KOLEKCJA ŁAZIENKOWA MODO
NOWOCZESNY I UNIWERSALNY DESIGN

Seria Modo
WYPOSAŻENIE
DO CAŁEJ ŁAZIENKI

modo to nowoczesna seria

ceramiczno - meblowa uzupełniona
przez ofertę wanien akrylowych .

Seria MODO jest nowoczesną kolekcją
ceramiczno-meblową, w której znaleźć można
również wanny akrylowe. Jej wyróżnikiem jest
wyraziste wzornictwo i klasyczny design. Prosta
forma pozbawiona ozdobników z pewnością
ułatwia utrzymanie czystości.
Kolekcja Koło Modo zawiera miski WC oraz
bidety o współczesnym, geometrycznym kształcie. To także umywalki cechujące się klasycznym
designem, dedykowane do kompletowania
z estetyczną serią meblową Modo.
Seria Modo pozwala na skompletowanie całego
wyposażenia łazienki. Wybierz ją i zaprojektuj
idealne miejsce z marką Koło.

Umywalki i meble
SERIA MODO
IDEALNIE DOPASOWANE

UV

Płyta
wilgocioodporna

10 LAT

10 lat gwarancji
na ceramikę

skutecznie zabezpiecza meble
przed wilgocią i pleśnią

Wygodne, szerokie
powierzchnie odkładcze
pozwalają na utrzymanie kosmetyków
i akcesoriów łazienkowych
w idealnym porządku

Idealnie dopasowane
swoboda łączenia mebli,
ceramiki oraz dodatków pozwala
dopasować każdą łazienkę do
zróżnicowanych potrzeb

Pojemne szuflady

Narożna szafka wysoka

wygodna przestrzeń do
przechowywania kosmetyków
i przyborów toaletowych

przemyślane rozwiązanie
dla jeszcze wyższego komfortu
przechowywania

Możliwość
kompletowania
z nogami

Dekoracyjny panel

wykończenie szafki dostępne
w 3 wariantach kolorystycznych:
chrom, wenge, jasny dąb

Zestawy meblowo-ceramiczne
SERIA MODO
PRZEGLĄD ASORTYMENTU

Umywalka 50 cm
z otworem, z przelewem
50 x 40 cm
L31950000
L31950900 (Reflex Koło)

Umywalka 60 cm
z otworem, z przelewem
60 x 48,5 cm
L31960000
L31960900 (Reflex Koło)

Umywalka 80 cm
z otworem, z przelewem
80 x 48,5 cm
L31980000
L31980900 (Reflex Koło)

Umywalka 100 cm
z otworem, z przelewem
100 x 48,5 cm
�
L31900000
L31900900 (Reflex Koło)

Szafka wisząca
podumywalkowa 49 cm
49 x 55 x 39,5 cm
89424000

Szafka wisząca
podumywalkowa 59 cm
59 x 55 x 47,9 cm
89425000

Szafka wisząca
podumywalkowa 79 cm
79 x 55 x 47,9 cm
89426000

Szafka wisząca
podumywalkowa 99 cm
99 x 55 x 47,9 cm
89507000

Szafka wisząca boczna, wysoka
35 x 150 x 35 cm
88426000

Miski wiszące
SERIA MODO
4 RODZAJE MISEK W OFERCIE

KRYTE MOCOWANIA

PÓŁKRYTE MOCOWANIA

MODO PURE
miska ustępowa
lejowa Rimfree
wisząca, bez wewnętrznego
kołnierza,
z krytymi mocowaniami
L33123000
L33123900
(Reflex Koło)

MODO
miska ustępowa
lejowa Rimfree
wisząca, bez wewnętrznego
kołnierza
L33120000
L33120900 (Reflex Koło)

KRÓTKA, 49 CM

OVAL SET Z DESKĄ
49 cm

MODO PURE
miska ustępowa
lejowa Rimfree
krótka 49cm,
wisząca, bez
wewnętrznego kołnierza
L33124000
L33124900 (Reflex Koło)

Technologia
RIMFREE®

MODO PURE OVAL SET
miska ustępowa lejowa
Rimfree, wisząca, bez
wewnętrznego kołnierza,
w zestawie z deską
wolnoopadającą
L39123000

Deska
wypinana

10

10 lat gwarancji
na ceramikę
i akryl

Deska
wolnoopadająca

Miska WC i bidet
MODO PURE
IDEALNIE GŁADKIE
Miska wisząca i bidet z serii Modo Pure
to połączenie nowoczesnego wzoru i wyjątkowo praktycznych rozwiązań, które ułatwiają
zapewnienie higieny i czystości w łazience.
Główną zaletą są kryte mocowania, dzięki
którym na powierzchni miski oraz bidetu mniej
jest trudno dostępnych przestrzeni, w których
mogą osadzać się zanieczyszczenia.

→ MODO PURE

→ MODO

Zestawy stelażowe i bidety
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
DLA WYŻSZEGO KOMFORTU UŻYTKOWANIA

Problem nieczystości gromadzących się
pod kołnierzem został wyeliminowany,
zaś zastosowanie specjalnie zaprojektowanej
dyszy sprawia, że woda dokładnie spłukuje
całą miskę, pozostawiając ją doskonale czystą.

Kliknij i wyczyść - dzięki mechanizmowi
szybkiego wypinania deski łatwiej dotrzeć
do trudno dostępnych miejsc i utrzymać
toaletę w czystości.

ZESTAW TECHNIC GT
ALL-IN-ONE
99679000

ZESTAW TECHNIC GT
ALL-IN-ONE
99674000

ZESTAW TECHNIC GT
ALL-IN-ONE
99676000

ZESTAW TECHNIC GT
ALL-IN-ONE
99677000

składający się z:
stelaż KOŁO TECHNIC GT do
WC 99440000
z systemem Smart Fresh,
miska wisząca i deska WC
Modo Pure Oval Rimfree
L39123000, podkładka
akustyczna Geberit,
przycisk spłukujący Eclipse 2
w kolorze chrom 94150002

składający się z:
stelaż KOŁO TECHNIC GT
do WC 99440000
z systemem Smart Fresh,
miska wisząca Modo Pure
Rimfree L33123000,
deska WC Modo
wolnoopadająca L30112000,
podkładka akustyczna Geberit,
przycisk spłukujący Elegant
w kolorze białym 94151001

składający się z:
stelaż KOŁO TECHNIC GT
do WC 99440000
z systemem Smart Fresh,
miska wisząca Modo Rimfree
L33120000,
deska WC Modo
wolnoopadająca L30112000,
podkładka akustyczna Geberit,
przycisk spłukujący Elegant
w kolorze czarnym 94151004

składający się z:
stelaż KOŁO TECHNIC GT
do WC 99440000
z systemem Smart Fresh,
miska wisząca Modo Pure
krótka Rimfree L33124000,
deska WC Modo
wolnoopadająca L30112000,
podkładka akustyczna Geberit,
przycisk spłukujący Elegant
w kolorze chrom 94151002

MODO PURE
bidet wiszący
z otworem, z krytymi
mocowaniami
L35103000
L35103900 (Reflex Koło)

MODO bidet wiszący
z otworem
L35100000
L35100900 (Reflex Koło)

Deska sedesowa
antybakteryjna
z tworzywa Duroplast,
L30111000

Deska sedesowa Slim
antybakteryjna
z tworzywa Duroplast,
L30114000

Deska sedesowa
antybakteryjna
wolnoopadająca
z tworzywa Duroplast,
L30112000

Deska sedesowa
Slim antybakteryjna
wolnoopadająca
z tworzywa Duroplast,
L30115000

Deska sedesowa
antybakteryjna
wolnoopadająca Click2Clean
z tworzywa Duroplast,
L30113000

Deska sedesowa
Slim antybakteryjna
wolnoopadająca Click2Clean
z tworzywa Duroplast,
L30116000

Wanny
SERIA MODO
STWORZONE BY SŁUŻYĆ PRZEZ LATA

WANNA Z ODPŁYWEM Z BOKU

Wanna 160x70 cm
XWP1160000
XWP1160101 (powłoka AntiSlide)
głębokość: 45 cm
pojemność: 205 l
szerokość dna: 46 cm

Wanna 170x75 cm
XWP1170000
XWP1170101 (powłoka AntiSlide)
głębokość: 45 cm
pojemność: 237 l
szerokość dna: 51 cm

WANNA Z ODPŁYWEM NA ŚRODKU

Wanna 170x75 cm
XWP1171000
głębokość: 45 cm
pojemność: 220 l
szerokość dna: 46,7 cm

Wanna 180x80 cm
XWP1181000
głębokość: 45 cm
pojemność: 264 l
szerokość dna: 51,7 cm

Wanny z naszego portfolio wykonane są z najlepszego akrylu sanitarnego na świecie.
Akryl jest lekki, ale jednocześnie niezwykle
wytrzymały w codziennym użytkowaniu.
Odpowiednia twardość powoduje, że jest
wyjątkowo odporny na zarysowania.

Nie oszczędzamy na tym nowoczesnym materiale.
To właśnie dlatego wanny Koło regularnie
zdobywają najbardziej prestiżowe nagrody
i nieodmiennie pozostają produktem najczęściej
wybieranym przez polskiego konsumenta.

