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Czarne dodatki są jak mała czarna sukienka: pasuje na 
każdą okazję lub mała czarna kawa: mocna, o wyrazistym 
smaku.

Czerń nigdy nie 
wyChodzi z mody.

Black accessories are like a little black dress: suitable for any 
occasion or like a little black coffee cup: strong, with a distinctive 
flavour.

/
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logon
Nowoczesność w każdym calu. Kubiczna forma, regu-
larne kształty i kolor: głęboka czerń. Prosta, a zarazem 
wyrazista bryła w połączeniu z mocno zarysowanym 
geometrycznym uchwytem tworzą spójną całość. Ko-
lekcja Logon Black to idealny wybór do wnętrz w stylu 
loftowym, nowoczesnym. 

Logon Black to pełna funkcjonalność i ekologia. Desz-
czownie ze składaną wylewką wannową, ruchomy 
napowietrzacz w baterii wannowej wolnostojącej czy 
zintegrowany przełącznik natrysku z blokadą. Zastoso-
wany w bateriach umywalkowych i bidetowych napo-
wietrzacz ogranicza zużycie wody do poziomu zaledwie 
6 litrów / minutę.

/
Modern in every detail. Cubic form, regular lines and 
deep black colour. A simple, yet distinctive shape of 
the mixer body combined with the strong lines of the 
geometric handle creates a coherent whole. The Logon 
Black collection is a perfect match to modern, loft-style 
interiors.

Logon Black means full functionality and an eco-friendly 
character. The rainshower sets with a folding bath spout, 
the movable aerator in the standing bath mixer and the 
integrated shower diverter with a lock function are just 
examples. The washbasin and bidet mixers are equipped 
with the SLC Rub Clean aerator which reduces water 
consumption to only 6 litres/minute.
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5132-815-81 5132-612-815134-010-81 5137-015-81 5139-512-815135-510-81

5136-915-81 5746-910-81 5746-920-815139-501-81
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mozA
Minimalizm nigdy nie wychodzi z mody. Doskonale 
zaprojektowane baterie oraz deszczownie Moza Black 
są tego idealnym przykładem, których czarna, matowa 
powłoka idealnie nawiązuje do obowiązujących tren-
dów w projektowaniu łazienek.

Na szczególną uwagę zasługują baterie umywalkowe 
o charakterystycznym wygiętym kształcie – są piękne, 
bez żadnego zbędnego elementu, wyposażone w eko-
logiczny napowietrzacz ograniczający zużycie wody do 
zaledwie 5 litrów na minutę.

/
Minimalism never goes out of fashion. The perfectly 
designed Moza Black mixers and rainshower sets are 
an excellent example of this. Their matt black coating 
is an ideal response to current trends in designing 
bathrooms.

Particular attention should be paid to the washbasin 
mixers with a characteristic curved shape ‒ they are 
beautiful, without any unnecessary elements, and equ-
ipped with an eco-friendly aerator which limits water 
consumption to only 5 litres/minute.
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5034-010-81 835-670-81

5039-810-81

5734-010-81 

5032-815-81 5037-015-81

5736-010-81

5736-910-81 5736-920-81 841-365-81

5032-612-81 5039-512-81 5039-501-81

836-004-815035-510-81
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864-026-81 864-027-81864-025-81 864-022-81 864-031-81864-020-81

AkCeSoriA mozA
/ mozA ACCeSSorieS
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5539-810-81

836-002-815534-010-81 5535-210-81 5532-612-815536-010-81 5532-815-81

5537-015-81 5539-511-81

mokAiT

Piękne wnętrza to takie, gdzie całość designu jest spój-
na. Dotyczy to również łazienek. Dlatego warto posta-
wić na kolekcje baterii, które oferują szeroki wachlarz 
produktów nie ograniczając wyobraźni projektanta.

Kolekcja Mokait Black to pełna oferta rozwiązań od pro-
stych baterii umywalkowych przez rozwiązania podtyn-
kowe aż do baterii wielootworowych – każda w pięk-
nym czarnym kolorze. Dodatkowo baterie łazienkowe 
są wyposażone w oszczędnościowy napowietrzacz re-
dukujący zużycie wody.

/
Beautiful interiors are the interiors with harmonious 
design. This also applies to bathrooms. That is why it is 
worth choosing mixer collections that comprise a wide 
range of products and do not limit the designer’s ima-
gination.

The Mokait Black collection is a full range of products, 
from simple washbasin mixers through concealed solu-
tions to multi-hole mixers ‒ each in a beautiful black 
colour. What is more, the bathroom mixers are equip-
ped with an economical aerator that reduces water con-
sumption.
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naRVa

5222-815-815226-010-81 5222-612-815224-010-81
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Komfortowe rozwiązania w łazience to produkty funk-
cjonalne i piękne, ale to również rozwiązania kompak-
towe. W przestrzeniach łazienkowych, gdzie często 
cenny jest każdy centymetr, systemy podtynkowe 
sprawdzają się doskonale. A przy tym wyglądają no-
wocześnie, nadając wnętrzu minimalistycznego cha-
rakteru.

/
Comfortable bathroom solutions mean not only func-
tional and beautiful products, but also compact ones. 
In the bathroom, where every centimetre of space 
is precious, concealed systems work perfectly well. 
At the same time, they look modern and give the inte-
rior a minimalist character.

BATerie podTynkowe
/ ConCeAled miXerS

5039-810-815039-501-81 836-004-81

5139-501-81 5139-512-81

5539-511-81 5539-810-81 836-002-81

5039-512-81
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BATerie kUChenne
/ kiTChen miXerS Często to detale decydują o charakterze wnętrza. 

Dobór właściwej baterii kuchennej może być w pro-
jekcie kropką nad i. Czarne, eleganckie rozwiązanie 
może całkowicie odmienić strefę zmywania, a do-
datkowe funkcjonalności, takie jak filtracja wody czy 
elastyczna wylewka mogą znacząco ułatwić codzien-
ne użytkowanie.

/
It is often the details that determine the interior 
character. Choosing the right kitchen mixer seems to 
be the final touch in every project design. An elegant 
black solution can completely change the dishwashing 
zone, while additional functionalities, such as a water 
filtering function or a flexible spout, can significantly 
facilitate the process of using it on a daily basis.
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6533-915-81 6613-110-816623-110-81 5823-915-81 6543-915-006623-220-81
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