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ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe12

Sanitec KOŁO – doskonałe połączenie jakości i designu.
KOŁO to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek 
w branży wyposażenia łazienek. Firma znana jest 
z wysokiej jakości ceramiki oraz nowoczesnych linii mebli.
KOŁO należy do największego w Europie producenta 
ceramiki łazienkowej – Grupy Sanitec. Wejście do 
międzynarodowej struktury zaowocowało inwestycjami 
i dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa, a także 
pozwoliło na rozbudowę i modernizację istniejących 
już zakładów w Kole, Włocławku oraz wybudowanie 
fabryki w Ozorkowie. Sanitec KOŁO jest producentem 
produktów wyposażenia łazienek sprzedawanych 
pod marką KOŁO oraz dystrybutorem brandów 
KERAMAG i KORALLE. 
W ofercie firmy znaleźć można ceramikę łazienkową, 
wanny i brodziki akrylowe, kabiny prysznicowe, meble 
łazienkowe oraz hydromasaże. Produkty Sanitec 
KOŁO charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem 
oraz najwyższą jakością, zgodną z restrykcyjnymi 
europejskimi standardami. 

Preciosa 2
"Preciosa 2 kontynuuje klasyczny styl, znanej i produkowanej od lat, serii  dostępnej dotychczas 
w ofercie marki Keramag o tej samej nazwie. Naszym celem jest tworzenie form, które wyróżniają 
się zarówno swoją elegancją i estetyką umiaru, jak i najwyższą jakością wykonania. Serię Preciosa 2 
kierujemy przede wszystkim do osób pragnących czerpać przyjemność z otaczania się przedmiotami 
o prostej i oryginalnej bryle." 
– mówi Krzysztof Brzeziński, Senior Produkt Menadżer ds. Ceramiki Sanitec KOŁO.

oVUM/eGo by Antonio Citterio

KOŁO nieustannie podkreśla swoje przywiązanie do nowoczesnego wzornictwa i designu, czego potwierdzeniem jest m.in. współpraca ze światowej sławy 
projektantem, Antonio Citterio. W połowie października na polskim rynku zadebiutowały dwie nowe serie, stworzone przez włoskiego designera; OVUM 
i EGO by Antonio Citterio. Obie zachwycają prostotą formy, subtelną elegancją i precyzją wykonania. Charakterystyczny kształt jajka jest cechą dominującą 
nowej linii OVUM by Citterio. Przez swoją wyrazistość i ciekawą formę, produkty OVUM idealnie organizują przestrzeń wokół siebie, nadając każdej 
aranżacji oryginalny, nowoczesny wyraz.
Z kolei prostota formy to idea stojąca za produktami linii EGO by Citterio – w tym przypadku architekt poddał zmianom istniejącą kolekcję Ego, pokazując 
jej całkowicie nowe oblicze. W nowej odsłonie produkty jeszcze bardziej zachwycają smukłą linią i pietyzmem wykończenia, pozostają w pełnej zgodzie 
z najświeższymi trendami designu. 
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www.kolo.com.pl VariUs
W skład kolekcji VARiUS wchodzi śnieżnobiała ceramika oraz szafki: 
podumywalkowa w dwóch wymiarach i boczne – niska z szufladą, a także 
wysoka wyposażona w kosz na bieliznę. Za marką KOŁO stoją również 
funkcjonalne meble, które doskonale wpasowują się każdą przestrzeń, 
tworząc spójną, estetyczną całość. Przykładem może być najnowszy, 
grafitowy dekor mebli łazienkowych z serii VARiUS. Znakomicie podkreśla on 
niepowtarzalny styl minimalistycznych aranżacji. Lekka linia mebli pozwala 
uzyskać przestronną, nowoczesną przestrzeń użytkową. 
Meble z serii VARiUS to kolekcja, która dotychczas dostępna była w trzech 
kolorach frontów: wenge, zebrano i biały połysk. Oferta została wzbogacona 
o atrakcyjny grafit, polerowany na wysoki połysk.

TWiNs
Seria tWiNS to podwójne piękno i podwójny komfort. Umywalka połączona 
z szafką zapewni maksimum wygody i spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających użytkowników. Kolekcja tWiNS marki KOŁO to rewelacyjne 
rozwiązania, które sprawią, że łazienka stanie się odzwierciedleniem topowych 
trendów designerskich, a przy tym zachowa pełną funkcjonalność. W skład 
kolekcji tWiNS wchodzą dwa modele umywalek – z misą owalną i prostokątną, 
dostępne także z powłoką Reflex KOŁO, oraz szafki podumywalkowe w dwóch 
kolorach – dąb Arava i wenge. Produkty z serii pozwalają na stworzenie 
w łazience pięciu głównych wariantów aranżacyjnych. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii Fine Fire Clay (FFC) pozwoliło stworzyć 
unikalne, masywne i nowoczesne umywalki o dużych powierzchniach 
odkładczych, które zapewniają maksymalny komfort użytkowania. Gładka 
powierzchnia ceramiki ułatwia utrzymanie jej w czystości.

sTYLe
Modna forma i praktyczne rozwiązania – tak w kilku słowach można 
określić łazienkę wyposażoną w ceramikę i meble serii StYLE. Opływowe 
kształty ceramiki, wpisujące się w plan kwadratu lub prostokąta, są 
zgodne z panującymi we współczesnym wzornictwie trendami.  Głębokie 
misy umywalek i duże powierzchnie odkładcze czynią je wyjątkowo 
funkcjonalnymi. Dotyczy to zarówno umywalek o kształcie tradycyjnym 
jak i modeli asymetrycznych. Również miski ustępowe i bidety - w wersji 
stojącej lub wiszącej - mają mniejsze niż zazwyczaj wymiary.
Łazienka StYLE może być uzupełniona praktycznym meblami, 
wyposażonymi w półki wewnątrz szafek oraz na  drzwiach, ułatwiając 
tym samym dostęp do kosmetyków, czy przyborów toaletowych. Fronty 
w kolorze teak  lub bieli polarnej pozwalają na stworzenie przyjaznego 
klimatu w łazience.


