE. ORICINE
AR TREBUI SĂ O PERCEAPĂ ASTFEL! »
— Ce este design-ul pentru Joan
Lao?
Pur și simplu, reflectarea asupra
lucrurilor înainte de a le face.
— Și de unde vă inspirați?
Din natură. Reprezintă sursa mea
completă de inspirație, modul meu
de înțelegere a design-ului. Caut
contactul cu natura, cu elementele
organice.
— Am avea dreptate să afirmăm că
design-ul ne ajută să avem o viață
mai armonioasă, să ne conștientizăm sentimentele?
Da. Obiectele sau spațiile bine proiectate asigură o mulțumire dublă,
îndeplinesc rolul din viața voastră,
iar frumusețea lor asigură plăcere.
Le veți privi, atinge, mirosi… Vor
avea un impact asupra tuturor
simțurilor voastre.
— Și asupra mediului, de asemenea...
Credeți că ne găsim într-o eră
nouă?
- Așa ar trebui. Atunci când proiectăm, generăm deșeuri și pierdem
o parte a naturii, de aceea este
mai inteligent să fim conștienți de
aceste aspecte și să creăm obiecte
și spații care să rămână moderne,
care durează și care să poată fi
reciclate. Ar trebui să lucrăm cu
materiale pe care le putem controla.
— Deci, design-ul ar trebui să fie o
sursă de reflecție?
Designer-ii ar trebui să depună un
efort educativ în vederea prezentării și învățării societății în mod
inechivoc, fără inspirație divină, cu
privire la faptul că tot ceea ce ne
înconjoară a fost proiectat.
Această reflectare ar trebui să fie

obligatorie.
— Iar această cugetare ne conduce
la...
Faptul că trebuie să utilizăm la
maxim obiectele care au fost bine
proiectate în trecut, trebuie să
refacem elementele create inadecvat și trebuie să proiectăm toate
lucrurile necesare.
— Cu privire la design-ul aplicat
spațiilor de baie, cum credeți că
am evoluat?
Latura creativă a băilor a evoluat
foarte mult în ultimii 20 de ani.
— Care ar fi metoda dvs. de lucru
pentru gestionarea unui proiect
pentru o baie?
Mai întâi, lucrez asupra aspectelor
conceptuale, și apoi asupra contextului: există diferențe între băile
din deșert, Groenlanda și un hotel
luxos din Maldive. Apoi, reflectez
asupra elementelor funcționale,
o distribuție corespunzătoare, ca
toate nevoile să fie îndeplinite, iar
ulterior abordez aspectele estetice
și cele principale: texturi, materiale,
culori….
— Din nou, intrăm într-o lume a
simțurilor...
Cea mai mare provocare pentru
camera de baie este posibilitatea
de a percepe un sentiment plăcut,
cu toate simțurile. În baie, persoanele se opresc și reflectează. Există
și alte spații vitale în care sunteți
însoțit și vă aflați în mișcare, dar
baia reprezintă cel mai intim spațiu. Vă conectați cu cultura sănătății, ca și cu îmbunătățirile fizice și
emoționale. Camera de baie poate
fi spațiul de regăsire, de căutare a
sinelui, ca și de cugetare. Oricine ar
trebui să o perceapă astfel!

— Ar putea această abordare să
intre în conflict cu tehnologiile noi?
Generația mea a proiectat manual,
cu ajutorul unui creion. Tehnologia
este esențială, dar implică o anumită dependență. Ne desfășurăm
simulările la studiou, iar acestea ne
permit vizualizarea proiectului finit.
În trecut, trebuia să ne imaginăm
totul. Acum, putem afla dacă vă va
plăcea proiectul, din toate punctele
de vedere.
— Dar….
...atunci când iau un creion și trasez trei linii, sunt fascinat. Încerc să
găsesc un echilibru între tehnologie și elementul uman.
— Puteți găsi acest element și în
texturi?
Mi-au plăcut dintotdeauna imperfecțiunile oricărei activități manuale, mult mai mult decât perfecțiunea numerelor și tehnologiei.
— Și cum aplicați această idee?
Prin faptul că textura este prezentă
în majoritatea colecțiilor mele. Caut un aspect natural. În trecut, dacă o bucată de lemn avea un nod,
aceasta era aruncată deoarece se
considera că prezintă un semn de
calitate slabă. În prezent, aceasta s-a schimbat. Evoluția, patina
materialelor, au fost întotdeauna
esențiale pentru mine.
— O întoarcere la instincte...
Criza prezentă ne-a determinat să
reflectăm asupra anumitor subiecte și consider că acest fapt este pozitiv. Cu câțiva ani în urmă, abundența era tot ce conta cu adevărat.
În prezent, bunul simț, alimentația
adecvată, natura, energia bună
primează. Este vorba de moduri-
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le mai puțin superflue de a putea
elabora asupra esenței adevărate și
spiritului lucrurilor. Avem nevoie ca
obiectele să fie autentice, reale.
— Cum transpuneți acest spirit în
camera dvs. de baie ideală?
Aș intra în lumea naturii, textura
care este unică unui anumit material, aș avea un design mai brutal. Aș
combina sentimentele cu tehnologia
adecvată și cu funcțiunile camerei
de baie perfect îndeplinite.
— Sună bine...
Sunt interesat în principal de lucrurile frumoase. Unul dintre prietenii
mei spune “Frumusețea îți extinde
sufletul,” te face să iei o gură de aer
proaspăt. Dacă această frumusețe
ne înconjoară și o luăm în considerare, de ce nu am face aceasta și în
baie? Să fii înconjurat de artă și frumusețe reprezintă un aspect pozitiv,
îmbucurător.
— Și camera de baie a viitorului?
Cred că design-urile bune trebuie să
dureze în timp. Să luăm, de exemplu, spațiul în care ne aflăm acum
(studioul său din Barcelona). A fost
finalizat acum 26 de ani și chiar și
în prezent, atunci când ajung aici,
îl consider la modă. Baia viitorului trebuie realizată din materiale
care să insufle emoțiile atunci când
utilizatorii le ating și le privesc.
Asta e ceea ce numesc eu “ochi
care atinge.” Deoarece apa va fi o
resursă limitată, trebuie să insistăm
asupra reutilizării sale. Aspectul
uman al băii va fi astfel subliniat, și
cu ajutorul elementelor tehnologice,
dar fără exagerări.
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Interioare
la modă
CONVERSAȚIE CU ISABEL LOPEZ VILALTA
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Interior design based on Isabel López Vilalta’s reflections
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Discuția cu Isabel Lopez Vilalta despre tendințele și stilurile din
domeniul design-ului interior este orientată asupra învățării
abordării spațiilor prin ochii unui profesionist.
Cu peste 35 ani de experiență și după crearea unui număr
foarte mare de design-uri de interior, pentru Isabel “viitorul este
întotdeauna încurajator și interesant.” După câțiva ani dificili,
“există un spirit diferit, proiectele de design interior pentru spațiile
rezidențiale și de afaceri au fost reîmprospătate. A venit timpul
pentru cele mai complete personalizări, pentru descoperirea naturii
autenticității, pentru cea mai absolută libertate de alegere a stilului
personal, pentru frumusețea detaliilor, pentru o abandonare a
limitelor dintre spații și pentru îndrăzneala de a ne trăi propriile vieți
așa cum dorim.”
Dar ce se ascunde în spatele dezvoltării oricărei tendințe?
“Cercetare și, dincolo de toate, o atitudine referitoare la proiecte.
Această atitudine trebuie înțeleasă ca încercarea de a înțelege și
asigura o soluție tuturor aspectelor din proiect, evitarea repetițiilor
și utilizarea la maxim a posibilităților nelimitate asigurate în prezent
de industrie. Aș putea spune că există tendințe clare și că acestea
sunt utilizate în prezent, dar într-un mod mai rapid. Trăim într-o lume
legată de consumul rapid. În profesia noastră, este vital să percepem
nevoile și să asigurăm satisfacerea lor. Ulterior, nevoile vor deveni
tendințe.”

NOUL LUX, DESIGN-UL EXPERIENȚELOR
« Propriile noastre aspirații sunt
legate de respectivul sentiment
de unicitate, de căutarea a
ceea ce este deosebit, unic sau
exclusiv. »

Isabel consideră că există diferite direcții
creatoare, dar toate au aceeași origine:
“Tendințele sunt legate de modul în care
societatea simte și modul în care aceasta
răspunde situațiilor. A existat o tendință
asociată excesului, abundenței, poate ca
lecție salutară la un context în care încă
mai există situații complicate. Reprezintă
un tip de exces pe care uneori ne place
să îl percepem atunci când ieșim în oraș,
atunci când mergem la hotel, la restaurant sau la mall...” Isabel afirmă că, dacă
aplicăm această tendință camerei de
baie, am discuta despre un spațiu amplu
în care ierarhiile se disipează iar simțul
luxului este reînnoit. În orice fel, propriile
noastre aspirații sunt legate de respectivul sentiment de unicitate, de căutarea a
ceea ce este deosebit, unic sau exclusiv.

Pe baza acestor criterii, ideea de lux
trece printr-o evoluție, astfel încât
discutăm acum de “luxul experienței.”
Consumatorii, care sunt acum mai
pretențioși decât oricând, nu numai
că răspund esteticii sau statutului,
dar și culturii, identificării sentimentale și accesibilității restricționate,
cea care este disponibilă unui număr
limitat de persoane: obținerea plăcerii ca scop suprem. Pe aceeași linie
de visare cu ochii deschiși fără spațiu,
buget sau limite impuse, Isabel își
imaginează o baie spațioasă, cu spațiu dedicat artei, plină de simboluri,
“cu elemente de design industrial, cu
decorațiuni, cu un spațiu de relaxare,
chiar și cu un șemineu sau o bibliotecă.”
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Cadă de baie Newcast
Baterie Loft
Plăci ceramice Botania

Design interior bazat pe cugetările Isabelei Lopez Vilalta

SOLUȚII PENTRU
O BAIE
“NOUL LUX”
Element

P. 51

Baterie Loft

P. 72

Cadă de baie Newcast

P. 92

Toaletă Element

P. 51

12

REPORTAJ

Toaletă și lavoar W+W *
Baterie L90-E
Cap duș Rainsense

*Bateriile unice sunt standard pentru colecția W+W. În imagine,
setul W+W este prezentat alături de bateria L90-E.

Imagini din baia casei Isabelei Lopez Vilalta
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SOLUȚII PENTRU
O BAIE CU STIL
“MINIM”
Baterie Atlas

O ATITUDINE “MINIMĂ”, O CONȘTIINȚĂ IMPORTANTĂ
Spre deosebire de această atitudine
expansivă, care apreciază luxul sau
extravaganța, Isabel se poate identifica mult mai mult cu un stil diferit.
Atât de mult încât l-a integrat în propria casă. Pentru Isabel, camera de
baie reprezintă un spațiu de liniște,
izolare și astfel, are sens încorporarea și combinarea într-unul singur a
variatelor elemente complete, cum
ar fi estetica și etica. “Este o atitudine la adresa vieții și muncii. Sunt
interesată ca acesta să devină un
spațiu 100% autentic.”
Designer-ul a încorporat această intenție în spațiul său vital. “De exem-

« Este o atitudine la adresa vieții
și muncii. Sunt interesată ca
acesta să devină un spațiu 100%
autentic. »
plu, acasă am luat în considerare
toate valorile legate de consumul
redus de energie deoarece cred că
trebuie să fiu un exemplu. Trebuie
să încerc eu prima pentru a propune soluția respectivă ulterior, clienților mei. De ce să consumăm mai
mult dacă tehnologia, materialele
și industria în general ne permit să
consumăm mai puțin? Am integrat
automatizarea casei pentru controlarea cheltuielilor, nu ca element la
modă, ci pentru a obține o utilizare
inteligentă a resurselor. Și adaugă:
“Am inclus un lavoar care reutilizează apa pentru rezervorul toaletei.
Un element compact și suspendat
pe perete, ce permite soluționarea
mai multor probleme caracteristice
spațiilor reduse. Regulatoare de
temperatură, sisteme de aeroterme,
încălzire în pardoseală, iluminat LED
sau ventilația încrucișată reprezintă

alte tipuri de soluții.”
Desginer-ul mărturisește că oamenilor
le este greu să înțeleagă acest aspect
“deoarece văd automatizarea unei case
ca un element de lux inutil, iar nu ca un
sistem care ne ajută să ne controlăm
cheltuielile,” ce ajută la sporirea confortului nostru și “o soluție personalizată.”
Cu privire la materiale, Isabel are o
opinie clară: “Gestionarea adecvată a
apei conduce la protejarea de efectele
negative ale consumului exagerat. În
prezent, sunt preocupată de învechirea
materialelor și gestionarea deșeurilor.
Cu privire la tendințele cel mai greu
de satisfăcut, cea pe care o găsesc
cea mai interesantă este tendința care
ia în considerare evoluția materiei.”
De aceea, designer-ul se gândește “la
plăcile ceramice sau chiar la marmură,
un material care este utilizat foarte rar
în prezent,” dar care aceasta consideră
“că se comportă perfect, indiferent de
trecerea timpului.” Și subliniază: “Sunt
mai interesată de atitudini decât de
tendințe, iar “minim” mai degrabă decât
“minimalist” reprezintă toate acestea,
din punctul meu de vedere.”

P. 76

Lavoar Inspira

Kit duș Sensum

P. 80

Toaletă Inspira
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SPAȚIU URBAN LIMITAT, EXPRESIE MAXIMĂ
Putem avea foarte multă imaginație
și putem fi foarte creativi la momentul proiectării spațiilor cu o dimensiune nelimitată, dar ce se întâmplă
cu spațiile vieții urbane? Cele cu
dimensiuni reduse care necesită
soluții extrem de funcționale fără
compromiterea personalității?
Există diferite opțiuni care ne permit
să adaptăm spațiile reduse pentru
a le face la fel de confortabile. Este
vorba de dimensiuni și de asemenea,
de buget. De aceea, Isabel se joacă
cu anumite elemente vitale: iluminat,
culoare și funcționalitate maximă a
celui mai mic spațiu posibil. “Introducerea culorilor reprezintă o tendință
pe care am utilizat-o în unele proiecte. Chiar dacă aveți un buget redus,
prin utilizarea culorilor veți obține
ceva cu adevărat expresiv.” În paleta
de culori a Isabelei, există o preferință pentru nuanțele calde care se
potrivesc perfect camerei de baie
urbane din cadrul acestui stil.
În ceea ce privește iluminatul, “acesta
este esențial.” Și adaugă: “Sigur,
provin din zona mediteraneeană și
caut întotdeauna o posibilitate a mă
conecta cu exteriorul.” Arhitectura
ne protejează de capriciile vremii,
“dar a o deschide spre exterior și a
avea o orientare adecvată reprezintă
elemente esențiale, sănătoase. O
soluție de iluminat corespunzătoare
sporește paleta de culori, relieful texturii și asigură sau elimină calitatea
unui spațiu.” Pentru un spațiu limitat,
cu o utilizare zilnică și posibilitatea ca
acesta să dureze mai mulți ani, stilul
descris de Isabel estre mai puțin
îndrăzneț, mai limitat:
“Îmi imaginez o baie foarte plăcută,
luminoasă, funcțională, cu dimensiunea exactă pentru a da voie elementelor de bază să existe în armonie:
lavoar, toaletă și duș.”

În acest moment, conversația ne-a
condus la observarea naturii și
integrarea sa în proiectele de design
interior. Am revenit la o sensibilitate
mai puternică sau la o legătură nouă
cu natura? “Cred că este vorba de un
ciclu. În unele cazuri, includ plante de
interior, în timp ce în alte cazuri, mai
multe flori în vaze.” Și adaugă: “Cred
în cunoașterea mediului dar, fără
exagerări, într-o manieră rezonabilă,
în funcție de situații, de moment și
de proiect.” Poate de aceea valoarea
naturii vii din interiorul urban este
relevantă în mod special, și chiar mai
mult dacă este vorba de un spațiu
redus: “O plantă asigură companie,
curăță aerul și reprezintă un element
de frumusețe.”
Această claritate, la momentul expri-

« Îmi imaginez o baie foarte
plăcută, luminoasă, funcțională,
cu dimensiunea exactă pentru a
da voie elementelor de bază să
existe în armonie: lavoar, toaletă
și duș. »
mării gândurilor sale, ne însoțește pe
tot parcursul conversației. Un dialog
care se încheie cu aceeași atitudine
determinată și generoasă cu care
designer-ul ne-a primit. Este energică și conștientă de fiecare gând
exprimat. O energie care radiază din
fațada transparentă a studioului său
din Barcelona, situat la parterul unui
pasaj deosebit, care se mai întâlnește doar rareori în orașe. Din pragul
acestei fațade transparente, similară
clarității gândirii designer-ului, și prin
glisarea uneia dintre uși, aceasta ne
conduce spre ieșire cu calmul cuiva
care este mulțumit de ceea ce îl
înconjoară.
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SOLUȚII
PENTRU BAIA
“URBANĂ LIMITATĂ”
Unitate de bază și lavoar
Debba

P. 62

Baterie L20

P. 78

Set de duș Sensum

P. 80

Lavoar și structură Prisma
Baterie lavoar L90C
Oglindă Prisma
Accesorii Ice și Rubik
Toaletă Meridian
Cădiță duș Terran
Coloană duș Even-M
Paravan duș Line
Plăci ceramice pereți Allegra
Plăci ceramice pardoseală Borneo
Design interior bazat pe cugetările Isabelei Lopez Vilalta
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IDEI ȘI PONTURI / RENOVAREA CASEI

Toaletă și bideu Inspira
Baterii Lanta
Cădiță de duș Helios
Pară de duș Plenum
Cap de duș Puzzle
Plăci ceramice pereți Arlette
Rețea hexagonală Legend
Plăci ceramice pardoseală Norfolk
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IDEI ȘI PONTURI RENOVAREA CASEI

Reflectați
înainte de
a acționa,
reflectați în
profunzime
Vă veți renova baia? Vă explicăm că
trebuie să luați în considerare înainte de a trece la treabă pentru a vă
valoriza investiția la maxim.
Nu a fost niciodată mai ușor să refaceți imaginii
camerei dvs. de baie: cu ajutorul ideilor corecte
și a unui profesionist de încredere, veți putea
regenera spațiul respectiv foarte repede.
O baie mică? O baie mare atașată dormitorului
principal? O baie pentru oaspeți?
Indiferent de tipul băii dvs., stilul dvs. în privința
decorării și bugetul existent, aceste ponturi vă
vor permite să proiectați spațiul prin profitarea
la maxim de toate posibilitățile sale.
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IDEI ȘI PONTURI / RENOVAREA CASEI

Paravanele de duș Victoria, cu un design simplu și
profiluri extrasubțiri, favorizează sentimentul de
spațios și sporesc efectul de transparență.
P. 90

Bateriile de duș încorporate Lanta asigură un aspect
elegant și minimalist, acestea fiind, de asemenea, o soluție
care vă permite să economisiți spațiu.
P. 76

Unitatea de bază Prisma cu
lavoar integrat reprezintă
o soluție completă, ideală
pentru optimizarea spațiului.
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OPTIMIZAREA SPAȚIULUI
Lavoarele cu unitate de bază
integrată reprezintă una dintre cele
mai versatile, funcționale și estetice
opțiuni disponibile pentru optimizarea
spațiului. Veți obține o capacitate de
depozitare superioară, în timp ce veți
avea la îndemână toate obiectele
necesare în baie.

SPORIREA SENTIMENTULUI DE
SPAȚIOS
Paravanele reprezintă opțiunea
perfectă pentru ca baia dvs. să pară
mai spațioasă. Dacă alegeți un model
transparent pentru delimitarea
spațiului de duș, privirea nu va fi
fragmentată, iar aceasta va favoriza
percepția unui spațiu vast.
Pentru a obține o profunzime sporită,
puteți opta pentru paravane cu
profiluri minime care accentuează și
mai mult efectul de transparență.
Cădițele de duș Terran sunt extrasubțiri, permițând o instalare nivelată
și acces ușor la spațiul de duș.
P. 87

INTEGRAREA PRODUSELOR
Un mod bun de eliberare a spațiului
și obținere a esteticii este reprezentat
de bateriile încastrate. Și dacă v-ați
decis deja asupra dușului, ca fiind cea
mai bună soluție pentru spațiul dvs.,
amplasarea cădiței dușului la nivelul
pardoselii este foarte atractivă.

DISTRIBUIREA PRIZELOR

Toaleta In-Tank
inovatoare cu
rezervor integrat,
ideală pentru
economisirea
spațiului, include
apa activată
printr-un sistem de
propulsie electrică.
P. 54

În timpul activităților de renovare,
amplasați o priză acolo unde
intenționați să instalați oglinda.
Ulterior, veți putea alege între
iluminare LED, dispozitiv de
dezaburire sau iluminat ambiental.
De asemenea, va reprezenta ocazia
pentru asigurarea electricității în zona
toaletei. Puteți selecta soluțiile In-Tank
care integrează rezervorul în toaletă
și activează apa prin intermediul
unui sistem cu propulsie electrică.
Această soluție este disponibilă
pentru opțiunile de toalete cu
rezervoare amplasate pe pardoseală
și suspendate, asigurând în ambele
cazuri o economie semnificativă de
spațiu. Și dacă alegeți o toaletă clasică,
cu rezervor încorporat, conexiunea
la sursa de electricitate va permite
instalarea unei plăci de operare
electronică pentru activarea fără
atingere a apei de la toaletă, doar cu
un simplu gest.
Și acum, să trecem la treabă!
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IDEI ȘI PONTURI / CONFORT

IDEI ȘI PONTURI CONFORT

Templul stării
dvs. de bine
Cifrele nu mint: veți petrece
aproximativ 1.000 zile din viața dvs.
în baia dvs. Vă oferim ponturi pentru
transformarea acestui spațiu în
templul stării dvs. de bine. Idei simple
pentru a vă bucura de 1.000 zile de
confort.
Există multe culturi care atribuie o semnificație specială igienei noastre zilnice care merge
dincolo de igiena corporală. Acesta este un
timp dedicat nouă înșine, poate cel mai intim
moment pe care îl va avea o persoană de-a
lungul unei zile. Și deoarece veți petrece între
doi și trei ani din viața dvs. în camera de baie,
de ce să nu o transformați într-un spațiu care,
dincolo de funcționalitatea sa, este plăcut de
vizitat? La Roca, ne-am utilizat toate simțurile pentru dezvoltarea produselor și oferirea
soluțiilor care să vă fie de ajutor. Descoperiți o
lume de idei caracterizate de confort.

Lavoar Khroma
Toaletă monobloc Khroma
Bideu Khroma
Accesorii Select
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O LUME DE IDEI CARACTERIZATE DE CONFORT

EVITAȚI LOVITURILE ȘI ZGOMOTELE
PUTERNICE

POZIȚIA BATERIEI ESTE ALINIATĂ
LAVOARULUI DVS.

IEȘIȚI DIN DUȘ ȘI UITAȚI-VĂ ÎN
OGLINDĂ

Lăsați capacul de toaletă să cadă.
Împingeți sertarul unității de mobilier.
Alegeți produsele cu sistem de
închidere amortizată. Acestea se închid
lent, astfel îmbunătățind durabilitatea
produsului și creând un mediu mai
sigur și mai calm.

Cu siguranță veți identifica
dimensiunea ideală, astfel încât spațiul
dintre lavoar și mâinile dvs. să fie cel
mai confortabil.

Dispozitivul de dezaburire va asigura
că vă vedeți reflexia clar. Va exista
întotdeauna un paravan de duș
pe care să vă lăsați mesajele și pe
care veți putea desena inimioare cu
degetul.

TOALETĂ INSPIRA

BATERII ATLAS / P. 76

DISPOZITIV DEZABURIRE / P. 66

UITAȚI DE GRIJI ATUNCI CÂND PĂȘIȚI ÎN CĂDIȚA DE DUȘ
Mulțumită caracteristicii excelente anti-alunecare a cădiței de duș Stonex, vă veți putea bucura de un moment de relaxare fără
a trebui să vă faceți griji, nici măcar legate de alunecare.
CĂDIȚĂ DUȘ TERRAN / P. 87
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OBIECTELE ESENȚIALE PENTRU DUȘ
LA ÎNDEMÂNĂ
Șampon, balsam, gel, burete,
bonetă de duș... Tot ce aveți nevoie
pentru ritualul dvs. de duș, mereu la
îndemână și în ordine, în coloanele de
duș și bateriile cu poliță.

ACCES UȘOR LA TOATE ARTICOLELE DVS.
Nu lăsați articolele să se piardă în unitatea dvs. de mobilier. Sertarele cu sistem
complet de tragere prezintă întregul conținut, astfel încât să puteți avea acces ușor
la articole, chiar și în cel mai îndepărtat colț.

COLOANĂ DE DUȘ DECK-T / P. 82

UNITATE DE BAZĂ KALAHARI

DUȘ DE TONIFIERE, REVIGORARE
SAU RELAXARE? ALEGEȚI CU UN
SIMPLU CLICK
Perele de duș cu buton de selectare vă
permit să accesați toate funcțiile ușor.
Toate posibilitățile la îndemână, cu un
simplu click.

TRANSFORMAȚI-VĂ BAIA ÎN SPA
Băile cu hidromasaj vă transformă experiența în baie într-un moment de relaxare
care va topi toate grijile cotidiene, printre bulele de spumă.
PARĂ DE DUȘ PLENUM / P. 80

CADĂ DE BAIE BECOOL CU HIDROMASAJ COMPLET / P. 93
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IDEI ȘI PONTURI / FAMILII

Lavoar, mobilier, oglindă cu led Pack
Debba Standard
Coloană mobilier Debba
Baterie de lavoar Targa
Toaletă monobloc Debba
Bideu Debba
Accesorii Victoria
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IDEI ȘI PONTURI FAMILII

Băi pentru
toată lumea
Atunci când mai multe rutine
diferite converg într-un singur
spațiu, provocarea este identificarea
modului în care acestea pot coexista.
Baia aduce la suprafață comportamentul real
al fiecărui membru al familiei. În alte locuri,
cum ar fi sufrageria, fiecare are un anumit loc.
În dormitoare, membrii familiei se organizează
diferit. Totuși, baia este spațiul unde converg
toate personalitățile. Cum se poate depăși
această dificultate? Mai jos vă prezentăm o listă
de sugestii alcătuită de mai multe mame care
se confruntă cu această provocare zilnic.
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CONSILIERE DIN PARTEA EXPERȚILOR
EXPERIENȚE
Martha, 30 de ani
Ora de baie este momentul dedicat
relaxării și amuzării alături de
bebelușul meu. Baia este locul unde
ne jucăm și experimentăm senzații
noi, ca și spațiul unde exersăm și
dezvoltăm anumite abilități, cum ar
fi mobilitatea sau echilibrul. Nimic
nu mă face mai fericită decât să-i văd
chipul surprins atunci când îi curge
apa pe păr.
CADĂ EASY / P. 93

ORDINE

ECONOMII

Lily, 35 de ani
Trebuie să existe loc pentru orice și fiecare lucru trebuie să-și aibă propriul loc în
camera de baie. Unitățile de bază cu trei sertare oferă o capacitate extraordinară
de depozitare, iar cutiile de depozitare mențin totul ordonat. Dacă tot mai aveți
nevoie de spațiu pentru că nu vreți să lăsați nimic afară, le puteți combina cu o
unitate auxiliară sau o oglidă-dulăpior pentru a câștiga definitiv războiul împotriva
dezordinii.

Mary, 49 de ani
Cu doi adolescenți, economiile
reprezintă o grijă constantă acasă.
Butoanele debit dublu din cadrul
plăcii de activare m-au ajutat pentru
educarea acestora așa încât, încă de
când erau mici, au fost conștienți de
faptul că apa este o resursă limitată
pe care treuie să învățăm să o
conservăm.

UNITATE BAZĂ ȘI LAVOAR VICTORIA-N / P. 63

PLACĂ ACTIVARE PL-6
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ADAPTABILITATE
AGILITATE
Chloe, 41 de ani
Până de curând, dimineața sau seara trebuia să facem cu rândul în baie pentru
machiaj, bărbierit, spălat pe față sau dinți. De când am instalat lavoarul dublu,
nu mai există aglomerație și stres și, chiar dacă ne ciocnim în timpul momentelor
agitate, acum putem împărți spațiul fără a ne compromite mica zonă de intimitate.

Julie, 47 de ani
Cu copiii care par să crească constant,
tatăl lor și eu, singurul mod de a avea
un duș care se adaptează înălțimii
tuturor a fost instalarea unei bare de
duș glisante, cu console adaptabile.
Acum, toată lumea poate regla dușul
la înălțimea sa.

UNITATE BAZĂ PENTRU FAMILII VICTORIA-N / P. 63

KIT DUȘ STELLA / P. 80

SIGURANȚĂ
Nicole, 35 de ani
Mulțumită sistemului cu închidere
amortizată, mă pot relaxa știind că ai
mei copii nu îți vor prinde degetele dacă
stau prea aproape de sertare sau dacă
coboară capacul de la toaletă. Și cu
ajutorul robinetelor termostatice care
nu se încălzesc odată cu temperatura
apei, nu mai trebuie să-mi fac griji că și-ar
putea arde degetele dacă ating robinetul
atunci când le fac baie.
BATERIE TERMOSTATICĂ T-1000
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IDEI ȘI PONTURI / O CAMERĂ DE BAIE SIGURĂ

Lavoar Access
Baterie Esmai
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IDEI ȘI PONTURI O CAMERĂ DE BAIE SIGURĂ

Timpul trece,
siguranța
rămâne
În fiecare primăvară, suntem puțin
mai bătrâni și trebuie să ne asigurăm
că mediul se adaptează gradual
nevoilor noastre.
Pe măsură ce anii trec, corpurile noastre se
modifică. Cu toate că ne menținem în formă,
energia și agilitatea noastră încep să fie afectate de timp și este mai bine să ne pregătim
din timp. Vârsta asigură inteligența necesară
pentru a decide unde trebuie economisite
eforturile inutile.
Există nenumărate soluții de design care ne
pot însoți în drumul nostru prin viață, astfel
încât mediul să nu devină o amenințare din
nou ci, dimpotrivă, să reprezinte un aliat care
să ne asigure siguranța. Barele de prindere sau
suprafețe de duș care nu conduc la accidente
există pentru confortul nostru și pentru eliminarea obstacolelor inutile.
Timp de aproape o sută de ani, Roca a dezvoltat produse care să asigure că mediul va fi
mereu de partea noastră.
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IDEI ȘI PONTURI / O CAMERĂ DE BAIE SIGURĂ

TRANSFORMAȚI-VĂ BAIA ÎNTR-UN LOC SIGUR
Produse pentru persoanele cu
dizabilități
La Roca, am dezvoltat produse
care îndeplinesc nevoile variate ale
persoanelor cu dizabilități. Acestea
permit utilizarea ușoară, fără
eforturile inutile.
TOALETĂ CONFORT ACCESS

BATERII TERMOSTATICE
Bateriile termostatice Roca asigură
apă la temperatura dorită, imediat și
fără ca aceasta să depășească 38°. De
asemenea, și mulțumită tehnologiei
lor inovatoare Safe Touch (Atingere
sigură), corpurile cromate nu se încing,
astfel încât arsurile sunt evitate la
momentul atingerii lor.

Thesis-t THERMOSTATIC FAUCET
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DUȘURI LA NIVELUL PARDOSELII
Intrați și ieșiți din duș fără a vă ridica
piciorul, cu ajutorul cădițelor de duș
produse din STONEX.
Acestea sunt extrasubțiri și pot fi
instalate la nivelul pardoselii, oferind
și opțiunea personalizată, pentru
adaptarea la orice tip de suprafețe.
O altă opțiune ar fi instalarea
unei cădițe de duș realizată din
plăci ceramice, astfel transmițând
continuitate pardoselii și asigurând un
spațiu integrat. În acest caz, ar fi util,
de asemenea, să utilizați unul dintre
sifoanele In-Drain proiectat special
pentru acest tip de instalații.

CĂDIȚĂ DE DUȘ TERRAN/ P. 87

CĂDIȚE DE DUȘ ANTI-ALUNECARE
Uitați de griji atunci când faceți duș
mulțumită cădițelor de duș Stonex, cu
finisare texturată plăcută la atingere
și cu caracteristici anti-alunecare
importante ce asigură siguranța
maximă la momentul utilizării.

Caracteristică anti-alunecare

De la 6° la 12°
De la 12° la 18°
De la 18° la 24°
Peste 24°

TERRAN / P. 87

Norma DIN 51097
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IDEI ȘI PONTURI / SPAȚII MICI

Toaletă Debba
Accesorii Victoria
Unitate de bază și lavoar Debba
Baterie L20
Oglindă Victoria-N
Spot Debba
Plăci ceramice pereți Arlette
Plăci ceramice pardoseală October
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IDEI ȘI PONTURI SPAȚII MICI

Mai puțin
reprezintă
mult mai mult
MOIRA CABALLÉ
JURNALIST SPECIALIZAT ÎN
DESIGN INTERIOR

Uitați de prejudecăți. Chiar dacă baia
dvs. nu este mare, aveți loc pentru
tot ce aveți nevoie. Există soluții și
idei nenumărate pentru a o valorifica
la maxim.
Viața într-un oraș sigur are multe avantaje,
dar semnifică și apartamente mici cu băi de
dimensiuni reduse. De aceea, ne-am decis să
includem câteva ponturi în acest articol pentru
gestionarea lipsei de spațiu și pentru a câștiga
această luptă cu ingenuitate. A venit momentul
să avem imaginație și să descoperim că limitele
spațiului reprezintă cele mai bune stimulente
pentru a ne activa latura creativă.
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Unitate bază, lavoar și oglindă Mini
Baterie Victoria
Toaletă Meridian
Plăci ceramice pereți Downtown
Plăci ceramice pardoseală Traveller

35

Oglinda-dulăpior Luna este o
opțiune ideală pentru a obține
spațiu de depozitare suplimentar
și o oglindă, într-o singură soluție.
P. 66

MOBILIER
Veți găsi o varietate mare de modele
și dimensiuni, unele dintre ele într-o
versiune compactă, ideale pentru
băile înguste sau lungi care necesită
mobilier cu adâncimi reduse pentru a
obține spațiu de trecere.
Dincolo de mobilierul compact,
puteți alege, de asemenea, unitățile
auxiliare independente pentru
sporirea capacității de depozitare.
Mulțumită dimensiunilor lor reduse,
acestea se potrivesc oricărui spațiu
disponibil de sub lavoar, lângă un
calorifer, sub o fereastră...
Unele dintre modele au picioare sau
rotițe opționale care vă vor permite
să le schimbați locul atunci când aveți
nevoie sau chiar să le transportați ușor
la o casă nouă, dacă decideți să vă
mutați.
O altă soluție ideală pentru băile
mici este reprezentată de oglinzile
– dulăpior. Cu adâncime minimă,
acestea vă dau voie să depozitați toate
articolele de toaletă și să eliberați
suprafața lavoarului. Veți avea un
spațiu de depozitare practic și o oglindă
utilă într-o singură soluție completă.

PORȚELAN VITRAT

Soluția exclusivă
W+W reutilizează
apa de la lavoar
pentru a umple
rezervorul,
după filtrare,
astfel reducând
consumul de apă
cu 25%.
P. 49

Deoarece trebuie să profităm la maxim
de fiecare centimetru disponibil,
trebuie să ne centrăm pe orice soluție
care conduce la obținerea unui spațiu
luminos.
De aceea, alegeți toaletele
suspendate. În acest tip de instalare,
rezervorul este încastrat în perete, fiind
ascuns în spatele plăcii de activare.
Aceasta vă dă voie să eliberați camera,
în timp ce adăugați un element elegant
și modern băii dvs. O altă opțiune
pentru economia de spațiu fără a
trebui să efectuați lucrări de renovare
este reprezentată de instalarea unei
toalete cu rezervor integrat. O soluție
inovatoare care nu necesită niciun
rezervor, încastrat sau clasic, deoarece
toaleta are rezervor încorporat.
Puteți merge mai departe și alege
varianta Roca W+W, o soluție exclusivă
care unește lavoarul și toaleta într-un
singur element. Dincolo de economia
de spațiu, acest model răspunde
celor mai înalte criterii de durabilitate
deoarece filtrează apa din lavoar
pentru a o reutiliza la toaletă.
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Versiunea compactă a bateriei colecției L90
oferă un design cu dimensiuni reduse, ideal
pentru băile mici.
P. 72

BATERII
Atunci când trebuie să alegeți bateriile
cele mai potrivite, există mai multe
modele cu forme subțiri și compacte
care se vor potrivi perfect într-o baie
mică. Găsirea unui model care să
fie pe placul dvs. și cu o dimensiune
adecvată va fi o sarcină foarte ușoară.
De asemenea, există baterii
încastrate. Aceste design-uri,
combinate cu lavoarele înguste,
fără blat pentru baterii, vă vor ajuta
să obțineți mai mult spațiu și vor
permite eliberarea întregii suprafețe a
lavoarului.

ACCESORII
Accentul final al băii dvs. vor fi
accesoriile. Alegeți savonierele,
dispenser-ele de săpun lichid
și paharele montate pe perete
pentru a profita la maxim de spațiu
și a elibera zona lavoarului. Pe lângă
montarea cu șuruburi, unele accesorii
destinate amplasării pe perete pot fi
fixate cu ajutorul adezivilor, evitând
găurile și asigurând o rezistență mare
(până la 5 kg sarcină statică).

Cu o formă pătrată, colecția de accesorii
Select a fost creată pentru a dota spațiile
de băi cele mai trendy, asigurând design și
sofisticare.
P. 97
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Lavoar, mobilier, oglindă cu led Pack Debba
Standard
Coloană mobilier Debba
Baterie de lavoar Targa
Accesorii Victoria
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GHIDUL CUMPĂRĂTORULUI

SPAȚIUL DE DUȘ

Proiectați-vă
dușul ideal
Definiți-vă spațiul de duș, pas cu pas,
într-un mod rapid și simplu
Timpul petrecut la duș reprezintă una dintre
puținele ocazii când suntem relaxați, calmi și
uităm de stresul cauzat de stilurile noastre de
viață cotidiene.
Prezentăm un ghid practic al cumpărătorului,
pentru proiectarea spațiului dvs. de duș pas cu
pas, în așa fel încât să vă bucurați de momentele la duș așa cum meritați.

Cădiță de duș Terran
Baterie duș L90
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BUYING GUIDE / SHOWER SPACE

#1 ALEGEȚI CĂDIȚA DE DUȘ
FORME ȘI DIMENSIUNI

Spațiul de duș va fi întotdeauna
delimitat de cădița de duș. De
aceea, alegerea sa este esențială
pentru a renova camera de baie
cu succes.
Veți găsi cădițe de duș
standard pătrate, de colț și
dreptunghiulare (de la 80 cm
la 180 cm), cu toate că puteți
alege și soluții personalizate
care se potrivesc perfect unui
spațiu specific, cu cădițe de duș
fabricate din STONEX®.
Pentru spațiile reduse, acolo
unde trebuie să profitați la
maxim de suprafața disponibilă,
cădițele pătrate sau de colț
sunt foarte frecvente, în timp ce
formele dreptunghiulare, care
permit o libertate mai mare de
mișcare, sunt utilizate, de obicei,
în camerele de baie mai mari.

MATERIALE, CULORI ȘI FINISAJE

STONEX®

ACRIL

Cădițele de duș produse din STONEX ,
un material rezistent și durabil, pot
fi instalate la nivelul pardoselii, iar
mulțumită suprafeței lor texturate,
oferă o caracteristică superioară
anti-alunecare. De asemenea, sunt
disponibile cu finisaje naturale diferite
pentru îndeplinirea nevoilor tuturor
tipurilor de medii din baie, asigurând
un aspect foarte modern: Terran,
textură de piatră.

Cădițele de duș din acril sunt ușoare
și calde, cu caracteristici ce le fac
foarte rezistente la șocuri, asigurând
o siguranță superioară. Unele modele,
așa cum este Neo Daiquiri, includ o
bază anti-alunecare și sunt foarte ușor
de menținut deoarece aveți nevoie
doar de apă și săpun pentru a le
curăța.

Terran

Easy

Finisaje

Finisaje

®

Alb

Off Alb

Negru

Crem

Ciment

Ardezie

P. 89

Alb
P. 89

P. 87

OȚEL
Cădițele de duș din oțel sunt
funcționale, durabile și extrasubțiri,
astfel încât să fie perfect integrate
în spațiul de duș și să fie necesară
curățarea lor doar cu ajutorul unei
lavete umede și a săpunului. Pentru
confort sporit, colecțiile In-Floor sau
Blues XL includ o bază anti-alunecare.
In-Floor

Malta + acabados

Finisaje

Alb
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PORȚELAN

ÎNCASTRAT

Dacă căutați o cădiță de duș
economică, ușor de curățat și
rezistentă la agenții chimici, cele
fabricate din porțelan vitrat, așa
cum este cazul cădiței de duș Malta,
reprezintă o alternativă adecvată.

Pentru a asigura continuitate pardoselii băii dvs. și a avea un spațiu de duș
care să fie perfect integrat în mediu, puteți instala o cădiță de duș încastrată.
Dacă alegeți această variantă, trebuie să asigurați o evacuare adecvată a apei
prin intermediul sifoanelor In-Drain și să alegeți plăcile ceramice de pardoseală
corespunzătoare.
In-Drain Shower SQ

Malta

Finisaje

Alb
P. 88

Easy

In-Drain Basic

Malta + acabados

Finisaje

Alb
P. 88
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#2 ALEGEȚI PARAVANUL DE DUȘ

TIPURI DE UȘI

GLISANTE

PANOURI FIXE

Aceste paravane sunt cele mai
frecvente mulțumită adaptării
lor ușoare la orice tip de cădiță
de duș, fie ea pătrată, de colț sau
dreptunghiulară, iar deoarece nu au
nevoie de spațiu liber în jur pentru
a se deschide, sunt ideale pentru
camerele de baie mici.
La aceste modele, ușile glisează pe
șine, cu ajutorul cuzineților.

Panourile fixe, așa cum este modelul Victoria, cu design simplu, sunt una dintre
opțiunile cele mai la modă și vă permită să intrați și să ieșiți din duș confortabil,
fără obstacole și fără a trebui să deschideți și să închideți ușile.

AEREA

FINISAJE STICLĂ

ACORDEON
victoria / P. 90

Una dintre opțiunile pe care o puteți
avea în vedere pentru spațiile mici. În
acest caz, ușile se strâng sub forma
unui acordeon, oferind un spațiu
mare și eliminând nevoia de spațiu
suplimentar pentru deschidere.

TRANSPARENT
Dacă doriți să obțineți un sentiment
de spațiu vast.

PROFILURI

Profilurile sunt disponibile cu
finisaj argintiu lucios.

Victoria / P. 90

VICTORIA / P. 90
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#3 DECIDEȚI ASUPRA SOLUȚIEI DE BATERII
COLOANĂ DE DUȘ

Pentru a nu trebui să alegeți
fiecare componentă, cea mai
rapidă și mai eficientă opțiune
este alegerea soluțiilor integrate,
așa cum este cazul coloanelor
de duș care includ baterie
montată pe perete, cap de duș,
pară de duș și furtun flexibil, ca
și duze în cazul coloanelor cu
funcții de hidromasaj. Mulțumită
instalării sale ușoare, coloana de
duș permită înlocuirea bateriilor
existente în mod confortabil.

Dacă aveți nevoie doar de o pară
de duș, puteți alege un set sau kit
de duș. Pentru acest scop, trebuie
să adăugați o baterie montată
pe perete sau încastrată care va
trebui să fie completată cu un
racord la apă.

Dacă doriți să combinați un
cap de duș cu o pară de duș,
veți avea nevoie de un set sau
kit de duș, alături de o baterie
încastrată dublă (cadă – duș) și
un racord la apă.

Un set duș este format dintr-o pară
de duș, o consolă reglabilă și un
furtun flexibil.

Un kit duș este realizat din aceleași
elemente ca un set, alături de o bară
de duș glisantă cu consolă reglabilă
pentru para de duș.

45

BATERII DE DUȘ
TERMOSTATICE
Aceste baterii au două elemente de control. Unul monitorizează temperatura, în timp
ce celălalt reglează debitul de apă. Marele avantaj al acestor baterii, așa cum este
T-2000, este că asigură apa la temperatura dorită, imediat și automat fără a depăși
38˚. De asemenea, includ tehnologia Seif Touch care împiedică încingerea corpurilor
cromate, astfel fiind evitate orice arsuri atunci când le atingeți.
Baterie montată pe perete T-500

Baterie încastrată T-1000

P. 79

Bateriile încastrate au un
design simplu eliberând,
concomitent, spațiul din zona
de duș. Mulțumită RocaBox,
corpul bateriei rămâne
ascuns în perete, permițând
alegerea elementului exterior
dintr-o gamă vastă de modele
termostatice sau cu manetă
unică. Dacă doriți să renovați
complet camera de baie, aceste
baterii reprezintă o alegere
excelentă.

P. 79

MANETĂ UNICĂ

MANETĂ DUBLĂ

Acesta este sistemul cel mai des
întâlni datorită varietății de designuri și ușurinței de utilizare. Aceste
modele, așa cum este cazul colecției
Atlas, au o singură manetă pentru
controlarea temperaturii și debitului
apei.

Aceste baterii au două elemente de
control, unul pentru apa rece și altul
pentru apa caldă. De asemenea,
reglează temperatura și debitul apei.
Design-ul acestui tip de baterii, așa
cum este cazul bateriei Loft, tinde să fie
mai tradițional.

Baterie Atlas montată pe perete

BATERII ÎNCASTRATE

RocaBox

Element

Thesis

L90

M2

Logica

Lanta

T-1000

P. 76

Baterie Atlas încastrată

P. 76
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PĂLĂRII DE DUȘ
Perele de duș, disponibile într-o
gamă vastă de design-uri, reprezintă
o soluție ușoară și convenabilă
pentru o experiență plăcută în
timp ce faceți duș. Alegeți modelele
multifuncționale, așa cum este
Plenum, Sensum sau Stella și
descoperiți toate tipurile de senzații
pe pielea dvs.: relaxare, confort,
revigorare…

Plenum

Funcții de duș

Cu un diametru generos de 140 mm.,
acest model oferă două linii moderne
de design, rotund și pătrat, și include
trei funcții care garantează nivelul
maxim de confort și stare de bine la
duș.

Rain / Funcție activă ploaie
Duzele fine asigură o senzație plăcută.

Tonic / Funcție tonică cu bule
Duzele de apă cu efect de bule oferă o
senzație de relaxare.

BUTONUL DE SELECTARE

Trebuie să încercați! Cele mai
noi modele de pere de duș
au un buton nou care permitr
alegerea unei funcții, pentru un
confort sporit în timp ce faceți
duș.

Sensum
Pară de duș disponibilă cu două sau
patru funcții și un diametru de 130
mm.. Are două modele, rotund și
pătrat, ambele cu design modern
și elegant ce determină unicitatea
spațiului de duș.

RainStorm / Funcție ploaie tropicală
Un debit-ploaie surprinzător de intens
care favorizează tonifierea pielii și
clătirea ușoară a săpunului.

NightRain / Funcție relaxantă ploaie
Combinație de apă și aer care oferă
relaxare, în timp ce asigură economii
de apă de 25 - 35%.

Stella
Cu design rotund și linii
contemporane, această pară de duș
este disponibilă în două dimensiuni
(80 mm și 100 mm) și cu una până la
trei funcții.
Pulse / Funcție masaj
Duzele de apă intense și intermitente
asigură crearea unei senzații
revigorante.

PERE DE DUȘ / P. 96
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CAPURI DE DUȘ
Bucurați-vă de o experiență unică prin
amplasarea unui cap de duș în spațiul
dvs. de duș. Cu modele cum ar fi
Raindream and Rainsense, veți asigura
băii dvs. un element de confort, în
timp ce veți adăuga un accent de
design și sofisticare. Decideți dacă
doriți montare pe tavan sau perete,
dacă preferați modelul pătrat sau
rotund, cu dimensiuni mari sau
chiar extrasubțire. O gamă vastă de
posibilități vă stă la dispoziție pentru
proiectarea dușului viselor dvs.

ELEMENTE SUPLIMENTARE
Racord ieșire apă pentru bateriile
încastrate, console glisante, bare de
duș cu console reglabile, furtunuri
flexibile....
Completați-vă bateriile cu accesorii
care să se adapteze ce mai bine
nevoilor dvs.

Console reglabile
Fixează para de duș și permit reglarea direcției
sale pentru obținerea poziției dorite. Ideale
pentru instalarea într-o poziție la înălțime, în
vederea utilizării perei de duș ca cap de duș.

Racord ieșire apă
Cu design pătrat și rotund, aceste racorduri
conduc apa spre para de duș din instalațiile cu
baterii încastrate.

Bare de duș

Console fixe

Acestea includ o consolă reglabilă pentru para
de duș, cu garnituri de perete adaptabile pentru
a se potrivi oricărui tip de instalație.

Fixează para de duș la o înălțime ușor accesibilă.
Cea mai bună opțiune atunci când există disponibil și un cap de duș.

CAP DUȘ RAINDREAM / P. 81

Furtunuri flexibile
Furtunuri metalice, PVC sau satinate, includ
un șurub anti-torsiune care împiedică furtunul
flexibil de la răsucire în timpul utilizării.

CAP DUȘ RAINSENSE / P. 81
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SELECȚIE DE PRODUSE

SELECȚIE DE PRODUSE
48/ COLECȚII DE BAIE
60/ MOBILIER, LAVOARE, OGLINZI ȘI ILUMINAT
70/ SOLUȚII DE BATERII
86/ CĂDIȚE DE DUȘ, CĂZI ȘI PARAVANE
96/ ACCESORII ȘI ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ÎN CAMERA DE BAIE
100/ COLECȚII DE PLĂCI CERAMICE

COLECȚII DE BAIE
49 / W+W
49 / In-Tank
50 / Element
52 / Khroma
53 / Hall
54 / Meridian
55 / Dama
56 / The

Gap

57 / Debba
58 / Victoria

SOLUȚII PENTRU
TOATE BĂILE

FUNCȚIONALITATE
ȘI ADAPTABILITATE
Colecția Debba cu
obiecte sanitare din
porțelan vitrat și
mobilier de baie oferă
o gamă vastă pentru
îndeplinirea oricărei
nevoi funcționale, la
prețuri accesibile.
P. 57

Colecția Meridian
cuprinde o gamă vastă
de lavoare, toalete și
bideuri care permit
o paletă mare de
posibilități pentru
dotarea oricărui tip de
baie.
P. 54
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W+W

Toaletă și lavoar 2 în 1

76

50

86

6/3 L

Disponibil pe alb. Dimensiuni în cm.

In-Tank

Meridian In-Tank

30

40

59,5
4,5/3 L

Meridian In-Tank
Suspendat

59,5
40

40

4,5/3 L

Obiecte sanitare din porțelan vitrat disponibile pe alb.
Dimensiuni în cm
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COLECȚII DE BAIE

51

Element

Lavoar suspendat /
pe blat

Lavoare pe blat

60

50,5

46

38

55

70

Toaletă înălțată sau pe
piedestal

WC

Toaletă suspendată

81
40
68,5

37

28

55

55

37

37

6/3 L
Cadă de baie independentă

Bideu

58
40

54,5

182

37

Bideu suspendat

82

Cadă de baie încastrabilă

80

28

54,5

37

180

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Cada de baie independentă
este disponibilă pe Alb. Cada de baie încastrabilă este disponibilă pe Alb și
Pergamon. Dimensiuni în cm
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COLECȚII DE BAIE

Khroma

Lavoare suspendate / cu
piedestal / cu semipiedestal
A

Lavoare pe blat

48

40

75
A

80

70

40

40,5

55

40

60
Toaletă suspendată

WC

Bideu

Bideu suspendat

40

30

80
30
70

39

61

39

39

61

6/3 L
Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile
pe alb. Dimensiuni în cm. Scaunul, capacul și
spătarul sunt disponibile în următoarele finisaje:

Ice
White

Silver
Grey

Passion
Red

61

39

53

Hall

Lavoare suspendate / semi-piedestal / pe blat
A

Lavoar de colț
suspendat

Lavoare suspendate / pe blat
50

65

45

35
B

25

42

Lavoar pe blat

43
44

38,5

52
A
B

75
65
55
49,5 49,5 48,5

Right

WC

Toaletă atașată de
perete

76,5

76,5

Toaletă înălțată sau pe
piedestal

32

40

59,5
6/3 L

36,5

59,5
6/3 L
Bideu suspendat

Bideu

32

40

52,5

35,5

50

36,5

35,5

Bideu compact
suspendat

32
56

35,5

Toaletă suspendată

51,5

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

35,5

Left

Toaletă compactă
suspendată

32
56

35,5

50

35,5
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COLECȚII DE BAIE

Meridian

Lavoare suspendate / cu piedestal / semi-piedestal
A

A
46

A

100

85

70

B

A
B

65 60 55 50 45
46 46 46 46 42

Toaletă suspendată
In-Tank

Toaletă In-Tank

Lavoar compact
suspendat
45

Lavoar compact
suspendat

25

32

35

Lavoar încastrat în blat

35
34
60

A

60

55

35

Toaletă

Toaletă compactă

79

30

40

Lavoare compacte
suspendate / cu semipiedestal
A

Toaletă înălțată sau cu
piedestal

79

30

40

59,5

40

4,5/3 L

59,5

40

4,5/3 L

Toaletă compactă
suspendată

30

Bideu

36

30

52

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

36

56
36

Bideu compact
suspendat

Bideu suspendat

40

36

52

37

4,5/3 L

Bideu compact

56

60

37

4,5/3 L

40
48

64,5

30
56

36

Toaletă suspendată

48

36

36

55

Dama

Lavoare suspendate / cu
piedestal / semipiedestal
A

Lavoare compacte
suspendate / cu semipiedestal A

46

Toaletă

32

Rezervoare

76

Toaletă
compactă

Rezervoare

Toaletă înălțată sau cu
piedestal

76
40

A

100
65

85
60

70
55

Toaletă suspendată

30

66
A

60

50

45

Toaletă compactă
suspendată

30
57

36

36,5

4,5/3 L

36

Bideu

57

Completați-vă baia cu mobilierul din
colecția Dama (A se vedea P. 80).

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

52

36,5

4,5/3 L
Bideu compact

36

36

Bideu suspendat

52

57
36

Bideu compact
suspendat

31

31

40

40
50

60

36

50

36

56

COLECȚII DE BAIE

The Gap

Lavoare suspendate /
cu piedestal / semipiedestal A

Lavoare compacte
suspendate / cu semipiedestal A

B

32

Lavoar semi-încastrat

Lavoar de colț
suspendat
48

Toaletă compactă

Toaletă

48
40

79

79

56
A
B

65

65 60 55 50 45
47 47 47 42 42

Toaletă fără margine

79

A

40

35

Toaletă suspendată

30

60
4/2 L

Bideu

Bideu atașat de perete

54

35

58

Completați-vă baia cu mobilierul din
colecția The Gap (A se vedea P. 80).

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

35

54

35

Bideu suspendat

54

60
4,5/3 L

31,5

40

40

36,5

36,5

4,5/3 L

35

36,5

57

Debba

Lavoare suspendate / cu
piedestal / semipiedestal A

Lavoar suspendat

Toaletă

Toaletă atașată de
perete, înălțată sau cu
piedestal

A

N
B

B

76
40

A
B

60
48

55
42

Bideu

A
B

45
37

40
32

35
30

Bideu atașat de perete

65,5

35,5

Bideu suspendat

54

35,5

52

35,5

52

35,5

54

Completați-vă baia cu mobilierul din
colecția Debba (A se vedea P. 78).

30,5

40

30,5

4,5/3 L

N

40

Toaletă suspendată

54

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

35,5

35,5
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COLECȚII DE BAIE

Victoria

Lavoare suspendate / cu
semi-piedestal
A
B

Toaletă

Toaletă înălțată sau cu
piedestal

65
51

56
46

52
41

Bideu

Bideu suspendat

Evacuare orizontală
Evacuare verticală
78

66,5
6/3 L

37

35,5

A
A

54 A

Completați-vă baia cu mobilierul din
colecția Victoria-N (A se vedea P. 79).

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

25,5

38,5

35

38,5

A
B

Toaletă suspendată

55,5

54,5
35,5

54,5

48,5
Completați-vă baia cu mobilierul din
colecția Victoria Basic (A se vedea P. 81).

35,5

35,5

59

Toaletă Victoria
Baterii și accesorii Victoria
Placă de activare PL2

60

MOBILIER

MOBILIER, LAVOARE, OGLINZI ȘI ILUMINAT
60 /

Mobilier

62 /

Debba

63 /

Victoria-N

64 /

Dama

64 /

The Gap

65 /

Victoria Basic

65 /

Mini

66 / Elemente 		
		suplimentare
66 /

Oglinzi

66 /

Iluminat

68 /

Lavoare

CAPACITATE
MAI MARE DE
DEPOZITARE
Unitatea de bază Prisma
conține sertare cu
deschidere completă,
fără necesitatea
crestării elementelor
de mobilier, mulțumită
sifonului său care
determină economii de
spațiu, astfel asigurând
confort și capacitate de
depozitare superioare.

61

62

MOBILIER

Debba

Unik (unitate de bază și lavoar)

Unik compact
(unitate de bază și
lavoar)
46

46

36

72,4

72,4

72

A

120

A

100 80

A

70

60

A

80

70

60

Unități coloană

150

25

59,6
25

34,6

34,5

Finisaje

Alb lucios

(Interior)

Gri
antracit

Stejar
texturat

Wenge
texturat

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb.
Dimensiuni în cm

Textil

50
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Victoria-N

Unik (unitate de bază și lavoar)

Unik Family (unitate de bază și
lavoar)

46

46

46

46

56,5

56,5

Unități coloană

74

110

A

120

A

120
A 100
70

80
60

A 100
70

Finisaje

Alb lucios

150

74

Gri
antracit

Stejar
texturat

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb.
Dimensiuni în cm

Wenge
texturat

23,6
80
60

30

14,6

25
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MOBILIER

Dama

Unik (unitate de bază și
lavoar)

The Gap

Unik (Unități coloană)

Unik (unitate de bază și
lavoar)
44

46

60

120

A

A
100 85

150

150

64,5

A

Unitate coloană

21,5

40,2

21,5

65

25

40,2
A

Finisaje

100

80

34,5

60

Finisaje

Alb

Khaki

Veta

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb.
Dimensiuni în cm

Mood
Teak

(Interior)

Alb
lucios

Mov

Mood
Teak

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb.
Dimensiuni în cm

Textil

65

Victoria Basic

Unik (unitate de bază și lavoar)

Unik (unitate de bază și
lavoar)

Unitate coloană

45

Oglindă

Oglindă-dulăpior

45

56,5

150

56,5

120

100
70

80
60

23,6

60

60

57,5
25

A
A

14

45

45

45

30

Finisaje

Finisaje

Gloss
Alb

Mini

Nuc

Wenge

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb.
Dimensiuni în cm

Alb lucios

Nisip
texturat

Stejar
texturat

Wenge
texturat

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm
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MOBILIER, OGLINZI ȘI ILUMINAT

Elemente suplimentare Oglinzi și iluminat
Cutii de organizare
Pentru toate unitățile
bază
20,8

Portprosop pentru
unitatea bază

Set de două cârlige

Compatibil cu Debba,
Victoria-N și Victoria
Basic

Compatibil cu Debba,
Victoria-N, Victoria Basic
și Mini

Victoria-N *

Dama

Victoria Basic *

A

A

90

A

60

70

10
9

A

9

85
45

A 120
80
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Dispozitiv de dezaburire

Picioare
Debba

100
55

Dama

100
70

100
60

80

Luna
A

40

The Gap

A 120
70

90
60

ø75 / ø55

90
60

A

Victoria-N
Victoria Basic

Familia Victoria-N
Familia Victoria Basic

130 120 110 100 90
75 70 65 60 55

85
35

80

Finisaje pentru oglinzi, oglinzi-dulăpior și unitate cu polițe
Victoria-N

Victoria Basic

Mini

Disponibil pe
finisajele:
Alb lucios, Gri
antracit, Stejar
texturat și
Wenge texturat

Disponibil pe
finisajele:
Alb lucios
Nuc și
Wenge

Disponibil pe
finisajele:
Alb lucios,
Nisip texturat
Stejar texturat
și Wenge
texturat

Alb
lucios

Gri
antracit

Nisip
texturat

Stejar
texturat

Nuc

Wenge
texturat

Wenge

Debba
Pentru oglindă, LED
13

A

60

A

45

25

Victoria-N

Victoria Basic

Pentru oglindă

Pentru oglindă

8,9

25

8,9

9

9,8

25,6
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LAVOARE

Lavoare

Lavoare
suspendate

Kalahari
M

M

M

100

120
51

A
B

51

A
B
Element
60

Khroma

Stratum

P/S

M

Prisma
M

A

M

A

45

50

50

48

M

120

A

130

50,5

45

Dreapta
A

A

80 70 60

Diverta

Prisma
M

A

A

80

P/S

60

A

A
B

75 44

Meridian

P/S

A

A

35

S

A
B

35

The Gap
48

48

A

A

60 50 45

P/S

A 100 85 65 60 55 45
47 47 47 47 44 44

A
B

65
47

60
47

55
47

50
42

B

45
42

A
B

40 35
32 32

Victoria
40

A
B

28,5

A
B

A

B

32

A 100 85 70 65 60 55

35
B

25

S

Debba

A

35

50
42

P/S

A

46

Senso Square
P/S

55

The Gap

43

Stânga

60

75
65
55
49,5 49,5 48,5

S

A

38

Dreapta

A

65

B

Dama
P/S

65 60 55 50 45
46 46 46 46 42

S

A

A
B

45

32

B

100 85 70

48

25

Hall

A

Hall
60

45

Stânga

110 90

S

A

46

75 65
45 42

Fontana

35

A

B

44

45

110 90

Meridian

Cala
A

A

80 65
49 45

65
48

60
48

50
42

Ibis
44
31

P Permite montarea piedestalului / S Permite montarea semi-piedestalului / M Poate fi montat cu unitatea de bază. Dimensiuni în cm

A

P/S
32

B

A
B

65 56 52
51 46 41
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Lavoare pe
blat

Urbi 1

Element

Urbi 2

Urbi 3

M

46

38

Urbi 4

ø45

55

70
Urbi 5

Urbi 6

Urbi 8

Khroma
M

40

40

55

75
Khroma

Diverta

Sofia

M

M*

M

Hall
M

44

40

B

41,5

44

A

40

A
A

75

46,5
60*

47*

Fontana

Hall

75
65
55
49,5 49,5 48,5

Bol

Fuego

Terra

M

M

M

48

38

45

52

50

ø39

ø39

39

ø42

60

Lavoare
încastrate în
blat

A
B

25

49
Meridian

Diverta

42,5

Aloa

47,5

34

38

55

Foro

50

56

60

ø
ø

Rodeo

41

Lavoare
montate sub
nivelul
blatului

38

Lavoare cu
piedestal

The Gap
56
40

Grand Berna

Foro

ø41

62

Amberes
ø46
123
90

40

Berna

39

50

52

Lavoare
semiîncastrate

Diverta

42
56
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COLECȚII DE BATERII

SOLUȚII DE BATERII
70 / Colecții

		 de baterii

71 / Evol
71 / Thesis
72 / L90
72 / Loft
74 / Moai

POLIȚĂ INTEGRATĂ
Bateriile termostatice
T-2000 montate pe
perete au o poliță
practică pentru
depozitarea tuturor
articolelor de duș la
îndemână și ordonate.
P. 79

74 / M2
75 / Logica
76 / Lanta

ÎNĂLȚIMI DIFERITE

76 / Atlas

Bateriile de lavoar Lanta
sunt disponbiile cu 3 înălțimi
diferite, astfel încât să puteți
alege cea care se potrivește cel
mai bine lavoarului dvs.

77 / Targa
77 / Monodin
78 / L20

P. 76

78 / Victoria
79 / Baterii

		termostatice

79 / T-2000
79 / T-1000
79 / T-500
80 / Pere

de duș

80 / Plenum
80 / Sensum
80 / Stella
81 / Capuri

de duș

81 / RainDream
81 / RainSense
81 / Brazos
82 / Coloane

de duș

82 / Deck
83 / Even
84 / Victoria
85 / Evolution
85 / Essential

2.0
SISTEM PORNIRE CU APĂ RECE
Bateria de lavoar
Atlas include sistemul
inovator Pornire cu Apă
Rece care evită activarea
inutilă a boilerului,
asigurând economii
maxime de energie.
P. P.
7688

71

Evol

Thesis

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
operată cu joystick

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
operată cu joystick, pipă
înăltă

17,0

36,3
20,3

Baterie de lavoar cu
manetă unică,
încastrată

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil

16,0
15,5

26,2

Dimensiuni în cm

Baterie de lavoar cu
manetă unică,
încastrată

17

31,6

14,5

25,2
9,4

10,1
6 l/min

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
pipă înaltă

6 l/min

6 l/min

6 l/min

6 l/min

Baterie de lavoar cu
două manete, montată
pe blat, cu ventil

8 l/min

Baterie de lavoar cu
două manete, încastrată

28,4

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

14,3

12,6

13,8
10,2

8 l/min

7,7
8 l/min

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21,2

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică,
încastrată

21,2

Baterie de duș cu
manetă unică,
încastrată

16

18

Dimensiuni în cm

6 l/min

16

18
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COLECȚII DE BATERII

L90

Loft

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
corp neted

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
pipă înaltă

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
manetă laterală

Baterie de cadă-duș
montată pe perete, cu
suport de pardoseală
26,5

27,6
16,3

16,6

22,5

8 l/min

8 l/min

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
montată pe blat,
manetă laterală

8 l/min

Baterie de lavoar cu
manetă unică,
încastrată

16

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil,
manetă laterală

20
11,2

16,6
14,5

8 l/min

9,1
8 l/min

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

8 l/min

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21
13,9
9,1
8 l/min
Baterie de cadă-duș cu
manetă unică,
încastrată

Baterie de duș cu
manetă unică,
încastrată

16

18

90

14,5

11,6

16

18

Cold Start. Dimensiuni în cm

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21

Dimensiuni în cm
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74

COLECȚII DE BATERII

Moai

M2

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
pipă înaltă

Baterie de lavoar cu
manetă unică,
încastrată

14,6

27,1
17,6

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil

18,5
16,8

22,5

14,9

9,5
6 l/min

6,5
6 l/min

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

5,9

5,7 l/min

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete

18,5

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

18,5

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21,5

21,5

14,9
8,2

Dimensiuni în cm

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică,
încastrată
ø16

Dimensiuni în cm

Baterie de duș cu
manetă unică,
încastrată
ø16

75

Logica

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil

14,5

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

12,7
8,1

8 l/min

6,9
8 l/min

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21,8

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică,
încastrată
ø16

Dimensiuni în cm

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21,8

Baterie de duș cu
manetă unică,
încastrată
ø16
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COLECȚII DE BATERII

Lanta

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
lanț retractabil / corp
neted

16,5

Nou

Baterie de lavoar cu
manetă unică, corp
neted, pipă medie

Baterie de lavoar cu
manetă unică, corp
neted, pipă înaltă

20,8

31,2

5 l/min

5 l/min

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil /
lanț retractabil

5 l/min

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete
27,9

Nou

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
corp neted

Baterie de lavoar cu
manetă unică, corp
neted, pipă medie

15,5

18,4

22,6

12,2

7,8

Atlas

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

28,4
22
12,0

9,0
5 l/min

5 l/min

5 l/min

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete
21,7

27,9

14

Baterie de lavoar cu
manetă unică, corp
neted, pipă înaltă

14
5,5

21,7
8,0

5 l/min

5 l/min

Baterie de cadă-duș
încastrată

Baterie de duș
încastrată

ø16

Cold Start. Dimensiuni în cm

Baterie de cadă-duș
încastrată
ø16

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete, cu poliță
opțională

Baterie de duș
încastrată

ø16

Cold Start. Dimensiuni în cm

ø16
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Targa

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil

Monodin

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
pipă înaltă

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
clemă de lanț / corp
neted

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil /
clemă pentru lanț

30,2
14,3

12,2
6,5

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete
21,7

Dimensiuni în cm

10,5

12,5

22,5

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete

2,7

4,8

4,7

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică, montată
pe perete

21,7

21,5

21,5

Baterie de cadă-duș
încastrată

Baterie de duș
încastrată
ø12

12

16

Dimensiuni în cm

Baterie de duș cu
manetă unică, montată
pe perete
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COLECȚII DE BATERII

L20

Victoria

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
clemă lanț / corp neted

Baterie de lavoar cu
manetă unică, corp
neted, pipă medie

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil,
pipă înaltă

27,2

13

17,1

14,2

6

11,9

5 l/min

5 l/min

5 l/min

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil /
clemă pentru lanț

Baterie de bideu cu
manetă unică, cu ventil

12,3

10,2
3,9

7,1
5 l/min
Baterie de cadă-duș
montată pe perete

Baterie de duș montată
pe perete

21,7

21,7

Baterie de cadă-duș cu
manetă unică,
încastrată
12

4,9

Baterie de cadă-duș
montată pe perete

21,5

12,1

16,7

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
clemă pentru lanț

11,7

22

9,1

Baterie de lavoar cu
manetă unică,
încastrată

Baterie de lavoar cu
manetă unică, cu ventil /
clemă pentru lanț

21,5

Baterie de duș cu
manetă unică,
încastrată

Dimensiuni în cm

ø12

16

Cold Start. Dimensiuni în cm

Baterie de duș montată
pe perete
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T-2000
Baterie de duș termostatică, montată pe perete,
cu poliță

31,5

Dimensiuni în cm

T-1000

Baterie de cadă-duș termostatică,
încastrată

Baterie de duș termostatică,
încastrată
ø16

ø16

Dimensiuni în cm

T-500

Baterie de cadă-duș termostatică,
montată pe perete

31,5

31,5

Baterie de cadă-duș termostatică,
încastrată
ø16

Dimensiuni în cm

Baterie de duș termostatică,
montată pe perete

Baterie de duș termostatică,
încastrată
ø16
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PERE DE DUȘ ȘI CAPURI DE DUȘ

Plenum

Nou

Pere de duș
Pătrat ø140, 3
funcții

Cromat sau alb
Rotund ø140, 3
funcții

Cromat sau alb

Sensum

Stella

Pere de duș

Seturi de duș

Kit-uri de duș

Pătrat ø130, 4/2
funcții

Pătrat Ø130, 4
funcții

Pătrat ø130, 4/2
funcții

Rotund Ø130, 4/2
funcții

Rotund Ø130, 4
funcții

Rotund Ø130, 4/2
funcții

Pere de duș

Seturi de duș

Kit-uri de duș

ø100
3/1 funcții

ø100
3/1 funcții

ø100
3/1 funcții

ø80
3/1 funcții

ø80
3/1 funcții

Seturile de duș includ pară de duș, consolă reglabilă și furtun PVC flexibil. Kit-urile de duș cuprind aceleași elemente ca seturile (pară de duș, consolă reglabilă și furtun
flexibil) și includ, de asemenea, o bară glisantă pentru duș. Kit-urile de duș Plenum și Sensum includ, de asemenea, savonieră pentru bara de duș. Dimensiuni Ø în mm
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RainDream

ø 400

ø 300

400 x 400

300 x 300

250 x 250

ø 250 ABS

ø 200 Metal

ø 200 ABS

360 x 240 ABS

200 x 200 ABS

Dimensiuni în mm

RainSense

Dimensiuni în mm

Brațe

Perete

pentru pălăriile de duș

A

A

500 400 300

Tavan

A

A

300 200 100

Brațul pentru montare pe perete / tavan nu este inclus alături de
pălăriile de duș. Dimensiuni în mm
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COLOANE DE DUȘ

Deck
DECK-T Round

DECK-T Square

Coloană de duș termostatică,
montată pe perete, cu poliță

Coloană de duș termostatică,
montată pe perete, cu poliță

55,4

56,2
ø25,4

36

94,5 / 134,5

94,5 / 134,5
80,5 / 120,5

31,5

Dimesiuni în cm

24

80,5 / 120,5

31,5

83

Even
even-T Square
Coloană de duș termostatică montată
pe perete

64

36

95 / 135

30,3

Dimesiuni în cm

80 / 120

24

84

COLOANE DE DUȘ

Victoria
VICTORIA-T Cadă-duș

VICTORIA-T Telescopic

Coloană de duș termostatică,
montată pe perete, cu pipă
retractabilă

Coloană de duș termostatică,
telescopică, montată pe perete

56,2

56,2
ø20

ø20

141

80 / 120
93 / 133,9

154,5

30

30

Victoria Manetă unică

Victoria-T Duș

Coloană de duș cu manetă unică,
montată pe perete

Coloană de duș termostatică,
montată pe perete

56,2

56,2
ø20

116,5

21,5

Dimensiuni în cm

103

ø20

108,5

95

30

Dimensiuni în cm
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Evolution

Coloană de hidromasaj termostatică,
montată pe perete

Essential 2.0

Coloană de hidromasaj termostatică,
montată pe perete

20

20

130
128,5

Dimensiuni în cm

Dimensiuni în cm
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CĂDIȚE DE DUȘ

CĂDIȚE DE DUȘ, CĂZI ȘI PARAVANE
86 / Cădițe

de duș

87 / Terran

Cada din fontă ovală Newcast, cu
design caracterizat de inspirație retro,
poate fi amplsată direct pe podea, cu
ajutorul unei game vaste de picioare.

88 / Malta
88 / Easy

STV

89 / Easy

STA

90 / Paravane

DESIGN RETRO

de duș

P. 92

92 / Căzi
92 / Newcast
92 / Haiti
92 / Malibu
92 / Continental
93 / Georgia
93 / BeCool
93 / Vythos
93 / Easy
94 / Contesa
95 / Paravane

de căzi

TERRAN
Cădițele de duș Terran,
fabricate din STONEX,
un material rezistent și
durabil, pot fi instalate
la nivelul pardoselii, iar
mulțumită suprafeței
lor texturate, oferă
proprietăți antialunecare superioare.
P. 87

87

C di e de du de STONEX®

Terran
180 x 90
180 x 80
180 x 70
160 x 90
160 x 80
160 x 70
140 x 90
140 x 80
140 x 70
Înălțime:
3,1

120 x 90
120 x 80
120 x 70
Înălțime: 2,8
100 x 90
100 x 80
100 x 70
Înălțime: 2,6
Se poate realiza pe
dimensiunile dorite

Finisaje

Alb

Alb murdar

Negru

Crem

Ciment

Ardezie

Modelele dreptunghiulare sunt disponibile cu cadru. Dimensiuni în mm
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CĂDIȚE DE DUȘ

C di e de du din por elan

Malta Walk-in

Malta

140 x 70
Înălțime: 8

120 x 80
100 x 80
120 x 75
100 x 75
Înălțime: 6,5

Include platforma wenge

100 x 100
90 x 90
Înălțime: 4,5

120 x 70
100 x 70
90 x 70
Înălțime: 8

Easy STV
90 x 75
Înălțime:
8

Obiectele sanitare din porțelan sunt disponibile pe alb.

90 x 90
80 x 80
70 x 70
Înălțime: 8

Laterală nelăcuită. Dimensiuni în cm

90 x 90
80 x 80
75 x 75
Înălțime:
8
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C di e de du din acril

Easy STA
100 x 70
90 x 75
Înălțime: 6,5

Easy disponibil pe Alb. Dimensiuni în cm

90 x 90
80 x 80
75 x 75
Înălțime: 6,5

90 x 90
80 x 80
75 x 75
Înălțime: 6,5
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PARAVANE PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ

Paravane
pentru du între
3 pere i

Intrare
frontală /
Uși glisante

Victoria

190

A
A

Intrare
frontală /
Uși acordeon

100-160

PP-E
Victoria

190

A
A

Paravane
pentru du de
col între
2 pere i

Intrare
Vertex /
Uși glisante

80-90

Victoria

Victoria

190

190

A
A/B

Intrare pe
colț /
Uși glisante

A

B

A
B

75-90

Victoria

190

A

A
A

Panouri
pentru du
a

Panou fix
de colț

75-100

Victoria

190

A
A

Dimensiuni în cm

80-100

B
90-120
70-80
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CĂZI DE BAIE

C zi din font

Newcast
Finisaje

Alb

Gri

Picioare
170

85

Futura

Haiti

Classic

Malibu

Savanha

Eagle

Woodline

Continental

HM
A

A

B

A

B

B

A
B

170
80

160
80

A
B

170
75

160
75

150
75

170
70

160
70

A
B

170 160 150 140 120
70 70 70 70 70

HM: Sisteme opționale de hidromasaj. Toate căzile de baie sunt disponibile pe alb, cu excepția New Cast care este
disponibilă pe alb și gri. Dimensiuni în cm
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C zi din acril

Georgia One-piece

Georgia

BeCool Biplaza - cadă cu două locuri

BeCool

HM

HM

HM

A

185
58
100
185

B

Easy

HM

HM

A

B

A
B

100

Vythos

HM

A

135

135

A
B

180
90

170
80

A
B

190
110

Easy Corner

B

B

A

170
75

170
70

160
75

160
70

150
70

140
70

HM: sisteme de hidromasaj opționale. Toate căzile de baie sunt disponibile pe alb. Dimensiuni în cm

180
90

A
B

190
90

180
80

170
80
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CĂZI DE BAIE

C zi din o el

Contesa
A

70

A

170 160 150

Cada de baie este disponibilă pe alb. Dimensiuni în cm
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Panouri
pentru c zi de
baie

Panou fix

Victoria

150

80

Ușă cu
balamale

Victoria

Victoria

150

150

100

Dimensiuni în cm

85
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ACCESORII

ACCESORII ȘI SIGURANȚĂ ÎN CAMERA DE BAIE
96/ Accesorii
97/ Portprosoape
97/ Cârlige

pentru

halat
98/ Recipiente
98/ Polițe

pentru 		

prosoape
98/ Bare

de prindere

98/ Polițe
98/ Pahare

98/ Pahare și suporturi
pahare
98/ Savoniere
98/ Dispenser-e

de

săpun
99/ Suporturi

hârtie

igienică
99/ Suporturi

perie

toaletă
99/ Siguranță

în 		
camera de baie

99/ Baterii

electronice

99/ Mobilitate

redusă

ORGANIZARE COMPLETĂ
Accesoriile Roca completează
camera de baie în cele mai mici
detalii. Acestea permit organizarea
completă a spațiului din baie.
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Accesorii

Portprosoape

Select

Victoria

Nuova

A/T

A

A

A
Select

A
A
Nuova

Inele
portprosop

Victoria

30

32

20
Victoria
A/T

A / T: Instalare posibilă cu șuruburi sau adeziv. Dimensiuni în cm

75

60

Victoria

45

30

A

60

40

A

30

Cârlige
pentru halat

A/T

ø 20

A

80

Select

60

50

40

30
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ACCESORII

Recipiente

Victoria

Nuova

A/T

30

25

A
A

Rafturi
prosoape

Bare
prindere

Victoria
A/T

Victoria

Polițe

30

A

20

A

60

62

Victoria

Nuova

A/T

Suporturi și
pahare de
montat pe
perete

Nuova

Victoria

Nuova

Victoria

Savoniere de
pus pe blat

Victoria

Nuova

Dispenser-e
de săpun de
pus pe blat

Nuova

Nuova

Victoria

Victoria

A/T

A/T

Victoria
A/T

Victoria

30

Pahare de
pus pe blat

A/T

Select

45

55

60

Select

60

21

Select

A

A

26

Dispenser-e
de săpun
montate pe
perete

Select

A / T: Instalare posibilă cu șuruburi sau adeziv. Dimensiuni în cm

Savoniere de
montat pe
perete

Victoria
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Suporturi
hârtie
igienică cu
capac

Nuova

Victoria
A/T

Victoria
A/T

Select

Nuova

Siguran în
camera de
baie
Bare de
prindere
unghiulare

L20-E

15,1

Suporturi
hârtie
igienică fără
capac

Select

Nuova

Suporturi
perie
toaletă de
pardoseală

Victoria

Suporturi
perie toaletă
montate pe
perete

M3-E

M2-E

Victoria

Victoria

A/T

A/T

Bare de
prindere
drepte

L90-E

15,2

15,3

13,8
16,5

11,4

13,9

13,7
8,4

7,4

Meridian

Meridian

Access
64

65

70

55

57

12,8

47

56

10,2

75
4,5/3 L
Access

Victoria Pro

21,5
38

43

67
6/3 L

Dimensiuni în cm

11
70

36

36

5

37

100 COLECȚII DE PLĂCI CERAMICE

COLECȚII DE PLĂCI CERAMICE
101/ Norfolk
102/ Derby
103/ Pure
104/ Memory
105/ Hotel
106 / Chelsea
107/ Colette
107/ Arlette

SOFISTICARE
Gama elegantă de plăci
ceramice Hotel combină
stilul industrial cu un accent
sofisticat. Monocrom, cu o
gamă de culori neutre care
nu necesită combinare,
reprezintă soluția decorativă
perfectă pentru spațiile
proiectate, arhitecturale și
sofisticate.

PERSONALITATE

vintage
Cu o gamă vastă
de culori, colecția
Colette de plăci
ceramice pentru
pereți asigură un
accent vintage unei
încăperi mulțumită
finisajului său
inspirat din
cimentul cu
denivelări.

Chelsea este una dintre
multiplele variante oferite
de plăcile ceramice cu
aspect de ciment pentru
pardoseala bucătăriilor,
băilor și altor zone ale casei
cu personalitate.
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Norfolk

Nou

Plăci ceramice porțelanate complet
120

60

30

30

60

60
Rețea

26,5

60

120

60 ABS

21,5

Rețea hexagonală

19,5

Blanco

Dimensiuni în cm

Beige

Gris

Negro

102 COLECȚII DE PLĂCI CERAMICE

Derby

Nou

Plăci ceramice porțelanate complet
100

A

30

30
50
Rețea

A

30
101
30
24,6

A

80 61,5 61,5 ABS
Rețea hexagonală

Beige

Dimensiuni în cm

Vison

Gris

Negro
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Pure

Nou

Plăci ceramice porțelanate complet
60

100

30

30

30
50

60

60

Rețea

Fresh White Gri

Dimensiuni în cm

Grafit

Negru

Bone

Taupe

104 COLECȚII DE PLĂCI CERAMICE

Memory

Nou

Plăci ceramice Porcellanato
61,5

44,5

61

31

30

30

44,5
61,5
Rețea

35

44,5 44,5 ABS
101
30

Rețea Mureto

Blanco

Cotto

Vison

Multicolor*

Combinație aleatorie de culori în fiecare cutie. Dimensiuni în cm
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Hotel

Nou

Plăci ceramice albe pentru pereți

30

31,6

30

Suite Sublime

1,5
Profil de colț

Suite

Blanco

Dimensiuni în cm

Beige

Vison

Rețea multicoloră

90,2

90,2

30

31,6

90,2

90,2

106 COLECȚII DE PLĂCI CERAMICE

Chelsea

Nou

Plăci ceramice albe pentru pereți
90,2

90,2

30

30

Suite Sublime

90,2

90,2
1,5
Profil de colț

30

Suite Excellence

Blanco

Dimensiuni în cm

Arena

Gris
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Colette

Nou

Arlette

Plăci ceramice albe,
pentru pereți

Nou

Plăci ceramice albe,
pentru pereți

61

21,4

Mosaico Blanco

Blanco

Beige

Blanco

Beige

Mosaico Gris

Mosaico Vison

Mosaico Gris

Mosaico Vison

Gris

Vison

Gris

Vison

Premier Gris

Premier Vison

61

21,4

Azul

Navy

Mosaico Aqua

Mosaico Azul

Premier Navy

Aqua

Dimensiuni în cm

Dimensiuni în cm
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INSPIRA
COLECȚIA DE BAIE
Combină un lavoar cu pereți fini și definiți cu ounitate
de bază caracterizată de o capacitate maimare de
depozitare. Se adaugă sertarele completтaccesibile, cu
compartimente interne, un finisajtexturat Dark Wood,
plăcut la atingere, și unsistem de închidere amortizată.
Acum, imaginați-vă că totul este posibil.

A new bathroom concept
Inspira. Stilul dvs., baia dvs.

Roca Obiecte Sanitare
Bulevardul Preciziei, nr. 1 sector 6, București
Telefon: +40 31 822 23 10
Fax: +40 21 318 14 18
www.ro.roca.com

© Roca 2016

Decoperiți toate
produsele, fotograﬁile,
materialele video, ideile,
manualele, punctele de
comercializare....
pe www.ro.roca.com

