
SIEĆ PARTNERSKA TECHNIKA SANITARNA

 PŁY TKI CERAMICZNE

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych. Zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku produktów.
Producent nie odpowiada za błędy wynikłe w druku. Podane ceny są sugerowanymi cenami brutto i wyrażone są w PLN. Oferta obowiązuje do 31.03.2022 r. lub do wyczerpania asortymentu. 
Organizatorem akcji promocyjnej jest BR Konsorcjum Sp. z o.o. REFLEKS Sp. k. www.re�eks.pl

8500
9500
zł/m2

Glazura 
VIJO CONTI

grey, stone grey 
rekty�kowana 

połysk 
(25x75)

kolekcja płytek CONTI

Gres 
AZARIO STATU 

poler 
rekty�kowany

(80x80)

9900zł/m2
12900

(60x120)

11900zł/m2
13900

(120x120)*

* transport
indywidualny

16900zł/m2
19900

kolekcja płytek STATU



6600zł/m2
7500

5400zł/m2
6100

12200zł/m2
13900

Płytka 
ścienna 
OPIUM

white, dark  
(30,8x60,8)

11600zł/m2
13200

8700zł/m2
9900

Gres 
LILO BIANCO

mat

(59,8x59,8)

(59,8x119,8)

14700zł/m2
16700

12200zł/m2
13900

Gres 
AMPARO

lappato 

(59,8x59,8)

(59,8x119,8)

Dekor 
OPIUM GEO

(30,8x60,8)

Gres 
OPIUM

white, dark 
lappato 

(59,8x59,8)

10500zł/m2
11500

Gres 
AZARIO 

DOLMEN
sand, grey, white 

rekty�kowany 
mat 

(80x80)

11200zł/m2
12400

Gres 
AZARIO 
STONE MARMI
white xl 
rekty�kowany 
poler 
(80x80)

12900zł/m2
14300

Gres 
AZARIO 
LUZON
light, dark 
rekty�kowany 
(59,2x59,2)

13900zł/m2
15300

Gres 
AZARIO 
LUZON
dekor 
rekty�kowany 
(59,2x59,2)

10900zł/m2
12100

Gres 
AZARIO 

STONE 
SATUARIO

rekty�kowany 
poler 

(60x120)



Przycisk PL1
Dual chrom
do stelaża
DUPLO ONE

Zestaw ogrzewania 
podłogowego 20 

MOC 300W 
z elektronicznym 

programowalnym 
regulatorem, dotykowym 

wyświetlaczem LCD 
oraz WiFi

(dostępne różne moce
maty grzejnej)

62900
66500

211900
miska: 54,5x35,7 cm

259600
209900

miska: 49x35,9 cm

256800

IÖ SET 
stelaż Q-TECH, 

miska ELBA
z powłoką i wolnoopadającą 
deską slim z funkcją łatwego 

wypinania i przekładką 
do kompletowania z przyciskami 

LARS lub BJORN,
z funkcją bidetu

oraz baterią bidetową 
KLUDI BOZZ 
w komplecie

205900
255500

IÖ SET 
stelaż Q-TECH, 

miska SORENTO 53,5x34,0 
z powłoką i wolnoopadającą 
deską slim z funkcją łatwego 

wypinania i przekładką 
do kompletowania z przyciskami 

LARS lub BJORN,
z funkcją bidetu

oraz baterią bidetową 
KLUDI BOZZ 
w komplecie

136900
157900

Mechaniczny 
zestaw podtynkowy 

AQUA 
z miską bezkołnierzową 

CASPIA  
z ukrytym montażem 

i deską wolnoopadającą 
z funkcją łatwego 

wypinania przycisk 
czarny mat

62900
76300

Stelaż
podtynkowy

DUPLO ONE

31500
39400

Przycisk 
PL7 Dual 
czarny mat,
szkło akrylowe 
do stelaża 
DUPLO ONE

14300
17800

Miska wisząca
SENJA Rimles 
(47x36 cm) 
bezkołnierzowa 
z deską 
wolnoopadającą 
SLIM 
z funkcją łatwego 
wypinania 

86900
93400

Miska wisząca
SORENTO Rimless 

(53,5x34cm) 
z powloką CLEAN PLUS+,
z deską wolnoopadającą 

SORENTO SLIM NEW 
duroplast 

z funkcją łatwego 
wypinania

z funkcją 
bidetu 

91800
96900

107800
114200

Miska wisząca
ARGUS
bezkołnierzowa
z deską SLIM
wolnoopadającą
w komplecie
dostępna w rozmiarach
48,5 cm i 54,5 cm

107900
113800

Miska wisząca
VICTORIA 
Rimless
bezkołnierzowa
z deską
wolnoopadającą
SLIM

42300
52900

Bidet wiszący
ARGUS
53,5 cm
(bez baterii)

105900
111500

91900
104900

Miska 
bezkołnierzowa 
CREA 
z ukrytym 
montażem 
bezkołnierzowa 
z deską 
wolnoopadającą 
z funkcją łatwego 
wypinania

Stelaż  podtynkowy 
Q-TECH
z przyciskiem spłukującym
LARS lub BJORN 
chrom połysk  
lub czarny mat
i wspornikami
w komplecie

61800
65200

LARS
chrom połysk

BJORN
chrom połysk

LARS
czarny mat

BJORN
czarny mat

Miska wisząca 
GAP ROUND 
Rimless 
z deską 
wolnoopadającą 
Supralit

91900
113200

Stelaż 
podtynkowy 
Q-tech 
bidetowy

32900
34900



Zestaw szafka 
podumywalkowa 

LARA 
z umywalką COMO, 

system soft close 
(dostępna w kolorach 

biały, szary lakier, orzech 
dwustronny laminat 

i w różnych rozmiarach)

Komplet
VICTORIA FAMILY 60 

szafka 3 szu�ady 
(kolor biały połysk)

z umywalką
w komplecie 

wymiary: szer. 60,5
wys. 74 gł. 46 cm

(bez baterii)

131300
164200

Zestaw
VICTORIA

BASIC UNIK 60
szafka 2 szu�ady

(kolor biały połysk)
(60x46x56,5 cm)

z umywalką
w komplecie

(bez baterii)

92900
116200

Słupek wiszący  
ARMADIO  
uniwersalny 
(L/P) 2 x drzwiczki, 
kolor antracyt,  
wymiar 30x32x160 cm  
(dostępny w kolorze 
białym)

79900
83600

Zestaw:
szafka wisząca

ARMADIO 60 cm, 
dwie szu�ady cichy domyk, 

kolor: antracyt, 
wymiary: 60x48x46 cm

z umywalką 
LUGANO 60 cm

z powłoką CLEAN PLUS 
w komplecie

wymiary: 61,5x47,5 cm
(bez baterii) 

146800
155300

Zestaw:
Szafka wisząca
TIRINITY 65 cm

trzy szu�ady
(kolor biały połysk)

z umywalką
w komplecie

(bez baterii)

136900
143600

Umywalka blatowa
DIVERTA
55x42,5 cm
(bez baterii, 
bez syfonu)

57900
72600

Umywalka blatowa
GAP SQUARE 
60x42 cm 
(ALTER) 
(bez baterii)

51200
64000

139900
85 cm

148000

Szafka wisząca
NEO

2 szu�ady
z umywalką 

w komplecie
(dostępna w różnych 

rozmiarach, 
kolor: gra�t połysk, 

biały połysk),
(bez baterii)

Umywalka nablatowa 
ALBANO
powłoka CLEAN PLUS
(bez korka)

52900
Ø45 cm

55500

Umywalka nablatowa
GAP
owalna 55x40 cm
(z przelewem 
i otworem na baterię), 
(bez baterii)

45900
56600

Umywalka nablatowa
GARDA 
50,5x45 cm,
do montażu ściennego, 
na meblu lub blacie, 
z powłoką CleanPlus+,
dostępna w kolorach biały, 
czarny mat, antracyt mat 
(z przelewem i otworem 
na baterię), (bez baterii)

Umywalka nablatowa
IDDE
45,5x32,5x13,5 cm,
(bez przelewu 
i bez korka)

Umywalka blatowa
GARDA
50x40 cm
powłoka CLEAN PLUS
(bez korka, bez przelewu
i bez syfonu)

53900
56800

Umywalka blatowa
ORTA
z otworem na baterie i przelewem
powłoka CLEAN PLUS
(bez baterii)

58900
61600

41x41,5 cm

44900
51900

40 cm, szary lakier 

84900
89400

28900
30800

63900
66800

57x41,5 cm

Umywalka nablatowa
ISEO
48,5x48 cm
do montażu ściennego, 
na meblu lub blacie,
z powłoką CleanPlus+,
(z przelewem i otworem 
na baterię), (bez baterii)

49900
52500

Zestaw szafka 
podumywalkowa 

LARA 
z umywalką COMO, 

system soft close 
(dostępna w kolorach 

biały, szary lakier, orzech 
dwustronny laminat 

i w różnych rozmiarach)

58900
66900

60 cm, biała



PIATTO 
w zestawie z maskownicą 
do zabudowy 

Odwodnienie 
liniowe  
SOTTILE SLIM

65900
70x3,5x9,5

69800
69900

80x3,5x9,5

74400
76900

90x3,5x9,5

80500

ARGENTO 
w zestawie z maskownicą 
ze stali nierdzewnej 

83900
70x3,5x9,5

88200
89900

80x3,5x9,5

95100
98900

90x3,5x9,5

104300

Kabina 
ENO WALK-IN

100x200,
pro�l czarny mat, 

szkło przezroczyste 
powłoka Aqua Perle 

(dostępna pro�l chrom 
połysk oraz w różnych 

rozmiarach)
(bez brodzika)

166900
175900

Brodzik półokrągły  
GRANDO PLUS 

zintegrowany z obudową P/L
(dostępny w różnych rozmiarach)

Brodzik 
kompozytowy 

SMIG
kwadratowy 

dostępny w kolorze białym (gładki) 
i czarnym (struktura),

(dostępny w różnych rozmiarach

Brodzik mineralny 
STEN 
czarny
z syfonem i kratką w komplecie
(dostepny również w kolorach 
biały i szary)

prostokątny

124900
120x90x3 cm

131300
kwadratowy

108900
90x90x3 cm

115200

48900
90x90x17 gł.7 cm

56200

Parawan 
nawannowy 
FORSA 
2 częściowy
lewy/prawy, 
pro�l chrom, 
szkło przezroczyste, 
powłoka 
Aqua Perle
(dostępny w różnych 
rozmiarach)

154900
120x150 cm

162600

Parawan 
nawannowy 
FORSA 
1 częściowy
pro�l czarny mat, 
szkło przezroczyste 
(dostępny również 
pro�l chrom połysk)

111900
85x150 cm

118000
145900

100x150 cm

153600
107900

75x150 cm

113500

54900
80x90x17 gł. 7  lewy

62900

76900
 90x90, biały gładki

80800

Kabina 
kwadratowa 
FORSA  
90x90x200
(L/P) drzwi 
2-częściowe 
+ ścianka boczna
pro�l chrom połysk, 
szkło przeźroczyste, 
powłoka Aqua Perle  
(dostępna w różnych 
rozmiarach)
(bez brodzika)

263800
278400

Brodzik kwadratowy 
GRANDO PLUS 

zintegrowany z obudową 
(dostępny w różnych rozmiarach)

Kabina 
CAPITAL BLACK 

drzwi skrzydłowe 
+ ścianka boczna 

90x90cm wys 195;
pro�l czarny mat,

szkło transparentne 6mm,
powłoka MAXICLEAN

245800
302600

Brodzik 
kwadratowy 

TERRAN 
90x90 

czarny, 
z syfonem 

w komplecie

123900
151900

Kolumna
natryskowa
VICTORIA-T

154100
220200

Brodzik kwadratowy 
FLORA 

niski 90x90x4
(dostępny również 

kompakt i półokrągły)

41900
90x90x4 cm

44500

Kabina 
kwadratowa 
LARSO
pro�l czarny mat, 
szkło przezroczyste, 
powłoka Aqua Perle 
(dostępna pro�l 
chrom połysk 
oraz w różnych 
rozmiarach)
(bez brodzika) 

253900
90x200 cm

267200



Wanna prostokątna
MISI SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

72900
140x70

77300
10 LAT78900

170x75

85900
76900

160x70

84900

Wanna prostokątna 
FLAVIA 

z nogami w komplecie 
(dostępna w różnych rozmiarach)

179900
189700

Wanna prostokątna
TOLGA

160x70x56 cm
z nośnikiem pod

zabudowę w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach

również ze stelażem)
(bez syfonu)

419900
442100

Wanna wolnostojąca 
TROMSO 159,2x70,5 

konglomeratowa 
(bez przelewu)

224900
237100

Bateria
wannowa

AURORA
wolnostojąca

Wanna prostokątna
LINEA SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

92300
111900

140x70

77900
150x70

82200

Wanna prostokątna
ETNE SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

10 LAT

91900
170x75

96800

Wanna prostokątna
ETNE DUO SLIM

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych rozmiarach)

(bez syfonu)

10 LAT78900
160x70

83500

Wanna 
MORENA

z nogami w komplecie
(dostępna w różnych 

rozmiarach) 

Grzejnik łazienkowy 
KLAR 

to model który zaakcentuje geometryczne kształty 
łazienki świetnie sprawdza się podczas dosuszania 

ręczników, współpracuje z grzałką elektryczną
wysokość: 979 mm,
szerokość: 530 mm,

głębokość: 83-103 mm,
moc - 434 WAT

rozstaw podłączenia - 500 mm
kolor - biały mat

75900
86500

Grzejnik łazienkowy 
TOKKE 

o płaskich pro�lach ułatwiający suszenie 
ręczników, współpracuje 

z grzałką elektryczną
wysokość: 875 mm,
szerokość: 500 mm,

głębokość: 75-95mm
moc: 429 WAT

rozstaw podłączenia: 400 mm
kolor - czarny mat

95900
109900

Grzejnik łazienkowy 
MONDRIAN

to grzejnik o niebanalnej konstrukcji, którego 
geometryczna budowa ożywi nawet najprostszą 

aranżację, zachowując harmonię pomieszczenia, to 
pomysł na dostarczanie ciepła w dobrym stylu, dostępny 

w kolorze biały mat, 
wysokość: 1140 mm, 

szerokość: 500 mm, 
głębokość: 88–89 mm,

moc przy parametrze
75/65/20 – 417 WAT, 

podłączenie środkowe D50

127900
175100

Grzejnik łazienkowy 
BELTI

Elementy grzejne dają naturalne miejsca do 
przewieszania ubrań i ręczników. Asymetryczna forma 
ułatwia suszenie, poprzez grawitacyjny ruch powietrza 

ogrzanego przez dolne panele,
szerokość: 500 mm, 
wysokość: 896 mm, 

głębokość: 83-93 mm, 
moc 380 WAT, 

podł. dolne w kolektorach - 470 mm, 
współpracuje z grzałkami elektrycznymi o mocy 300 WAT, 

(dostępny w kolorach:  biały mat, czarny mat)

91900
124900



9900zł/m2
11900

Gres 
AZARIO 

ALKAZAR
rekty�kowany 

poler 
(60x60)

18900zł/m2
20900

Gres 
AZARIO OXID

gris 
rekty�kowany 

polerowany 
(120x120) 

* transport 
indywidualny

9900zł/m2
11200

Gres 
AZARIO 

INFINITY
grey 

rekty�kowany 
mat

(80x80)

10900zł/m2
11900

(60x120)

11400zł/m2
13800

Glazura 
NIGHTWISH

blue 
rekty�kowana 

(25x75)

12700zł/m2
15400

Glazura 
NIGHTWISH

navy bianco B 
struktura 

rekty�kowana 
(25x75)

12700zł/m2
15400

Glazura 
NIGHTWISH
bianco, navy 

blue, navy blue 
tonal, navy 

green, navy 
green tonal 

struktura 
rekty�kowana 

(25x75)

38200zł/szt
46500

Panel szklany 
NAVY

(25x75x3)

11400zł/m2
13800

Glazura 
NIGHTWISH

green 
rekty�kowana 

(25x75)

11400zł/m2
13800

Glazura 
SILENCE

beige, silver 
połysk 

rekty�kowana 
(25x75)

12700zł/m2
15400

Glazura 
SILENCE

beige struktura 
połysk 

rekty�kowana 
(25x75)

12700zł/m2
15400

Glazura 
SILENCE

silver carpet 
decor połysk 

rekty�kowana 
(25x75)

3300zł/szt
4000

Mozaika 
SILENCE

beige romb 
pillow 

prasowana 
(20,6x23,7)

10900zł/m2
13000

Gres 
SILENCE

beige szkliwiony 
mat 

rekty�kowany 
(59,8x59,8)



Glazura 
VIJO NIVES

cream, 
marmo grey 

rekty�kowana, 
połysk (25x75)

kolekcja płytek NIVES

8500zł/m2
9500

kolekcja płytek TWIN Glazura 
VIJO TWIN
grys, taupe 

rekty�kowana 
mat 

(25x75)

8900zł/m2
9990

Glazura 
VIJO TWIN

grys 
patchwork 

rekty�kowana 
mat 

(25x75)

9900zł/m2
10900

Glazura 
VIJO TWIN

taupe 
patchwork 

rekty�kowana 
mat 

(25x75)

9900zł/m2
10900




