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UMYWALKI
VARIFORM

VARIFORM

BESTSELLER

Nieograniczona swoboda to dla Ciebie wyznacznik jakości? Indywidualne
dopasowanie z kolei jest kwintesencją użyteczności? Nie ograniczaj się
własną wyobraźnią i przy tworzeniu indywidualnego charakteru łazienki
sięgnij po VariForm – bogactwo kształtów, rozmiarów oraz sposobów
instalacji nowej umywalki.
KOŁO VariForm to linia umywalek dedykowana wszystkim typom instalacji.
Nieograniczone możliwości dla projektantów zapewnia zróżnicowanie
umywalek w ramach jednej serii. Dzięki temu ich dostosowanie do każdej
przestrzeni – od łazienek domowych po obiekty użyteczności publicznej –
nie będzie stanowiło wyzwania.

VARIFORM

ONLINE

Zeskanuj kod QR i przeglądaj całą
ofertę KOŁO na swoim urządzeniu
mobilnym.

VARIFORM
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WSZECHSTRONNOŚĆ
ARANŻACYJNA
SYSTEMU
MODUŁOWEGO

VariForm to różnorodność kształtów, wielkości oraz
sposobów instalacji. Umywalki dostępne są w czterech
kształtach: okrągłym, owalnym, eliptycznym
i prostokątnym. Dzięki temu seria zadowala każdy
gust i zapewnia nadzwyczajną swobodę przy aranżacji
wnętrza łazienki. W tym wszechstronnym systemie
modułowym znalazły się modele o różnym sposobie
instalacji: podblatowe, wpuszczane częściowo w blat
i stawiane. U podstaw umywalek VariForm znajdują się
funkcjonalność, wygoda i trwałość. Dlatego właśnie
w VariForm zastosowano wysokiej jakości ceramikę
sanitarną, odporną na zarysowania czy pękanie. Każdy
wariant KOŁO VariForm ma misę o dużej głębokości.
To ułatwia mycie rąk i sprawia, że zarówno patrzenie
na nowe umywalki KOŁO, jak i korzystanie z nich jest
czystą przyjemnością.
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VARIFORM
W LICZBACH

50

UMYWALEK

6

4

RODZAJE
KSZTAŁTÓW

3

RÓŻNE RODZAJE
MONTAŻU

12

UMYWALEK
PODBLATOWYCH

24

UMYWALKI
WPUSZCZANE
W BLAT

14

UMYWALEK
STAWIANYCH
NA BLAT
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UMYWALKI
OKRĄGŁE

Nablatowe umywalki KOŁO VariForm wyróżniają się
opływowym kształtem i doskonałym designem, który
widać w pełnej okazałości przy tym sposobie montażu.
Także podblatowe i wpuszczane w blat umywalki z tej
serii będą stanowić wyróżniający akcent w aranżacji
z wybranym blatem łazienkowym. Wybór modelu zależy
jednak od indywidualnej koncepcji projektanta wnętrz.
Dzięki rozbudowanej ofercie KOŁO VariForm będzie on
miał pełen wachlarz możliwości.

Umywalka okrągła,
bez otworu

Umywalka okrągła,
z otworem

Umywalka okrągła, wpuszczana w blat, bez otworu, 40 cm,
nr kat. 500.700.01.6

DOSTĘPNE MODELE UMYWALEK OKRĄGŁYCH

Umywalka podblatowa
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Umywalka wpuszczana w blat

Umywalka stawiana na blat

Umywalka okrągła, stawiana na blat, bez otworu, 40 cm, nr kat. 500.768.01.6

Umywalka okrągła 33 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.744.01.6
bez przelewu, 500.746.01.6

Umywalka okrągła 40 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu,
500.768.01.6

Umywalka okrągła 40 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
z przelewem, 500.700.01.6
bez przelewu, 500.702.01.6

Umywalka okrągła 45 cm
stawiana na blat, z otworem,
z przelewem, 500.769.01.6
bez przelewu, 500.770.01.6

CA
POLE
Do umywalek VariForm rekomendujemy:

Umywalka okrągła 48 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.704.01.6
bez przelewu, 500.706.01.6

Umywalka okrągła 50 cm
półblatowa, z otworem,
z przelewem,
500.782.01.6

Syfon umywalkowy Geberit
151.034.11.1
151.034.21.1
151.035.11.1
lub 151.035.21.1

Zawór zestawu odpływowego Geberit
z pokrywą chrom 152.080.21.1
w przypadku umywalek bez przelewu

Pokrywa ceramiczna biała Geberit
241.993.01.1
opcjonalnie do zaworu
Więcej informacji w Katalogu Produktów
Systemy Instalacyjne Geberit
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Umywalka okrągła, stawiana na blat, bez otworu, 40 cm, nr kat. 500.768.01.6
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Umywalka okrągła, stawiana na blat, z otworem, 45 cm, nr kat. 500.769.01.6

Umywalka okrągła półblatowa, z otworem, z przelewem nr. kat 500.782.01.6
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UMYWALKI
OWALNE

Umywalki owalne z serii KOŁO VariForm robią wyjątkowe
wrażenie, głównie dzięki różnorodności dostępnych
rozwiązań. Można wśród nich znaleźć małe modele
mierzące zaledwie 42 cm szerokości i 30 cm głębokości,
lecz także pokaźnych rozmiarów umywalki o długości
60 cm i 48 cm głębokości. Ze względów praktycznych
duże umywalki zaprojektowano tak, by miały głębokie
miski zapewniające swobodę ruchu i ogólną wygodę
użytkowania.

Umywalka owalna,
bez otworu

Umywalka owalna,
z otworem

DOSTĘPNE MODELE UMYWALEK OWALNYCH

Umywalka podblatowa
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Umywalka wpuszczana w blat

Umywalka stawiana na blat

Umywalka owalna, wpuszczana w blat, bez otworu, 55 cm, nr kat. 500.716.01.6

Umywalka owalna 42 cm
podblatowa, bez otworu,
42 x 39 cm
z przelewem, 500.748.01.6
bez przelewu, 500.750.01.6

Umywalka owalna 50 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
50 x 40 cm
z przelewem, 500.712.01.6
bez przelewu, 500.714.01.6

Umywalka owalna 50 cm
podblatowa, bez otworu,
50 x 40 cm
z przelewem, 500.752.01.6
bez przelewu, 500.754.01.6

Umywalka owalna 50 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
50 x 40 cm
z przelewem, 500.708.01.6
bez przelewu, 500.710.01.6

Umywalka owalna 55 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
55 x 40 cm
z przelewem, 500.716.01.6
bez przelewu, 500.718.01.6

Umywalka owalna 55 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu
55 x 40 cm
500.771.01.6

Umywalka owalna 55 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
55 x 45 cm
z przelewem, 500.720.01.6
bez przelewu, 500.722.01.6

Umywalka owalna 60 cm
stawiana na blat, z otworem,
60 x 45 cm
z przelewem, 500.772.01.6
bez przelewu, 500.773.01.6

CA
POLE
Do umywalek VariForm rekomendujemy:

Umywalka owalna 60 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
60 x 48 cm
z przelewem, 500.724.01.6
bez przelewu, 500.726.01.6

Syfon umywalkowy Geberit
151.034.11.1
151.034.21.1
151.035.11.1
lub 151.035.21.1

Zawór zestawu odpływowego Geberit
z pokrywą chrom 152.080.21.1
w przypadku umywalek bez przelewu

Pokrywa ceramiczna biała Geberit
241.993.01.1
opcjonalnie do zaworu
Więcej informacji w Katalogu Produktów
Systemy Instalacyjne Geberit
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Umywalka owalna, podblatowa, bez otworu, 50 cm, nr kat. 500.752.01.6

14

Umywalka owalna, podblatowa, bez otworu, 50 cm, nr kat. 500.752.01.6

CA
POLE

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ,
JAK DZIAŁA ODPŁYW CLOU

Do umywalek podblatowych
bez przelewu polecamy:
Zestaw odpływowo-przelewowy
do umywalki Geberit Clou,
152.018.00.1 z uruchamianiem dźwignią
Zestaw zapewnia bezpieczeństwo
przy napełnianiu wodą umywalek
bez przelewu.

VARIFORM
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UMYWALKI
ELIPTYCZNE

Eliptyczne umywalki KOŁO VariForm oferują elegancję,
wysoką estetykę i rozmaitości dostępnych opcji
i formatów. Modularna budowa oferty daje możliwość
szerokiego wyboru projektów aranżacyjnych
z zastosowaniem jednego z jedenastu wybranych
modeli. Wśród rozwiązań eliptycznych dostępna
jest wersja o szerokości 55 cm i głębokości 40 cm,
pozwalająca zaoszczędzić miejsce na blacie.

Umywalka eliptyczna,
bez otworu

Umywalka eliptyczna,
z otworem

Umywalka eliptyczna, stawiana na blat, bez otworu, 55 cm,
nr kat. 500.774.01.6

DOSTĘPNE MODELE UMYWALEK ELIPTYCZNYCH

Umywalka podblatowa
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Umywalka wpuszczana w blat

Umywalka stawiana na blat

Umywalka eliptyczna 60 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
60 x 40 cm
z przelewem, 500.728.01.6
bez przelewu, 500.730.01.6

Umywalka eliptyczna 55 cm
podblatowa, bez otworu,
55 x 40 cm
z przelewem, 500.756.01.6
bez przelewu, 500.758.01.6

Umywalka eliptyczna 60 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
60 x 45 cm
z przelewem, 500.732.01.6
bez przelewu, 500.734.01.6

Umywalka eliptyczna 55 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu
55 x 40 cm
500.774.01.6

CA
POLE
Do umywalek VariForm rekomendujemy:
Syfon umywalkowy Geberit
151.034.11.1
151.034.21.1
151.035.11.1
lub 151.035.21.1

Umywalka eliptyczna 50 cm
stawiana na blat, z otworem,
50 x 40 cm
z przelewem, 500.775.01.6
bez przelewu, 500.776.01.6

Umywalka eliptyczna 60 cm
stawiana na blat, z otworem,
60 x 45 cm
z przelewem, 500.777.01.6
bez przelewu, 500.778.01.6

Zawór zestawu odpływowego Geberit
z pokrywą chrom 152.080.21.1
w przypadku umywalek bez przelewu

Pokrywa ceramiczna biała Geberit
241.993.01.1
opcjonalnie do zaworu
Więcej informacji w Katalogu Produktów
Systemy Instalacyjne Geberit
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Umywalka eliptyczna, wpuszczana w blat, z otworem, 60 cm nr kat. 500.732.01.6
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UMYWALKI
PROSTOKĄTNE

Krawędzie mają duży wpływ na estetykę wnętrza.
Warto więc rozważyć wybór prostokątnych modeli
umywalek z serii KOŁO VariForm. Wyraziste i pełne
linie to podstawowa cecha w umywalkach nablatowych
i podblatowych tego systemu. Co więcej, modele
umywalek KOŁO VariForm występują w dwóch
wariantach głębokości: 40 i 35 cm. Dzięki temu można je
zamontować nawet na niewielkich blatach łazienkowych.

Umywalka prostokątna,
bez otworu

Umywalka prostokątna,
z otworem

DOSTĘPNE MODELE UMYWALEK PROSTOKĄTNYCH

Umywalka podblatowa
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Umywalka wpuszczana w blat

Umywalka stawiana na blat

Umywalka prostokątna, stawiana na blat, bez otworu, 55 cm, nr kat. 500.779.01.6

Umywalka prostokątna 55 cm
półblatowa, z otworem,
z przelewem
55 x 45 cm
500.681.01.6

Umywalka prostokątna 45 cm
podblatowa, bez otworu,
45 x 35 cm
z przelewem, 500.760.01.6
bez przelewu, 500.762.01.6

Umywalka prostokątna 50 cm
podblatowa, bez otworu,
50 x 40 cm
z przelewem, 500.764.01.6
bez przelewu, 500.766.01.6

Umywalka prostokątna 55 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
55 x 40 cm
z przelewem, 500.736.01.6
bez przelewu, 500.738.01.6

CA
POLE
Do umywalek VariForm rekomendujemy:
Syfon umywalkowy Geberit
151.034.11.1
151.034.21.1
151.035.11.1
lub 151.035.21.1

Umywalka prostokątna 55 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
55 x 45 cm
z przelewem, 500.740.01.6
bez przelewu, 500.742.01.6
Umywalka prostokątna 60 cm
stawiana na blat, z otworem,
60 x 45 cm
z przelewem, 500.780.01.6
bez przelewu, 500.781.01.6

Umywalka prostokątna 55 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu
55 x 40 cm
500.779.01.6

Zawór zestawu odpływowego Geberit
z pokrywą chrom 152.080.21.1
w przypadku umywalek bez przelewu

Pokrywa ceramiczna biała Geberit
241.993.01.1
opcjonalnie do zaworu
Więcej informacji w Katalogu Produktów
Systemy Instalacyjne Geberit
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Umywalka prostokątna, podblatowa, bez otworu, 45 cm, nr kat. 500.760.01.6
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Umywalka prostokątna, stawiana na blat, bez otworu, 55 cm, nr kat. 500.779.01.6

VARIFORM
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50 WARIANTÓW
UMYWALEK VARIFORM

UMYWALKI
OKRĄGŁE

UMYWALKI
OWALNE

Umywalka okrągła ø 40 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu, 500.768.01.6

Umywalka owalna 55 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu 500.771.01.6

Umywalka okrągła ø 45 cm
stawiana na blat, z otworem,
z przelewem, 500.769.01.6
bez przelewu, 500.770.01.6

Umywalka owalna 60 cm
stawiana na blat, z otworem,
z przelewem, 500.772.01.6
bez przelewu, 500.773.01.6

Umywalka okrągła ø 40 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
z przelewem, 500.700.01.6
bez przelewu, 500.702.01.6

Umywalka owalna 50 x 40 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
z przelewem, 500.708.01.6
bez przelewu, 500.710.01.6

Umywalka okrągła ø 48 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.704.01.6
bez przelewu, 500.706.01.6

Umywalka owalna 50 x 40 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.712.01.6
bez przelewu, 500.714.01.6

Umywalka okrągła ø 50 cm
półblatowa, z otworem,
z przelewem, 500.782.01.6

Umywalka owalna 55 x 40 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
z przelewem, 500.716.01.6
bez przelewu, 500.718.01.6
Umywalka owalna 55 x 45 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.720.01.6
bez przelewu, 500.722.01.6
Umywalka owalna 60 x 48 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.724.01.6
bez przelewu, 500.726.01.6

Umywalka okrągła ø 33 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.744.01.6
bez przelewu, 500.746.01.6

Umywalka owalna 42 x 39 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.748.01.6
bez przelewu, 500.750.01.6
Umywalka owalna 50 x 40 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.752.01.6
bez przelewu, 500.754.01.6
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UMYWALKI
ELIPTYCZNE

UMYWALKI
PROSTOKĄTNE

Umywalka eliptyczna 50 x 40 cm
stawiana na blat, z otworem,
z przelewem, 500.775.01.6
bez przelewu, 500.776.01.6

Umywalka prostokątna 55 x 40 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu 500.779.01.6

Umywalka eliptyczna 55 x 40 cm
stawiana na blat, bez otworu,
bez przelewu 500.774.01.6

Umywalka prostokątna 60 x 45 cm
stawiana na blat, z otworem,
z przelewem, 500.780.01.6
bez przelewu, 500.781.01.6

Umywalka eliptyczna 60 x 45 cm
stawiana na blat, z otworem,
z przelewem, 500.777.01.6
bez przelewu, 500.778.01.6

Umywalka eliptyczna 60 x 40 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
z przelewem, 500.728.01.6
bez przelewu, 500.730.01.6

Umywalka prostokątna 55 x 40 cm
wpuszczana w blat, bez otworu,
z przelewem, 500.736.01.6
bez przelewu, 500.738.01.6

Umywalka eliptyczna 60 x 45 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.732.01.6
bez przelewu, 500.734.01.6

Umywalka prostokątna 55 x 45 cm
półblatowa, z otworem,
z przelewem 500.681.01.6
Umywalka prostokątna 55 x 45 cm
wpuszczana w blat, z otworem,
z przelewem, 500.740.01.6
bez przelewu, 500.742.01.6

Umywalka eliptyczna 55 x 40 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.756.01.6
bez przelewu, 500.758.01.6

Umywalka prostokątna 45 x 35 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.760.01.6
bez przelewu, 500.762.01.6
Umywalka prostokątna 50 x 40 cm
podblatowa, bez otworu,
z przelewem, 500.764.01.6
bez przelewu, 500.766.01.6

VARIFORM
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VARIFORM
UMYWALKI OKRĄGŁE

UMYWALKA OKRĄGŁA
STAWIANA NA BLAT

ø40

Umywalka okrągła

20

stawiana na blat,
bez otworu,
bez przelewu,
ø 40 cm
500.768.01.6

11 158

144

24

(12)

(85)

(7)

38

(53)
0

71

Umywalka okrągła
stawiana na blat,
z otworem, ø 45 cm

ø45
11 158

154

144

31

z przelewem,
500.769.01.6

29

(12)

(85)

(7)

38

bez przelewu,
500.770.01.6

(53)
0

UMYWALKA OKRĄGŁA
PODBLATOWA

Umywalka okrągła

42

podblatowa,
bez otworu, ø 33 cm
z przelewem,
500.744.01.6
bez przelewu,
500.746.01.6

405

215
13 18

33

(12)

(7)

(85)
(53)

0
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UMYWALKA OKRĄGŁA
WPUSZCZANA W BLAT

ø40

Umywalka okrągła
20

wpuszczana w blat,
bez otworu, ø 40 cm
z przelewem,
500.700.01.6

5

13 178

(12)

378

(7)

bez przelewu,
500.702.01.6

(85)
(53)

0

65

Umywalka okrągła
wpuszczana w blat,
z otworem, ø 48 cm

5

13 178

165
355

z przelewem,
500.704.01.6

(12)
44

bez przelewu,
500.706.01.6

(7)

(85)
(53)

0

Umywalka okrągła

76

półblatowa,
z otworem, ø 50 cm
z przelewem,
500.782.01.6

ø48

15

ø50

285
14

35

185

36
(12)
48

(7)

(85)
(53)

0
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VARIFORM
UMYWALKI OWALNE

UMYWALKA OWALNA
STAWIANA NA BLAT

stawiana na blat,
bez otworu,
bez przelewu,

55

40

Umywalka owalna

20

11 158

144

38

(12)

39

ø 55 cm
500.771.01.6

(85)

(7)

53

(53)
0

71

Umywalka owalna
stawiana na blat,
z otworem, ø 60 cm

60

45
11 158

154

144

31
(12)

z przelewem,
500.772.01.6

(85)

(7)

44

(53)

58

bez przelewu,
500.773.01.6

0

UMYWALKA OWALNA
PODBLATOWA

Umywalka owalna
podblatowa,
bez otworu, 42 x 39
cm
z przelewem,
500.748.01.6
bez przelewu,
500.750.01.6

28

495

42
22
33

3

13 18

42

(12)

(7)

(85)
(53)

0

Umywalka owalna
podblatowa,
bez otworu, 50 x 40 cm

46
23

56

5

13 18

40

z przelewem,
500.752.01.6

(12)

(85)

(7)

50

(53)

bez przelewu,
500.754.01.6

0

UMYWALKA OWALNA
WPUSZCZANA W BLAT

Umywalka owalna
wpuszczana w blat,
bez otworu, 50 x 40 cm

50

40
13 178

20
376

z przelewem,
500.708.01.6

(12)

46

0

65

Umywalka owalna

z przelewem,
500.712.01.6
bez przelewu,
500.714.01.6

(85)

(7)

(53)

bez przelewu,
500.710.01.6

wpuszczana w blat,
z otworem, 50 x 40 cm

5

165

50

45

5

13 178

315
(12)

478

(7)

(85)
(53)

0

VARIFORM
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VARIFORM
UMYWALKI OWALNE

UMYWALKA OWALNA
WPUSZCZANA W BLAT

wpuszczana w blat,
bez otworu, 55 x 40 cm

55

40

Umywalka owalna

20
376

z przelewem,
500.716.01.6

(12)

53

0

65

Umywalka owalna

16

55

45

(12)

(53)
0

65

Umywalka owalna

bez przelewu,
500.726.01.6

30

(85)

(7)

528

bez przelewu,
500.722.01.6

z przelewem,
500.724.01.6

5

13 178

5

315

z przelewem,
500.720.01.6

wpuszczana w blat,
z otworem, 60 x 48 cm

(85)

(7)

(53)

bez przelewu,
500.718.01.6

wpuszczana w blat,
z otworem, 55 x 45 cm

5

13 178

165

60

48

5

13 178

345
(12)
58

(7)

(85)
(53)

0

VARIFORM
UMYWALKI ELIPTYCZNE

UMYWALKA ELIPTYCZNA
STAWIANA NA BLAT

71

Umywalka eliptyczna
stawiana na blat,
z otworem, 50 x 40 cm

40

50
11 158

139

144

26

z przelewem,
500.775.01.6

(12)

bez przelewu,
500.776.01.6

(53)
0

55

40

Umywalka eliptyczna
stawiana na blat,
z otworem, 50 x 40 cm

(85)

(7)

34
48

11 158

20

144

38

bez przelewu,
500.774.01.6

(12)

39
53

(7)

(85)
(53)

0

Umywalka eliptyczna
stawiana na blat,
z otworem, 60 x 45 cm
z przelewem,
500.777.01.6
bez przelewu,
500.778.01.6

71

154

60

45
11 158

144

31
(12)
44

(7)

(85)
(53)

58
0

VARIFORM
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VARIFORM
UMYWALKI ELIPTYCZNE

UMYWALKA ELIPTYCZNA
WPUSZCZANA W BLAT

wpuszczana w blat, bez
otworu, 60 x 40 cm

60

40

Umywalka eliptyczna
373

z przelewem,
500.728.01.6

(12)

56

(85)

(7)

(53)

bez przelewu,
500.730.01.6

0

65

Umywalka eliptyczna
wpuszczana w blat,
z otworem, 60 x 45 cm

5

13 178

20

60

45

5

13 178

165
315

z przelewem,
500.732.01.6

(12)

(85)

(7)

56

(53)

bez przelewu,
500.734.01.6

0

UMYWALKA ELIPTYCZNA
PODBLATOWA

podblatowa, bez
otworu, 55 x 40 cm
z przelewem,
500.756.01.6
bez przelewu,
500.758.01.6

32

625

49

Umywalka eliptyczna

25

3

13 18

40

(12)
55

(7)

(85)
(53)

0

VARIFORM
UMYWALKI PROSTOKĄTNE

UMYWALKA PROSTOKĄTNA
STAWIANA NA BLAT

stawiana na blat,
bez otworu, 55 x 40 cm

55

40

Umywalka prostokątna

11 158

20

144

38

bez przelewu,
500.779.01.6

(12)

39

(85)

(7)

(53)

53
0

71

stawiana na blat,
z otworem, 60 x 45 cm

60

45

Umywalka prostokątna

11 158

154

144

31

z przelewem,
500.780.01.6

(12)

44
58

(85)

(7)

(53)

bez przelewu,
500.781.01.6

0

UMYWALKA PROSTOKĄTNA
PODBLATOWA

44

Umywalka prostokątna
podblatowa, bez otworu,
45 x 35 cm
z przelewem, 500.760.01.6

22

53

15

127178

35
(12)
45

(7)

(85)
(53)

bez przelewu, 500.762.01.6
0

VARIFORM
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49

Umywalka prostokątna
podblatowa, bez
otworu, 50 x 40 cm

58

15

127178

245
40

(12)

z przelewem,
500.764.01.6

(85)

(7)

50

(53)
0

bez przelewu,
500.766.01.6

UMYWALKA PROSTOKĄTNA
WPUSZCZANA W BLAT

40

Umywalka prostokątna
wpuszczana w blat, bez
otworu, 55 x 40 cm

55

20
375

(12)

z przelewem,
500.736.01.6

(85)

(7)

51

(53)
0

bez przelewu,
500.738.01.6

65

Umywalka prostokątna
wpuszczana w blat,
z otworem, 55 x 45 cm

5

13 178

45

55

5

13 178

165
315

(12)

z przelewem,
500.740.01.6

51

(85)

(7)

(53)
0

bez przelewu,
500.742.01.6

45
55

266

Umywalka prostokątna

14

58

półblatowa,
z otworem, 55 x 45 cm
z przelewem,
500.681.01.6

32

185

20
(12)

(7)

(85)

52
(53)

0

34
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GEBERIT SP. Z O.O.
ul. P
02-676 Warszawa
t: +48 22 843 06 96
f: +48 22 843 47 65
infolinia: 801 17 17 17

Przeczytałeś, nie wyrzucaj.
Podaruj folder innym zainteresowanym.
W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

