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Nasze ambicje: innowacja, wydajność, design
Unikalne rozwiązania, nowe technologie, patenty, poszanowanie 
międzynarodowych norm: w DELABIE to Badania i Rozwój są naszą główną siłą 
napędową.

Zarówno higiena użytkownika (bezdotykowe uruchamianie), jak i instalacji 
sanitarnych (codzienne spłukiwanie antybakteryjne) leżą u podstaw naszych 
rozwiązań. Nasze produkty zostały zaprojektowane i stworzone w taki sposób, 
aby gwarantować w obiektach użyteczności publicznej całkowitą higienę.

W DELABIE, projektowanie ekoodpowiedzialnych i designerskich produktów, 
oszczędność wody i energii oraz łatwość montażu i konserwacji stanowią 
prawdziwą filozofię firmy. Dzięki temu każdego dnia możemy wspierać różnego 
rodzaju budynki użyteczności publicznej, instytucje związane z systemem 
opieki zdrowotnej oraz wszystkie inne obiekty z sektora publicznego w ich 
nowych wyzwaniach.

Pragnąc sprostać Państwa wymaganiom, w 2023 roku, podobnie jak w 2022, 
stworzyliśmy nowe produkty z poszanowaniem jakości, która jest naszym 
znakiem rozpoznawczym we Francji i na całym świecie, tj. niezwykłego designu  
i nienagannego wykonania. Dla każdego projektu, dla każdego problemu istnieje 
rozwiązanie DELABIE skrojone na miarę potrzeb.

Przyjemnej lektury.

Chcesz wiedzieć więcej o DELABIE? Wejdź na stronę delabie.pl, gdzie łatwo 
można znaleźć wszystkie nasze produkty oraz pobrać wiele plików i obiektów 
BIM bez konieczności logowania się.

Nasze katalogi są oczywiście dostępne na życzenie w wersji papierowej lub  
w wersji cyfrowej na naszej stronie internetowej.

DELABIE, doświadczenie producenta
DELABIE, francuska, w 100% rodzinna firma założona w 1928 roku, to europejski lider  

w branży armatury i wyposażenia sanitarnego do użytku w obiektach publicznych. 

Firma proponuje specjalistyczną, przystosowaną do tego rynku ofertę, która składa się 
z pięciu gam: Armatura do budynków użyteczności publicznej, Armatura szpitalna,  

Dostępność i Akcesoria higieniczne, Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej  
i Armatura specjalistyczna. 

Ponad 2000 produktów DELABIE, marki uznanej na rynku międzynarodowym, 
eksportowanych jest z fabryki we Francji do przeszło 90 krajów. Firma posiada 9 filii 
na świecie: Niemcy, Austria, Kraje Beneluksu, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, 

Polska, Emiraty Arabskie (Dubaj) i Chiny (Hongkong).
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DOSTĘPNOŚĆ / AKCESORIA / S. 22 DO 29

Czarna gama  
Be-Line®

Natryskowy 
dozownik mydła  
i żelu pod prysznic

Szafka z lustrem 
i suszarką do rąk

URZĄDZENIA SANITARNE / S. 30 DO 35 

Stojąca 
armatura 
elektroniczna 
do umywalki 
BINOPTIC 2

Ścienna  
armatura 
elektroniczna 
do umywalki
BINOPTIC 2

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / S. 06 DO 17

PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ / S. 18 DO 21

Mechaniczna  
bateria  
umywalkowa 
z regulatorem  
ciśnienia 

Stojąca 
bateria  
czasowa  
do umywalki 
TEMPOMIX 3

Ścienna 
armatura 
elektroniczna 
do umywalki 
TEMPOMATIC 5

Elektroniczny, 
podtynkowy 
system spłukiwania 
ze zdalnym 
przyciskiem 
manualnym
TEMPOMATIC 

Elektroniczny, 
podtynkowy 
komplet 
natryskowy 
TEMPOMATIC 4

Mechaniczna, 
podtynkowa bateria 
natryskowa 
z regulatorem  
ciśnienia

Elektroniczny 
dozownik mydła 
TEMPOMATIC 4

Umywalka 
MINI BAILA 

matowa czerń 

WC wiszące 
S21 S 

matowa czerń 

Pisuar 
FINO 

matowa czerń 
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BINOPTIC 2 
STOJĄCA ARMATURA ELEKTRONICZNA DO UMYWALKI 
W 3 WYKOŃCZENIACH

Całkowita higiena
Bezdotykowe działanie, 
zintegrowany elektrozawór 
antystagnacyjny, gładka wewnątrz 
wylewka i antybakteryjne 
spłukiwanie okresowe.

90% oszczędności wody
Automatyczne uruchamianie  
i wyłączanie, wypływ nastawiony  
na 3 litry na minutę.

Design 
3 dostępne wykończenia: 
szczotkowane, chromowane lub 
chrom czarny, matowy. 
Pomost łączący design, architekturę  
i funkcjonalność.

Uproszczona konfiguracja
Przy użyciu przycisku  
i pomocniczych diod.  
Wkrótce dostępna wersja 

z Bluetooth®.

Dostępne 3 wysokości modeli 
stojących, modele ścienne oraz 
modele na wodę ciepłą i zimną. 
Zasilanie sieciowe lub na baterie.

Prezentowane produkty: Nr 373006 - 374016 - 375036

Oszczędność 
wody

NOWOŚĆ 
ZNAJDŹ  

WŁASNY STYL

DesignBrak kontaktu 

z dłonią

Innowacja 
DELABIE

Armatura BINOPTIC 2 posiada 
ultrakompaktowy elektrozawór 
zintegrowany w korpusie.  
Rezultat: koncentracja technologii 
w eleganckim wydaniu! 

Elektroniczny zawór BLACK BINOPTIC 2 do umywalki, matowa czerń 375036 - Umywalka nablatowa ALGUI 120110BK 
Suszarka SPEEDJET 2 z intensywnym nadmuchem 510624B
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BINOPTIC 2 
ŚCIENNA ARMATURA ELEKTRONICZNA DO UMYWALKI 
W 3 WYKOŃCZENIACH

NOWOŚĆ
ELEGANCJA  

PRZYPARTA DO MURU!

    Prezentowane produkty: Nr 384100 - 384110 - 384130 

Całkowita higiena
Bezdotykowe działanie, 
zintegrowany elektrozawór 
antystagnacyjny, gładka wewnątrz 
wylewka i antybakteryjne 
spłukiwanie okresowe.

90% oszczędności wody
Automatyczne uruchamianie  
i wyłączanie, wypływ nastawiony  
na 3 litry na minutę.

Design
3 dostępne wykończenia: 
szczotkowane, chromowane lub 
chrom czarny, matowy. 
Pomost łączący design, architekturę  
i funkcjonalność.

Specjalna konstrukcja 
do obiektów publicznych
Korpus ze stali nierdzewnej, 
opływowe kształty, pomocne przy 
konserwacji diody LED.  
Wkrótce dostępna wersja 

z Bluetooth®.

Dostępne 3 długości wylewki do 
instalacji podtynkowej, zaściennej 
lub do płyty, a także modele stojące 
oraz modele na wodę ciepłą i zimną. 

Chromowana bateria elektroniczna BINOPTIC MIX 2 do umywalki 484010 - Chromowany, elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC 512051P

W gamie 

BINOPTIC  

Elektroniczny dozownik mydła

Nr 512051POszczędność 
wody

DesignBrak kontaktu 

z dłonią
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TEMPOMATIC 5 
ŚCIENNA ARMATURA ELEKTRONICZNA 

DO UMYWALKI

Całkowita higiena
Bezdotykowe działanie, 
elektrozawór antystagnacyjny 
i antybakteryjne spłukiwanie 
okresowe.

90% oszczędności wody 
Automatyczne uruchamianie  
i wyłączanie, wypływ nastawiony  
na 3 litry na minutę.

 

 

Łatwa instalacja  
i konserwacja  
Prosta instalacja dostosowana 
zarówno do nowych budynków, 
jak i projektów remontowych, 
modele zasilane bateriami działają 
niezależnie przez 3 do 6 lat, 
brak konieczności konfiguracji 
urządzenia.

Dostępne również modele stojące, 
zasilane sieciowo lub na baterie,  
a także modele na wodę ciepłą  
i zimną. 

NOWOŚĆ 
HIGIENICZNY 

I AUTOMATYCZNY 

TEMPOMATIC

W gamie 

TEMPOMATIC 5 

Model stojący na wodę ciepłą 
i zimną

Nr 499106

    Prezentowane produkty: Nr 449406

Zawór ścienny TEMPOMATIC 5 449406 - Elektroniczny dozownik mydła z okapnikiem 512066S + 512067S 
Ścienna umywalka zbiorowa CANAL 120250

Oszczędność 
wody

DesignBrak kontaktu 

z dłonią
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Czasowa bateria TEMPOMIX 3 do umywalki 794120 - Umywalka nablatowa ALGUI podwójne wykończenie 120112 - Dozownik mydła 510580 

NOWOŚĆ
MIX & SOFT:  

KOMFORT ZA JEDNYM 

DOTKNIĘCIEM! 

TEMPOMIX 3 
STOJĄCA BATERIA CZASOWA DO UMYWALKI  
Z DELIKATNYM URUCHAMIANIEM

Komfort
Bateria umożliwiająca wybór 
temperatury za pomocą  
przycisku-pokrętła, delikatne 
uruchamianie odpowiednie dla 
wszystkich użytkowników.

85% oszczędności wody
Czas wypływu ~7 sekund,  
wypływ nastawiony na 3 litry  
na minutę.

Specjalna konstrukcja
do obiektów publicznych
Korpus z chromowanego metalu, 
opływowe kształty, automatyczne 
zamknięcie.

Design
Dostępne również modele wysokie, 
odpowiednie do umywalek 
nablatowych.

Dostępne również modele ścienne  
i z systemem antyblokady AB.

Delikatne 

uruchamianie

Oszczędność 
wody

Prezentowane produkty: Nr 794000 - 794110 - 794120

W gamie 

TEMPOMIX 3

Model ścienny

Nr 794050
Design
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TEMPOMATIC 4 
ELEKTRONICZNY, PODTYNKOWY  
KOMPLET NATRYSKOWY

Całkowita higiena
Bezdotykowe działanie,  
elektrozawór antystagnacyjny  
i antybakteryjne spłukiwanie 
okresowe.

80% oszczędności wody
Automatyczne uruchamianie  
i wyłączanie, wypływ nastawiony  
na 6 litrów na minutę.

Design
Produkt podtynkowy o czystym  
i ponadczasowym designie.

Łatwa instalacja 
i konserwacja
Regulowana, modułowa  
i wodoszczelna skrzynka 
podtynkowa dopasowywana  
w trakcie instalacji, zapewnia 
dostęp do armatury od przodu,  
bez konieczności jej demontażu.

Dostępne również modele zasilane 
sieciowo, z wylewką lub bez.

NOWOŚĆ
NATRYSK ELEKTRONICZNY - 

PRZYSKRZYNIONY!

Elektroniczny komplet natryskowy TEMPOMATIC 4 443PBOX + 443219 - Wpust podłogowy 683001

    Prezentowane produkty: Nr 443PBOX + 443218

W gamie 

natrysków  
podtynkowych 

Model czasowy 

TEMPOSOFT 2

Nr 748BOX + 748218Oszczędność 
wody

DesignBrak kontaktu 

z dłonią
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NOWOŚĆ
SPŁUCZKA  
W ZASIĘGU  

TWOJEJ RĘKI 

    Prezentowane produkty: Nr 464300

TEMPOMATIC ZE ZDALNYM PRZYCISKIEM MANUALNYM 
ELEKTRONICZNY, PODTYNKOWY  
SYSTEM SPŁUKIWANIA

Higiena
Spłukiwanie elektroniczne, brak 
zbiornika, brak stagnacji wody.

Komfort
Produkt przystosowany do toalet 
dla osób niepełnosprawnych, 
bezdotykowe uruchamianie 
automatyczne lub manualne za 
pomocą przycisku na bocznej 
płycie uruchamiającej, spłukiwanie 
dostępne w każdej chwili.

Oszczędność wody
Spłukiwanie bezpośrednie ogranicza 
ryzyko przecieków, silne spłukiwanie 
skuteczne już za pierwszym razem.

Design
Elektroniczna płyta uruchamiająca 
ze szczotkowanej stali nierdzewnej.  
Czasowa płyta uruchamiająca ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej  
z chromowanym przyciskiem.

Dostępne również modele zasilane 
na baterie.

Oszczędność 
wody

Elektroniczny TEMPOMATIC ze zdalnym przyciskiem manualnym 464300 - Poręcz kątowa 135° 511982W - Poręcz uchylna 511964W 
Biały uchwyt na papier toaletowy 511965W 

W gamie spłuczek z 
przyciskiem zdalnym

Model czasowy 

TEMPOFLUX 3

Nr 763300

Komfort 

i dostępność
Spłukiwanie  

bezzbiornikowe: 

ograniczona ilość  
wody stojącej
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NOWOŚĆ
2721TEP:

CIŚNIENIE  
W NORMIE

Prezentowane produkty: Nr 2721TEP

MECHANICZNA BATERIA UMYWALKOWA 
Z REGULATOREM CIŚNIENIA

Kontrola proliferacji bakterii
Korpus i wylewka o gładkim 
wnętrzu, minimalna ilość wody 
stojącej w korpusie.

Ochrona antyoparzeniowa
Technologia regulacji ciśnienia 
(EP): ograniczony wypływ wody 
ciepłej w przypadku braku wody 
zimnej. Funkcja dezynfekcji 
termicznej dostępna bez 
konieczności demontażu uchwytu. 
Nastawione fabrycznie ograniczenie 
temperatury maksymalnej.

Komfort 
Stała temperatura wody bez 
względu na wahania ciśnienia 
i przepływu w instalacji. 
Ergonomiczny uchwyt ułatwiający 
chwycenie.

Dostępne również modele 

z klasyczną głowicą ceramiczną.

Ergonomiczny 

uchwyt

Kontrola 

proliferacji  

bakterii

Mechaniczna bateria umywalkowa 2721TEP

Bateria umywalkowa BIOSAFE

Nr 2921T

W gamie baterii  
mechanicznych 

Ochrona  

antyoparzeniowa

Funkcja 

dezynfekcji 

termicznej
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MECHANICZNA BATERIA NATRYSKOWA EP 
BATERIA PODTYNKOWA 

Z REGULATOREM CIŚNIENIA

Kontrola  

proliferacji  

bakterii

Technologia  

EP

Kontrola proliferacji bakterii
Minimalna ilość wody stojącej  
w korpusie.

Ochrona antyoparzeniowa 

Technologia regulacji ciśnienia 
(EP): ograniczony wypływ wody 
ciepłej w przypadku braku wody 
zimnej. Funkcja dezynfekcji 
termicznej dostępna bez 
konieczności demontażu uchwytu. 
Nastawione fabrycznie ograniczenie 
temperatury maksymalnej.

Komfort 
Stała temperatura wody bez 
względu na wahania ciśnienia 

i przepływu w instalacji. 
Ergonomiczny uchwyt  
ułatwiający chwycenie.

Łatwa instalacja 
Jedna skrzynka do każdego rodzaju 
instalacji (profile do płyt g-k, ściana 
pełna lub panel), skrzynkę można 
dopasować do ścianek o grubości  
10-120 mm, szczelność 
gwarantowana bez konieczności 
wykonywania dodatkowych prac.

Prosta konserwacja 
i obsługa 
Elementy techniczne dostępne od 
przodu skrzynki, bez konieczności 
jej demontażu.

Dostępne również modele  
z klasyczną głowicą ceramiczną.

Funkcja 

dezynfekcji 

termicznej

    Prezentowane produkty: Nr 2551EP

Łatwa  
instalacja  

i konserwacja

Sekwencyjna, termostatyczna bateria 
natryskowa

Nr H9633

W gamie  
podtynkowych  
baterii natryskowych 

NOWOŚĆ
100% SZCZELNOŚCI 

W ZANADRZU! 

Podtynkowa bateria natryskowa 2551EP - Składane siedzisko natryskowe Be-Line® 511930C - Poręcz w kształcie litery „T” 511944C
Poręcz uchylna 511960C - Wylewka natryskowa 813 - Wąż natryskowy SILVER 836T3 - Wpust podłogowy 683002 
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NOWOŚĆ 
ELEGANCJA W CZERNI

Poręcz prosta 300 mm 

Nr 511903BK

Poręcz prosta 500 mm 

Nr 511905BK

Poręcz prosta 600 mm 

Nr 511906BK

Poręcz uchylna 

Nr 511962BK

CZARNA GAMA BE-LINE®: DESIGN, 
KOMFORT I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Design & Elegancja
Czyste linie i dyskretna estetyka, 
które naturalnie łączą się 
z przestrzenią, wymazując 
szpitalny aspekt. Czarne, matowe 
wykończenie zapewnia odpowiedni 
kontrast wizualny i pasuje  
do każdego wystroju. 

Komfort & Dobre 
samopoczucie
Ergonomiczne spłaszczenie 
antypoślizgowe ułatwia optymalny 
chwyt, minimalne wymiary 
zapewniają swobodę ruchu, 
Be-Line® uprzyjemnia wspólne 
użytkowanie przestrzeni 
sanitarnych.

Swoboda & Bezpieczeństwo
Gama stworzona dla każdego  
i przygotowana na każdą 
okoliczność. 
Pakiet bezpieczeństwa zawiera 
test na ponad 200 kg, 10-letnią 
gwarancję i znak CE.

 

W gamie Be-Line® 

KomfortDesign

Dostępne również wykończenia:  
antracytowy metalik i matowa biel

Elektroniczny system spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC ze zdalnym przyciskiem manualnym 464306 - Poręcz uchylna 511960BK  

Poręcz kątowa 135° 511982BK - WC wiszące 700 S 110710BK - Czarna deska sedesowa slim 102819  

Ścienny pojemnik ze szczotką do WC i pokrywą 4051BK - Uchwyt na papier toaletowy 511966BK - Wieszak 511943BK 

    Prezentowane produkty: Poręcz kątowa 135° 

 Nr 511982BK

Poręcz prosta 400 mm 

Nr 511904BK
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SPECJALNY NATRYSKOWY  
DOZOWNIK MYDŁA  
W PŁYNIE

100% szczelności
Zaprojektowany specjalnie z myślą 
o przestrzeniach natryskowych, 
wodoszczelna obudowa  
z aluminium anodowanego, 
plastikowy zbiornik.

Design w duecie
Proste linie dozownika pasują 
do gamy paneli natryskowych 
DELABIE. W duecie produkty te 
tworzą zestaw o harmonijnym 
designie.

Komfort 
Ergonomiczny przycisk 
umożliwiający łatwe uruchomienie 
dozownika nawet mokrymi dłońmi.

Odporność na wandalizm
Ukryte otwarcie pokrywy, 
niewidoczne mocowania, opływowe 
kształty.

KomfortDesign Odporność  
na wandalizm

NOWOŚĆ
KĄPIEL Z PIANKĄ  
POD PRYSZNICEM

W gamie paneli 
natryskowych  

SPORTING 2,  
model elektroniczny

Nr 714910

SPORTING 2,  
model czasowy

Nr 714735

    Prezentowane produkty: Nr 510579

Natryskowy dozownik mydła 510579 - Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM 714910 - Wpust podłogowy 683001
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NOWOŚĆ 
DESIGN  

4 W 1 

4-funkcyjna szafka z lustrem 510203

    Prezentowane produkty: Nr 510203

4-FUNKCYJNA SZAFKA Z LUSTREM 
MIĘDZY DESIGNEM I FUNKCJONALNOŚCIĄ

4 funkcje

Zintegrowane lustro, zawór 
elektroniczny, automatyczny 
dozownik mydła i suszarka do 
rąk. Podświetlane piktogramy 
umożliwiają intuicyjną obsługę 
urządzeń.

Design
• Wykończenie: matowa czerń
• Skierowane na umywalkę 

podświetlenie ambientowe  
taśmą LED

• Nowoczesna i uniwersalna 
estetyka

Higiena 
Bezdotykowe działanie dla jeszcze 
lepszej higieny. Zawór z funkcją 
antybakteryjnego spłukiwania 
okresowego.

Łatwa instalacja
Szybki i łatwy montaż przy 
pomocy niewidocznych mocowań, 
regulowane zawiasy i zamek ze 
standardowym kluczem DELABIE.  
3 śruby, jedno przyłącze wody  
i jedno przyłącze elektryczne, aby 
móc korzystać ze wszystkich  
4 funkcji.

Oszczędność wody
• Automatyczne uruchamianie  

i wyłączanie
• Wypływ nastawiony na 3 litry  

na minutę  

Dostępne również modele 
z podajnikiem ręczników 
papierowych. Dwie szerokości:  
600 mm i 800 mm.

Design Brak kontaktu 

z dłonią

Innowacja 
DELABIE

Możliwość instalacji kilku  
połączonych szafek w celu  
stworzenia ściany luster  
lub montażu jako pojedyncza 
szafka z lustrem. Odporność  

na wandalizm

Higiena
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Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 do umywalki 490006 - Elektroniczny dozownik mydła TEMPOMATIC 4 512031P  

Okrągła umywalka HEMI do zabudowy 120490BK - Podajnik ręczników papierowych 510601BK - Ścienny pojemnik na odpady 510465BK

ELEKTRONICZNY DOZOWNIK MYDŁA  
TEMPOMATIC 4 
MYDŁO W PŁYNIE, MYDŁO W PIANCE 

I  ŻEL WODNO-ALKOHOLOWY

100% higieny
Bezdotykowe uruchamianie 
automatyczne. Chromowany Inox 
304. Opływowe kształty łatwe do 
czyszczenia.

Prosta obsługa
Łatwo wypinany zbiornik  
i niezależna skrzynka elektroniczna 

do montażu pod blatem.

Komfort 
Przystosowany do mydła w płynie  
i w piance, a także do żelu  
wodno-alkoholowego w przypadku 
modeli ze zbiornikiem w komplecie.

Design
Czyste, zaokrąglone kształty 
harmonijnie łączą się z armaturą  
z gamy TEMPOMATIC 4 
posiadającą podobny design.

Odporność na wandalizm
System antywyciekowy.

Dostępne modele ze zbiornikiem 
0,5 l, 1 l lub do użytku z większym 
zbiornikiem zewnętrznym.

Komfort Design Odporność  
na wandalizm

NOWOŚĆ
BO DO TANGA  

TRZEBA DWOJGA

W gamie 

armatury 
TEMPOMATIC 4 

Bateria elektroniczna do umywalki 
TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490006

Prezentowane produkty: Nr 512031P

Higiena
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NOWOŚĆ 
CZERŃ,  

NOWY TREND  
W SEKTORZE  
PUBLICZNYM!

    Prezentowane produkty: Nr 121180BK

UMYWALKA INOX MINI BAILA 
CZARNY, MATOWY TEFLON® W gamie czarnych 

umywalek z Inoxu 
Design
Niewychodząca z mody czerń, 
pewne i ponadczasowe rozwiązanie.

Zmysł dekoracyjny 
Z czarnym korkiem i czarną 
armaturą daje efekt „total black”,  
a zestawiona z korkiem i armaturą 
pokrytymi chromem tworzy 
aranżację w stylu „mix and match”.

Łatwe czyszczenie
Słaba przyczepność Teflonu®  

(inaczej PTFE).

Odporność na wandalizm 
Wykonana z Inoxu 304 (nietłukący 
się materiał) pokrytego czarnym, 
matowym Teflonem® (inaczej 
PTFE): odporna na intensywne 
użytkowanie i środki chemiczne.

Design Łatwe  
czyszczenie

Odporność  
na intensywne 

użytkowanie

Umywalka nablatowa UNITO  
matowa czerń

Nr 120810BK

Dostępny również model ścienny,  
z otworem na armaturę (121830BK)

Umywalka MINI BAILA matowa czerń 121180BK - Chromowany zawór elektroniczny BINOPTIC 378015 - Chromowany korek HYGIENA 6110



NOWOŚCI 2023

URZĄDZENIA SANITARNE
33

    Prezentowane produkty: Nr 110310BK

WC WISZĄCE INOX S21 S 
CZARNY, MATOWY TEFLON® W gamie czarnych 

WC z Inoxu  

NOWOŚĆ 
NADAJ CHARAKTER 

PRZESTRZENIOM  
SANITARNYM!

WC MONOBLOCO S21 ze zbiornikiem  
matowa czerń

Nr 110390BK

Dostępny model wiszący dla osób niepeł-
nosprawnych (110710BK) i model stojący 
(110300BK)

WC wiszące S21 S matowa czerń 110310BK - Czarna deska sedesowa slim 102819 - Czasowy system spłukiwania TEMPOFLUX 3 763BOX + 763030  
Pojemnik ze szczotką do WC i pokrywą matowa czerń 4051BK - Hak ścienny matowa czerń 4043BK - Uchwyt na papier toaletowy matowa czerń 510083BK

Design
Niewychodząca z mody czerń, 
pewne i ponadczasowe rozwiązanie.

Styl „total black” 
Doskonale pasuje do płyt 
uruchamiających spłukiwanie 
wykonanych z czarnego szkła 
hartowanego oraz do akcesoriów 
higienicznych w czarnym, matowym 
wykończeniu.

Łatwe czyszczenie
Słaba przyczepność Teflonu®  

(inaczej PTFE).

Odporność na wandalizm 
Wykonane z Inoxu 304 (nietłukący 
się materiał) pokrytego czarnym, 
matowym Teflonem® (inaczej 
PTFE): odporne na intensywne 
użytkowanie i środki chemiczne.

Design Łatwe  
czyszczenie

Odporność  
na intensywne 

użytkowanie
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    Prezentowane produkty: Nr 135710BK

PISUAR INOX FINO 
CZARNY, MATOWY TEFLON® W gamie czarnych 

pisuarów z Inoxu 

NOWOŚĆ 
POSTAW NA CZERŃ  

W OBIEKTACH  
PUBLICZNYCH!

Przegroda międzypisuarowa AZA 
matowa czerń

Nr 100620BK

Design
Niewychodząca z mody czerń, 
pewne i ponadczasowe rozwiązanie.

Łatwa i szybka instalacja 
Montaż od przodu dzięki płycie 
montażowej z Inoxu.

Łatwe czyszczenie
Słaba przyczepność Teflonu®  

(inaczej PTFE).

Odporność na wandalizm 
Wykonany z Inoxu 304 (nietłukący 
się materiał) pokrytego czarnym, 
matowym Teflonem® (inaczej 
PTFE): odporny na intensywne 
użytkowanie i środki chemiczne.

Design Łatwe  
czyszczenie

Odporność  
na intensywne 

użytkowanie

Pisuar FINO matowa czerń 135710BK - Przegroda międzypisuarowa AZA matowa czerń 100620BK 
Elektroniczny zawór pisuarowy TEMPOMATIC 4 430SBOX + 430030



delabie.plul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA
DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657

Zobacz wszystkie produkty DELABIE  

na delabie.pl

Pobierz pliki BIM naszych najważniejszych produktówNowość 

Dostępna dokumentacja
DOC 609PL: Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej
DOC 900PL: Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki
DOC 950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia higieny 

w budynkach użyteczności publicznej
DOC 750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
DOC 200PL: Armatura do kuchni profesjonalnej
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