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  Witaj
w Łazience!
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Tu możesz poczuć się sobą
Łazienka to miejsce, w którym rozpoczynasz  
i kończysz dzień, to chwile sam na sam lub  
z najbliższymi. Bez względu na to czy wolisz  
szybki prysznic, czy leniwą kąpiel w wygodnej  
wannie - razem z Massi zrealizujesz pomysł na 
Twoją Łazienkę. Łazienkę, w której w pełni  
poczujesz się sobą!  

Teraz to znacznie łatwiejsze
Gotowe zestawy produktów do całej łazienki  
i pomysły na jej aranżację, skomponowane  
przez projektantów i specjalistów wzornictwa  
przemysłowego – to wizytówka Massi.  
Wszystko po to, by realizacja Twojej łazienki  
stała się przyjemnością!  

W wyższym standardzie,  
w niższej cenie
Stylowe wzornictwo, sprawdzona jakość,  
nowoczesne technologie i prawdziwa satysfakcja  
–  teraz są dostępne nie tylko dla wybranych.  
Robimy wszystko, by coraz więcej klientów  
mogło cieszyć się piękną i funkcjonalną  
Łazienką przez wiele lat. 

Zapraszamy, zobacz swoją nową Łazienkę!

Zestaw MOONLIGHT, str. 20

autor projektu: Pracownia Modus Architekci, www.modus-architekci.pl
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Nowości

Miski 
RIMLESS

Teraz modele toalet Decos i Decos Mini  
dostępne są również w wersji bezkołnierzowej!  
Zobacz jak wiele daje to korzyści

Wanna BREVIS do  
mniejszych łazienek 
Popularny model wanny  
z naszego asortymentu  
w mniejszym rozmiarze 150 cm.

Nowe modele wanien
Modele o unikatowym design  
- wanny SENSUS, OCTO, MOONLIGHT, DECOR oraz ADOR.

ŁATWE UTRZYMANIE 
CZYSTOŚCI

BRAK MIEJSCA 
DLA BAKTERII

str. 52

str.26

str. 29

Umywalki o cienkim rancie

Nowoczesne modele umywalek nablatowych   
o super cienkich krawędziach do 10 mm!  
Poznaj umywalki: ALIZMA, ALAMA, AGIO,  
ATIMO, ADIUCA

str. 40

Gotowe zestawy produktów  
do Twojej Łazienki
Już nie musisz tracić czasu na dobór 
produktów do Łazienki. Skorzystaj  
z jednej z sześciu gotowych  
propozycji naszych  
projektantów! 

str. 10



Nowoczesne 
rozwiązania
        w standardzie
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·   wysoka odporność na zarysowania
    dzięki akrylowi najwyższej jakości 

·   gruba wartwa akrylu 4-8 mm
     i wzmocnione włóknem szklanym

·   izolacja termiczna
    dzięki cyrkulacji powietrza między
    dwoma warstwami akrylu

·   dno o zwiększonej wytrzymałości
    dzięki dodatkowej warstwie włókna
    szklanego

WANNY

·   deska wolnoopadająca   
     zawsze w komplecie z miską WC

·   spłukiwanie kropelkowe EASY FLUSH  
     – po całym obwodzie ceramiki  
    (wybrane modele) 

·   wysoka higiena i łatwiejsze czyszczenie     
     dzięki misce bezkołnierzowej – RIMLESS     
    (wybrane modele)

·   szybki montaż
     i demontaż deski, dzięki  
     systemowi EASY OFF

MISKI WC

·   ultra mocne szkło hartowane
o niewielkiej grubości 6 lub 8 mm

·   niezwykła estetyka
dzięki profilom aluminiowym
pokrytym błyszczącym chromem

ROZWIĄZANIA 
PRYSZNICOWE

Łatwe i ekologiczne czyszczenie dzięki  
powłoce polimerowej
Wszystkie produkty ceramiczne
i szyby prysznicowe pokryte sa ochronną warstwą 
powłoki polimerowej - system EASY CLEAN.

Biel i połysk na dłużej
Produkty zachowują piękny kolor i wspaniały  
połysk nawet po latach użytkowania

10 lat gwarancji
Przedłuż gwarancję na wannę, brodzik,  
ceramikę i armaturę do 10 lat rejestrując  
zakupy na www.massi.pl

·    wysoki połysk
     zapewniony przez chromowaną
     powłokę

·  mniejsze zużycie wody 
     dzięki ograniczeniu jej przepływu 
     poprzez system napowietrzający 

·  trwałość, szybka regulacja strumienia
      i szczelność baterii
     dzięki wysokiej jakości głowicy
     ceramicznej 

·  odporność na korozję
     i większa wytrzymałość dzieki korpusowi  
    wykonanemu z mosiądzu

ARMATURA

Poznaj zalety naszych  
produktów



Gotowe zestawy produktów  
do całej łazienki
Zachęcamy do skorzystania z gotowych propozycji  
zestawów produktów do łazienki skomponowanych  
we współpracy z ekspertami wzornictwa z Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. 

Zestawy uwzględniają spójność elementów wyposażenia,  
powierzchnię pomieszczenia oraz istotne relacje, jakie  
zachodzą pomiędzy stylistyką produktów a najważniejszymi 
funkcjami łazienki. 
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         WALL 

wanna wolnostojąca  
140 cm
MSWA-6815B140

1          DENI

umywalka nablatowa
MSU-5130

2          DECOS

miska WC mini rimless
MSM-0003SLIM

3          DECOS

bidet mini
MSB-0003

4          VENICE

bateria wolnostojąca
MSBW-F003

7          VENICE

bateria umywalkowa  
wysoka
MSBU-V003W

8          VENICE

bateria bidetowa
MSBB-V003B

9

zestaw WALL

         THERMO

wanna wolnostojąca  
150 cm
MSWA-812150

1          DOTI

umywalka nablatowa
MSU-5105A

2          LOCA

miska WC duro
MSM-3083DU

3          LOCA

bidet
MSB-31083

4          SIENNA

bateria wolnostojąca
MSBW-F004

6          SIENNA

bateria umywalkowa  
wysoka
MSBU-S004W

7          SIENNA

bateria bidetowa
MSBB-S004B

8

zestaw THERMO

         MOONLIGHT

wanna wolnostojąca 
175 cm
MSWA-002175

1          KORI

umywalka nablatowa
MSU-5149B

2          TRINGO

miska WC duro
MSM-3073DU

3          TRINGO

bidet
MSB-31370

4          BARCELONA

bateria wolnostojąca
MSBW-F005

6          BARCELONA

bateria umywalkowa 
wysoka
MSBU-B005W

7          BARCELONA

bateria bidetowa
MSBB-B005B

8

zestaw MOONLIGHT

         SIMPLE

wanna wolnostojąca  
150 cm
MSWA-819150

1          ATIMO

umywalka nablatowa
MSU-0014

2          INGLO

miska WC duro
MSM-2389DU

3          INGLO

bidet
MSB-5389

4          BARCELONA

bateria wolnostojąca
MSBW-F005

6          BARCELONA

bateria umywalkowa  
wysoka
MSBU-B005W

7          BARCELONA

bateria bidetowa
MSBB-B005B

8

zestaw SIMPLE

str. 20

str. 18

str. 16

str. 22

         BELLIS 

wanna wolnostojąca  
150 cm
MSWA-6522150

1          SOMON

umywalka nablatowa
MSU-5254

2          DECOS

miska WC slim rimless
MSM-3673RIMSLIM

3          DECOS

bidet
MSB-31673

4          VENICE

bateria wolnostojąca
MSBW-F003

7          VENICE

bateria umywalkowa  
wysoka
MSBU-V003W

8          VENICE

bateria bidetowa
MSBB-V003B

9

zestaw BELLIS

         MODERN 

wanna wolnostojąca  
180 cm
MSWA-6807

1          OTYLA

umywalka nablatowa
MSU-5062B

2          DECOS

miska WC duro
MSM-3673DU

3          DECOS

bidet
MSB-31673

4          VENICE

bateria wolnostojąca
MSBW-F003

6          VENICE

bateria umywalkowa  
wysoka
MSBU-V003W

7          VENICE

bateria bidetowa
MSBB-V003B

8

zestaw MODERN

     Zestawy
produktów

str. 12

str. 14
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         BELLIS 

wanna wolnostojąca 150 cm

MSWA-6522150

3215,45 (3955,00)

str. 28

1          SOMON

umywalka nablatowa

MSU-5254

402,44 (495,00)

str. 46

2          DECOS

miska WC slim rimless

MSM-3673RIMSLIM

613,82 (755,00)

str. 52

3          DECOS

bidet

MSB-31673

451,22 (555,00)

str. 56

4

Produkty wchodzące w skład zestawu BELLIS Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

         WALK IN FIX

ścianka prysznicowa 90 cm

MSKP-FA1021-90

792,68 (975,00)

str. 65

5          PRIMERO 

brodzik 90 X 90 cm

MSBR-D102A-90-90

443,09 (545,00)

str. 71

6          VENICE

bateria wolnostojąca

MSBW-F003

1434,96 (1765,00)

str. 76

7          VENICE

bateria umywalkowa wysoka

MSBU-V003W

353,66 (435,00)

str. 76

8

         VENICE

bateria bidetowa

MSBB-V003B

239,84 (295,00)

str. 76

9          BLU

zestaw prysznicowy

MSZ-82524

418,70 (515,00)

str. 81

10          ENCO

przycisk WC chrom

MSST-P03

117,89 (145,00)

str. 60

11          RINO

stelaż do bidetu

MSST-001

256,10 (315,00)

str. 61

13

         IPPO PRO

stelaż do miski WC

MSST-003

353,66 (435,00)

str. 61

12

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 

9 093,50 zł (11 185,00 zł)

7 439,02 zł (9 150,00 zł)

4 443,09 zł (5 465,00 zł)

Za zakup tego zestawu
otrzymasz od nas nawet

Zapytaj sprzedawcę
o szczegóły promocji.500 zł

Zestaw z wanną 
bez prysznica

Zestaw z prysznicem 
bez wanny 

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 
bez bidetu

8 146,34 zł  (10 020,00 zł)

7 439,02 zł (9 150,00 zł)

3 735,77 zł (4 595,00 zł)

Zestaw z wanną 
bez prysznica i bidetu   

Zestaw z prysznicem 
bez wanny i bidetu 

Podłużne, ale miękkie i zaokrąglone kształty
kluczowych produktów wchodzących w skład zestawu  
BELLIS sprawiają, że łazienka staje się lekka i delikatna.
Strefa prysznica wydzielona jest poprzez ściankę
typu WALK IN z niskim i praktycznym brodzikiem.
Przestrzennie, wygodnie i nowocześnie!

Zobacz przykłady aranżacji  
Łazienek z tym zestawem na

www.massi.pl

Propozycje zestawów

  zestaw

      BELLIS

1

7
2

8
11

3
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         MODERN 

wanna wolnostojąca 180 cm

MSWA-6807

4060,98 (4995,00)

str. 31

1          OTYLA

umywalka nablatowa

MSU-5062B

264,23 (325,00)

str. 44

2          DECOS

miska WC duro

MSM-3673DU

613,82 (755,00)

str. 54

3          DECOS

bidet

MSB-31673

451,22 (555,00)

str. 56

4

         WALK IN FIX

ścianka prysznicowa 70 cm

MSKP-FA1021-70

768,29 (945,00)

str. 65

5          VENICE

bateria wolnostojąca

MSBW-F003

1434,96 (1765,00)

str. 76

6          VENICE

bateria umywalkowa wysoka

MSBU-V003W

353,66 (435,00)

str. 76

7          VENICE

bateria bidetowa

MSBB-V003B

239,84 (295,00)

str. 76

8

         BLU

zestaw prysznicowy

MSZ-82524

418,70 (515,00)

str. 81

9          ENCO

przycisk WC chrom

MSST-P03

117,89 (145,00)

str. 60

10          RINO

stelaż do bidetu

MSST-001

256,10 (315,00)

str. 61

13

         IPPO PRO

stelaż do miski WC

MSST-003

353,66 (435,00)

str. 61

12

         MARCO

odpływ liniowy 70 cm  

MSODTG0170

256,10 (315,00)

str. 72

11

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 

9 589,43 zł (11 795,00 zł)

8 146,34 zł (10 020,00 zł)

4 093,50 zł( 5 035,00 zł)

Za zakup tego zestawu
otrzymasz od nas nawet

Zapytaj sprzedawcę
o szczegóły promocji.500 zł

Zestaw z wanną 
bez prysznica

Zestaw z prysznicem 
bez wanny 

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 
bez bidetu 

8 642,28 zł (10 630,00 zł)

7 199,19 zł (8 855,00 zł)

3 386,18 zł (4 165,00 zł)

Zestaw z wanną 
bez prysznica i bidetu 

Zestaw z prysznicem 
bez wanny i bidetu

Produkty wchodzące w skład zestawu MODERN Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Zestaw polecany do łazienki utrzymanej w klimacie  
minimalizmu i uniwersalnych kształtów. Zestaw MODERN 
to pełna spójność wyposażenia pod względem formy, 
symetrii i kolorystyki. Te produkty sprawdzą się zarówno 
we wnętrzach realizowanych w duchu prostoty, jak  
i po dobraniu pewnych dodatków - w tych bardziej  
ekstrawaganckich.

Zobacz przykłady aranżacji  
Łazienek z tym zestawem na

www.massi.pl

  zestaw
    MODERN

6

3

7

102

1

Propozycje zestawów
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         WALL 

wanna wolnostojąca 140 cm

MSWA-6815B140

3979,67 (4895,00)

str. 35

1          DENI

umywalka nablatowa

MSU-5130

239,84 (295,00)

str. 42

2          DECOS

miska WC mini rimless

MSM-0003SLIM

621,95 (765,00)

str. 52

3          DECOS

bidet mini

MSB-0003

451,22 (555,00)

str. 56

4

         MOSA

drzwi prysznicowe

MSKP-FA903

857,72 (1055,00)

str. 67

5          LISTO 

brodzik 80 X 100 cm

MSBR-D108A-80-100

898,37 (1105,00)

str. 70

6          VENICE

bateria wolnostojąca

MSBW-F003

1434,96 (1765,00)

str. 76

7          VENICE

bateria umywalkowa wysoka

MSBU-V003W

353,66 (435,00)

str. 76

8

         VENICE

bateria bidetowa

MSBB-V003B

239,84 (295,00)

str. 76

9          BLU

zestaw prysznicowy

MSZ-82524

418,70 (515,00)

str. 81

10          DERO

przycisk WC white

MSST-P04

69,11 (85,00)

str. 60

11          RINO

stelaż do bidetu

MSST-001

256,10 (315,00)

str. 61

13

         IPPO PRO

stelaż do miski WC

MSST-003

353,66 (435,00)

str. 61

12

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 

10 174,80 zł (12 515,00 zł)

8 000,00 zł (9 840,00 zł)

4 760,16 zł (5 855,00 zł)

Za zakup tego zestawu
otrzymasz od nas nawet

Zapytaj sprzedawcę
o szczegóły promocji.500 zł

Zestaw z wanną 
bez prysznica

Zestaw z prysznicem 
bez wanny

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 
bez bidetu 

9 227,64 zł (11 350,00 zł)

7 052,85 zł (8 675,00 zł)

4 052,85 zł (4 985,00 zł)

Zestaw z wanną 
bez prysznica i bidetu 

Zestaw z prysznicem 
bez wanny i bidetu

Produkty wchodzące w skład zestawu WALL Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Zestaw WALL to dobry wybór dla osób ceniących  
prosty styl i wygodę - również na niewielkiej przestrzeni. 
Produkty wchodzące w skład tego zestawu pozwalają 
na zaaranżowanie małej, ale funkcjonalnej i efektownej 
łazienki wyposażonej w przylegającą do ściany wannę 
wolnostojącą, umywalkę nablatową, a także ukryty we 
wnęce prysznic z wygodnymi drzwiami przesuwnymi.

Zobacz przykłady aranżacji  
Łazienek z tym zestawem na

www.massi.pl

  zestaw

      WALL

1

2

8

3

7

11

Propozycje zestawów
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         THERMO

wanna wolnostojąca 150 cm

MSWA-812150

2491,87 (3065,00)

str. 34

1          DOTI

umywalka nablatowa

MSU-5105A

321,14 (395,00)

str. 42

2          LOCA

miska WC duro

MSM-3083DU

581,30 (715,00)

str. 55

3          LOCA

bidet

MSB-31083

483,74 (595,00)

str. 57

4

         DEMI

kabina prysznicowa

MSKP-A511-80

1052,85 (1295,00)

str. 69

5          SIENNA

bateria wolnostojąca

MSBW-F004

1524,39 (1875,00)

str. 78

6          SIENNA

bateria umywalkowa wysoka

MSBU-S004W

402,44 (495,00)

str. 78

7          SIENNA

bateria bidetowa

MSBB-S004B

280,49 (345,00)

str. 78

8

         BLU

zestaw prysznicowy

MSZ-82524

418,70 (515,00)

str. 81

9          ENCO

przycisk WC chrom

MSST-P03

117,89 (145,00)

str. 60

10          RINO

stelaż do bidetu

MSST-001

256,10 (315,00)

str. 61

12         IPPO PRO

stelaż do miski WC

MSST-003

353,66 (435,00)

str. 61

11

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 

8 284,55 zł (10 190,00 zł)

6 813,01 zł (8 380,00 zł)

4 268,29 zł (5 250,00 zł)

Za zakup tego zestawu
otrzymasz od nas nawet

Zapytaj sprzedawcę
o szczegóły promocji.500 zł

Zestaw z wanną 
bez prysznica

Zestaw z prysznicem 
bez wanny

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 
bez bidetu

7 264,23 zł (8 935,00 zł)

5 792,68 zł (7 125,00 zł)

3 528,46 zł (4 340,00 zł)

Zestaw z wanną 
bez prysznica i bidetu  

Zestaw z prysznicem 
bez wanny i bidetu

Produkty wchodzące w skład zestawu THERMO Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Zestaw THERMO tworzą łagodnie zaokrąglone, ale  
nowoczesne w formie produkty. Symetryczny wygląd  
baterii nadaje całości designerskiego sznytu. Zestaw 
został skomponowany z myślą o osobach, które lubią 
łazienki wygodne, proste i eleganckie.

Zobacz przykłady aranżacji  
Łazienek z tym zestawem na

www.massi.pl

  zestaw
    THERMO

8

1

7

2

3

10

6

4

Propozycje zestawów
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         MOONLIGHT

wanna wolnostojąca 175 cm

MSWA-002175

4695,12 (5775,00)

str. 27

1          KORI

umywalka nablatowa

MSU-5149B

337,40 (415,00)

str. 43

2          TRINGO

miska WC duro

MSM-3073DU

589,43 (725,00)

str. 55

3          TRINGO

bidet

MSB-31370

426,83 (525,00)

str. 57

4

         WALK IN

ścianka prysznicowa 70 cm

MSKP- FA1020-70

768,29 (945,00)

str. 64

5          BARCELONA

bateria wolnostojąca

MSBW-F005

1613,82 (1985,00)

str. 77

6          BARCELONA

bateria umywalkowa wysoka

MSBU-B005W

402,44 (495,00)

str. 77

7          BARCELONA

bateria bidetowa

MSBB-B005B

313,01 (385,00)

str. 77

8

        BARCELONA

zestaw prysznicowy

MSBP-B005P

621,95 (765,00)

str. 77

9          DERO

przycisk WC chrom

MSST-P06

117,89 (145,00)

str. 60

10          RINO

stelaż do bidetu

MSST-001

256,10 (315,00)

str. 61

13

         IPPO PRO

stelaż do miski WC

MSST-003

353,66 (435,00)

str. 61

12

         MARCO

odpływ liniowy 70 cm  

MSODTG0170

256,10 (315,00)

str. 72

11

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 

10 752,03 zł (13 225,00 zł)

9 105,69 zł (11 200,00 zł)

4 443,09 zł (5 465,00 zł)

Za zakup tego zestawu
otrzymasz od nas nawet

Zapytaj sprzedawcę
o szczegóły promocji.500 zł

Zestaw z wanną 
bez prysznica

Zestaw z prysznicem 
bez wanny 

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 
bez bidetu

9 756,10 zł (12 000,00 zł)

8 109,76 zł (9 975,00 zł)

3 760,16 zł (4 625,00 zł)

Zestaw z wanną 
bez prysznica i bidetu  

Zestaw z prysznicem 
bez wanny i bidetu

Produkty wchodzące w skład zestawu MOONLIGHT Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Miękkie linie oparte na łukach, bardzo charakterystyczna, 
duża, wygodna wanna, a do tego nowoczesna i lekka  
ścianka prysznicowa WALK IN. MOONLIGHT to spójny  
zestaw wyrafinowanych produktów do łazienki, która  
będzie robić wrażenie!

Zobacz przykłady aranżacji  
Łazienek z tym zestawem na

www.massi.pl

  zestaw
  MOONLIGHT 

3

2

1

6
7

10

Propozycje zestawów
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         SIMPLE

wanna wolnostojąca 150 cm

MSWA-819150

3378,05 (4155,00)

str. 33

1          ATIMO

umywalka nablatowa

MSU-0014

369,92 (455,00)

str. 41

2          INGLO

miska WC duro

MSM-2389DU

613,82 (755,00)

str. 54

3          INGLO

bidet

MSB-5389

524,39 (645,00)

str. 56

4

         WALK IN FIX

ścianka prysznicowa 70 cm

MSKP-FA1021-70

768,29 (945,00)

str. 65

5          BARCELONA

bateria wolnostojąca

MSBW-F005

1613,82 (1985,00)

str. 77

6          BARCELONA

bateria umywalkowa wysoka

MSBU-B005W

402,44 (495,00)

str. 77

7          BARCELONA

bateria bidetowa

MSBB-B005B

313,01 (385,00)

str. 77

8

        BARCELONA

zestaw prysznicowy

MSBP-B005P

621,95 (765,00)

str. 77

9          DERO

przycisk WC chrom

MSST-P06

117,89 (145,00)

str. 60

10          RINO

stelaż do bidetu

MSST-001

256,10 (315,00)

str. 61

13

         IPPO PRO

stelaż do miski WC

MSST-003

353,66 (435,00)

str. 61

12

         MARCO

odpływ liniowy 70 cm  

MSODTG0170

256,10 (315,00)

str. 72

11

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 

9 589,43 zł (11 795,00 zł)

7 943,09 zł (9 770,00 zł)

4 597,56 zł (5 655,00 zł)

Za zakup tego zestawu
otrzymasz od nas nawet

Zapytaj sprzedawcę
o szczegóły promocji.500 zł

Zestaw z wanną 
bez prysznica

Zestaw z prysznicem 
bez wanny

Pełny zestaw 
z wanną i prysznicem 
bez bidetu

8 495,93 zł (10 450,00 zł)

6 849,59 zł (8 425,00 zł)

3 817,07 zł (4 695,00 zł)

Zestaw z wanną 
bez prysznica i bidetu  

Zestaw z prysznicem 
bez wanny i bidetu

Produkty wchodzące w skład zestawu SIMPLE Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

SIMPLE to linia wyrazistych produktów, których bryły 
oparte zostały na prostych, geometrycznych kształtach  
z wyraźnie zaznaczonymi skosami. Zestaw idealny do  
minimalistycznych wnętrz - również do małych łazienek, 
w których wanna przylegać może bezpośrednio  
do ściany.

Zobacz przykłady aranżacji  
Łazienek z tym zestawem na

www.massi.pl

  zestaw
    SIMPLE

2

1

6

4

8

3

7

Propozycje zestawów

5

9
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WANNY
Wanny Massi są ozdobą każdej łazienki - nie da się przejść obok nich obojętnie!   
Są piękne, stylowe i nowoczesne. W ofercie znajdują się modele wolnostojące i tradycyjne  
do zabudowy - o różnorodnych kształtach i stylistyce. Łączy je dopracowany design,  
ergonomia pozwalająca na prawdziwy relaks i niezawodna jakość.

ZALETY WANIEN MASSI
·  Śnieżnobiały kolor i wspaniały połysk nawet po latach użytkowania

·  Wysoka odporność na zarysowania dzięki akrylowi najwyższej jakości 

·  Gruba warstwa akrylu 4-8 mm i dodatkowe wzmocnienie włóknem szklanym

·  Izolacja termiczna dzięki cyrkulacji powietrza między dwoma warstwami akrylu

·  Dno o zwiększonej wytrzymałości dzięki dodatkowej warstwie włókna szklanego

Nawet 
10 lat

gwarancji

5 lat gwarancji w standardzie
+ dodatkowe 5 lat bezpłatnej gwarancji  
po rejestracji zakupów na www.massi.pl

W KOMPLECIE Z KAŻDĄ WANNĄ
·  stelaż wzmacniający do poziomowania wanny 

·  syfon z korkiem typu klik klak
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wanny
wolnostojące

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Jedyny w swoim rodzaju design, dzięki asymetrycznej, lecz spójnej formie.  
Migdałowy przód i spłaszczone zakończenie tworzą harmonijną bryłę,  
wprowadzającą do łazienki nastrojowy klimat.

·  Przemyślane, ergonomiczne profilowanie – dla maksymalnego relaksu  
    podczas kąpieli

·  Zróżnicowane nachylenie ścianek – do odpoczynku z jednej lub aktywności  
    z drugiej strony

·  Cienkie krawędzie nadające wannie lekkości i delikatności

·  Zwężająca się ku dołowi konstrukcja, pozwalająca zaoszczędzić sporo miejsca  
    i ułatwiająca zachowanie czystości dookoła wanny

·  Większa ekonomia użytkowania, dzięki ściankom o właściwościach  
    termoizolacyjnych

·  Idealnie gładka powierzchnia, ułatwiająca utrzymanie wanny w czystości

MOONLIGHT

Wanna wolnostojąca
175 cm
MSWA-002175 
Rozmiar S/G/W mm: 1750/750/750 
Pojemność: 256 l
Waga: 53 kg 
Z przelewem

Cena: 4695,12 (5775,00)

Wyjątkowa, kaskadowa konstrukcja nadaje wannie lekkości, a całej łazience 
szyku i elegancji. Model DECOR to niebanalna propozycja do każdego  
nowoczesnego, wyróżniającego się pokoju kąpielowego.

·  Unikat wśród akrylowych wanien wolnostojących dostępnych na polskim rynku 

·  Migdałowy kształt o anatomicznym profilowaniu – dla bezkonkurencyjnej     
    wygody kąpieli

·  Ekstra głęboka misa, zamieniająca codzienną kąpiel w luksusowy rytuał SPA

·  Centralnie ulokowany odpływ umożliwia leżenie po obu stronach i sprzyja   
    kąpielom we dwoje

·  Innowacyjna budowa ścianek o właściwościach termoizolacyjnych

·  Idealnie gładka powierzchnia, ułatwiająca utrzymanie czystości i blasku

DECOR

Wanna wolnostojąca
170 cm
MSWA-005170 
Rozmiar S/G/W mm: 1685/810/610 
Pojemność: 235 l
Waga: 44 kg 
Z przelewem

Cena: 4784,55 (5885,00)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.20

Wanna SENSUS doda prestiżu nawet niewielkiej łazience. Delikatnie  
rozchylone, cienkie brzegi, smukła linia i opływowe kształty nadają  
wannie cudownie zmysłowego charakteru. 

·  Absolutnie unikatowy design wśród akrylowych wanien wolnostojących      
    dostępnych na polskim rynku

·  Ergonomia - wanna wydaje się obszerna, tymczasem jej szerokość  
    to standardowe 82,5 cm

·  Funkcjonalność - nieskomplikowany transport, łatwy montaż i brak  
    nadmiernego obciążenia stropu 

·  Innowacyjna konstrukcja - łagodne wyprofilowanie ścianek  
    i ich właściwości termoizolacyjne

·  Model zaprojektowany z myślą o miłośnikach długich,  
    relaksujących kąpieli 

·  Centralnie ulokowany odpływ umożliwia wygodne leżenie po obu  
    stronach oraz kąpiel we dwoje

SENSUS

Prosty, ale jednocześnie fantazyjny, opływowy kształt dla niekończącej  
się przyjemności kąpieli! Wanna OCTO zapewni każdej łazience  
natychmiastową metamorfozę.

·  Obustronne profilowanie i centralnie ulokowany odpływ – możliwość     
    relaksacji we dwoje

·  Unikatowy kształt wśród dostępnych na rynku wanien wolnostojących

·  Ergonomiczne wnętrze, potęgujące komfort kąpieli

·  Imponująca długość 1740 mm – wygoda niezależnie od wzrostu  
    użytkownika

·  Cienkie brzegi o właściwościach termoizolacyjnych

OCTO

Wanna wolnostojąca
174 cm

MSWA-003175 
Rozmiar S/G/W mm: 1740/770/580 

Pojemność: 240 l
Waga: 46 kg
Z przelewem

Cena: 4508,13 (5545,00)

Wanna wolnostojąca
175 cm

MSWA-004175 
Rozmiar S/G/W mm: 1750/825/880 

Pojemność: 208 l
Waga: 53 kg
Z przelewem

Cena: 4971,54 (6115,00)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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wanny
wolnostojące

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Bestseller wśród wanien wolnostojących Massi! BREVIS to minimalistyczny 
model o ponadczasowym, opływowym kształcie, pełen użytecznych technologii.   

·  Nowoczesny design – łagodny kształt i odcień śnieżnej bieli

·  Uniwersalna stylistyka, doskonale wpisująca się w każde, modne wnętrze

·  Ergonomiczna forma, zaprojektowana z myślą o miłośnikach długich,     
    gorących kąpieli

·  Funkcjonalność i elegancja – cienkie ścianki o właściwościach  
    termoizolacyjnych

·  Kompletny zestaw – z chromowanym odpływem klik-klak i stelażem

BREVIS

Wanna wolnostojąca
150 cm
MSWA-515150 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/580 
Pojemność: 190 l
Waga: 46 kg
Bez przelewu

Cena: 3443,09 (4235,00)

Stylowa wanna wolnostojąca o klasycznym, opływowym  
kształcie i regularnych liniach. Model ELEGANT zaprasza na  
długą, relaksującą kąpiel!

·  Elegancki design, wprowadzający do łazienki klasę i harmonię

·  Centralnie ulokowany odpływ – możliwość relaksacji po obu stronach     
    wanny oraz kąpiel we dwoje 

·  Właściwości termoizolacyjne dzięki cyrkulacji powietrza pomiędzy  
    dwoma warstwami akrylu

·  Idealnie gładka powierzchnia dla czystości i pięknego blasku bez wysiłku

·  Kompletny zestaw – wanna, stelaż umożliwiający jej wypoziomowanie   
    oraz syfon i korek klik klak.

ELEGANT

Wanna wolnostojąca
150 cm
MSWA-822150
MSWA-822150P 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/600 
Pojemność: 195 l
Waga: 47 kg
Wanna w wersji z przelewem oraz bez

Cena: 2491,87 (3065,00)

Wanna wolnostojąca
170 cm
MSWA-822170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/800/600 
Pojemność: 210 l
Waga: 54 kg
Bez przelewu

Cena: 2857,72 (3515,00)

Wanna wolnostojąca
170 cm
MSWA-515170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/800/600 
Pojemność: 210 l
Waga: 50 kg
Bez przelewu

Cena: 3605,69 (4435,00)

NOWOŚĆ

ADOR to jedna z najbardziej oryginalnych wanien w naszej kolekcji,  
dedykowana miłośnikom naturalnych kształtów i nurtu eko.  
Dynamiczna, asymetryczna bryła kusi obietnicą nieziemskiego relaksu.

·  Przepiękny, fantazyjny kształt, inspirowany wyposażeniem luksusowych     
    salonów SPA

·  Anatomiczne profilowanie, sprzyjające ułożeniu głowy i całego ciała  
    w idealnie relaksującej pozycji 

·  Cienkie krawędzie nadające modelowi lekkości i elegancji

·  Możliwość uzyskania spektakularnego efektu nawet w skromnie  
    urządzonej łazience

·  Gładka, lśniąca, przyjemnie ciepła powierzchnia – dla jeszcze większego    
    komfortu użytkowania

·  Ekologia i ekonomia kąpieli, dzięki ściankom o właściwościach  
     termoizolacyjnych

ADOR

Przepiękna, migdałowa forma, ergonomiczne wnętrze i nowatorskie  
technologie – wanna wolnostojąca BELLIS wprowadza do łazienki  
upragnioną atmosferę harmonii.

·  Unikatowy, migdałowy kształt, który dodaje elegancji całej łazience

·  Imponująca głębokość i anatomiczne profilowanie – dla dogłębnej  
    relaksacji podczas kąpieli 

·  Efektowny design – inspirowany aranżacjami salonów SPA

·  Cienkie brzegi, dzięki którym obszerna wanna prezentuje się niezwykle     
    lekko i zmysłowo

·  Właściwości termoizolacyjne, by gorąca kąpiel mogła trwać jeszcze dłużej

BELLIS

Wanna wolnostojąca
150 cm

MSWA-6522150
MSWA-6522150P 

Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/700 
Pojemność: 190 l

Waga: 47 kg
Wanna w wersji z przelewem oraz bez 

Cena: 3215,45 (3955,00)

Wanna wolnostojąca
175 cm

MSWA-001175 
Rozmiar S/G/W mm: 1750/800/590 

Pojemność: 236 l
Waga: 46 kg
Z przelewem

Cena: 5150,41 (6335,00)

NOWOŚĆ

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.12
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wanny
wolnostojące

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Nowoczesna, głęboka wanna wolnostojąca o perfekcyjnie wyprofilowanych, 
opływowych kształtach – dla jeszcze większego komfortu codziennych kąpieli.
 

·  Nowoczesny, intrygujący design, dzięki smukłym liniom i migdałowej formie 

·  Doskonały sposób na metamorfozę łazienki i dodanie wnętrzu elegancji 

·  Ergonomia - model zaprojektowany z myślą o miłośnikach długich,  
    gorących kąpieli

·  Unikatowa technologia termoizolacyjna - cyrkulacja powietrza między  
    warstwami akrylu

·  Nieskazitelnie gładka powierzchnia - łatwe czyszczenie  
     i długo utrzymujący się blask

MODERN

Wanna wolnostojąca
180 cm
MSWA-6807
MSWA-6807P 
Rozmiar S/G/W mm: 1800/870/650 
Pojemność: 187 l
Waga: 52 kg
Wanna w wersji z przelewem oraz bez

Cena: 4060,98 (4995,00)

Nowoczesna wanna oddająca klasyczną elegancję! Propozycja dla osób, które 
kochają aranżacyjne eksperymenty i cenią projekty łączące różne style!

·  Zestawienie klasycznej, akrylowej formy ze zdobionymi, metalowymi nóżkami

·  Uniwersalna stylistyka – możliwość łączenia ze stylem retro, klasycznym,     
    glamour czy eklektycznym

·  Idealnie wyprofilowane wnętrze, które zachęca do długiego, błogiego relaksu

·  Dwie wersje kolorystyczne do wyboru – klasyczna, śnieżna biel oraz  
    unikatowy, czarny połysk

OLDO

Wanna wolnostojąca
160 cm
MSWA-6310B (biała) 
Rozmiar S/G/W mm: 1600/700/750 
Pojemność: 188 l
Waga: 52 kg
Bez przelewu
Stalowe nogi

Cena: 2792,68 (3435,00)

Wanna wolnostojąca
160 cm
MSWA-6310C (czarny połysk) 
Rozmiar S/G/W mm: 1600/700/750 
Pojemność: 188 l
Waga: 52 kg
Bez przelewu
Stalowe nogi

Cena: 2882,11 (3545,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.14

EXODIA to wanna o prostej, geometrycznej formie zaprojektowana  
z myślą o miłośnikach stylu minimalistycznego

·  Świeży design – zgodny z najnowszymi trendami w łazienkowym  
    wzornictwie

·  Odpowiednio wyprofilowane wnętrze dla dogłębnej relaksacji  
    podczas kąpieli

·  Wyjątkowe doznania – wanna wykonana z przyjemnego w dotyku akrylu

·  Innowacyjna technologia – ścianki o właściwościach termoizolacyjnych

·  Maksymalna wytrzymałość - dno wanny wzmocnione włóknem szklanym

EXODIA

Opływowa wanna wolnostojąca o specjalnie wyprofilowanym oparciu. 
Model LONGE nie tylko doskonale się prezentuje, ale też gwarantuje  
bezkompromisową wygodę kąpieli.

·  Nowoczesny, niezwykle elegancki wzór, dzięki podwyższonemu tyłowi

·  Zwężająca się ku dołowi konstrukcja, dodająca masywnej formie lekkości

·  Połączenie luksusowego designu z innowacyjnymi technologiami  
    - dla efektu SPA we własnej łazience

·  Wysoka funkcjonalność – dno wzmocnione włóknem szklanym,  
    właściwości termoizolacyjne 

·  Kompletny zestaw – wanna, chromowany odpływ z mosiądzu klik-klak  
    i stelaż poziomujący

LONGE

Wanna wolnostojąca
180 cm

MSWA-512180 
Rozmiar S/G/W mm: 1800/890/760 

Pojemność: 198 l
Waga: 55 kg

Bez przelewu 

Cena: 4052,85 (4985,00)

Wanna wolnostojąca
150 cm

MSWA-1101150P 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/600 

Pojemność: 185 l
Waga: 48 kg
Z przelewem

Cena: 3215,45 (3955,00)
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wanny
wolnostojące

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Super nowoczesna wanna wolnostojąca o efektownym, okrągłym kształcie. 
Wanna RINGO zapewni efekt kąpieli w jacuzzi we własnej łazience!

·  Idealna głębokość – dla maksymalnego odprężenia podczas  
    codziennych kąpieli

·  Doskonała propozycja do przestronnego, nowoczesnego pokoju kąpielowego

·  Właściwości termoizolacyjne, dzięki którym gorąca kąpiel może trwać  
    jeszcze dłużej

·  Fenomenalny efekt w połączeniu z designerską baterią stojącą z kolekcji Massi

·  W komplecie odpływ z mosiądzu oraz stelaż umożliwiający  
    wypoziomowanie wanny

RINGO

Wanna wolnostojąca
140 cm
MSWA-6828 
Rozmiar S/G/W mm: 1400/1400/580 
Pojemność: 265 l
Waga: 85 kg
Bez przelewu

Cena: 5077,24 (6245,00)

Zaskakująco prosta i oryginalna jednocześnie! Wanna wolnostojąca  
SIMPLE znakomicie oddaje piękno nieskomplikowanych kształtów. 

·  Model zaprojektowany z myślą o miłośnikach modnego stylu  
    minimalistycznego

·  Prosta, geometryczna forma doskonale wpisująca się w aktualne  
    trendy w światowym wzornictwie

·  Symetryczna budowa i centralnie ulokowany odpływ – dla większego  
    komfortu użytkowania

·  Właściwości termoizolacyjne, dzięki obecności powietrza między  
    dwoma arkuszami akrylu 

·  Możliwość postawienia bezpośrednio przy ścianie

SIMPLE

Wanna wolnostojąca
150 cm
MSWA-819150 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/600 
Pojemność: 170 l
Waga: 68 kg
Bez przelewu

Cena: 3378,05 (4155,00)

Wanna wolnostojąca
170 cm
MSWA-819170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/800/600 
Pojemność: 227 l
Waga: 71 kg
Bez przelewu

Cena: 3565,04 (4385,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.22

Absolutny unikat w kolekcji wanien wolnostojących Massi! Model PERLA  
to model, który lubi być w centrum uwagi! Wyrazista propozycja do różnych 
aranżacji, zwłaszcza industrialnych, a także retro.

·  Niepowtarzalny design – połączenie klasycznego, białego wnętrza  
    z oryginalną, złotą oprawą

·  Dopracowany w każdym detalu projekt - wzbogacenie prostej formy  
    o ozdobne tłoczenie

·  Możliwość nadania wyrafinowanego charakteru nawet skromnie  
    urządzonej łazience

·  Specjalna, niejednorodna powierzchnia – dla większych doznań nie  
    tylko estetycznych 

·  Głębokość i profilowanie gwarantujące kąpiel na miarę rytuału SPA

PERLA WHITE/GOLD

Wanna wolnostojąca PRESTIGE to propozycja dla najbardziej  
wymagających designerów, którzy pragną uzyskać w swojej łazience  
efekt luksusowego salonu SPA. 

·  Piękny, migdałowy kształt, który wprowadza do łazienki harmonię  
    i elegancję

·  Nowa jakość codziennych kąpieli, dzięki zwiększonej głębokości  
    i ergonomicznemu profilowaniu

·  Termoizolacyjna konstrukcja – aby gorąca kąpiel mogła trwać  
    znacznie dłużej

·  Łatwe czyszczenie i niesłabnący blask, dzięki idealnie gładkiej powierzchni

·  Wytrzymałość - wanna wykonana z podwójnej warstwy akrylu  
    i wzmocniona włóknem szklanym 

PRESTIGE

Wanna wolnostojąca
190 cm

MSWA-6906 
Rozmiar S/G/W mm: 1900/850/580 

Pojemność: 200 l
Waga: 56 kg

Bez przelewu 

Cena: 4044,72 (4975,00)

Wanna wolnostojąca
170 cm

MSWA-6521G ( złota) 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/780/680 

Pojemność: 210 l
Waga: 55 kg
Z przelewem

Cena: 4491,87 (5525,00)

Wanna wolnostojąca
170 cm

MSWA-6521W ( biała) 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/780/680 

Pojemność: 210 l
Waga: 55 kg
Z przelewem

Cena: 4036,59 (4965,00)
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wanny
wolnostojące

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Model WALL stanowi odpowiedź na potrzeby właścicieli niewielkich łazienek, 
którzy mimo ograniczonych możliwości metrażowych, nie chcą rezygnować  
z kąpieli w wannie. 

·  Kompromis doskonały między wanną wolnostojącą a modelem do zabudowy

·  Innowacyjna konstrukcja, która pozwala ustawić wannę bezpośrednio  
    przy ścianie

·  Kompaktowe rozmiary i ergonomiczne kształty – w sam raz do  
     małych pomieszczeń

·  Możliwość spełnienia marzenia o luksusowej wannie wolnostojącej  
     na kilkumetrowej przestrzeni

·  Uniwersalny, ponadczasowy design, który pasuje do absolutnie każdej aranżacji

WALL

Jedna z najobszerniejszych wanien wolnostojących w całej kolekcji Massi! 
Model WIDE zapewnia bezkonkurencyjny standard codziennych kąpieli.
Imponująca szerokość 100 cm – dla niezwykle wysokiego komfortu kąpieli 
(także we dwoje)

·  Nowoczesny design, inspirowany światowymi trendami w aranżacji łazienek

·  Efektowny, cienki rant, dodający obszernej bryle lekkości, delikatności  
    i elegancji

·  Sposób na udaną metamorfozę - możliwość zamiany standardowej łazienki  
    w luksusowe mini SPA

·  Innowacyjna technologia - ścianki o właściwościach termoizolacyjnych

·  Dla spektakularnego efektu, zaleca się montaż wanny w centralnym punkcie     
    pokoju kąpielowego

WIDE

Wanna wolnostojąca
175 cm
MSWA-6834 
Rozmiar S/G/W mm: 1750/1000/580 
Pojemność: 205 l
Waga: 58 kg
Bez przelewu

Cena: 3865,85 (4755,00)

Wanna wolnostojąca
150 cm
MSWA-6815B150 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/580 
Pojemność: 185 l
Waga: 51 kg
Bez przelewu

Cena: 4142,28 (5095,00)

Wanna wolnostojąca
170 cm
MSWA-6815B170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/800/580 
Pojemność: 267 l
Waga: 55 kg
Bez przelewu

Cena: 4304,88 (5295,00)

Wanna wolnostojąca
140 cm
MSWA-6815B140 
Rozmiar S/G/W mm: 1400/700/580 
Pojemność: 170 l
Waga: 47 kg
Bez przelewu

Cena: 3979,67 (4895,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.16

Wanna wolnostojąca
172 cm

MSWA-812172B (czarny połysk) 
Rozmiar S/G/W mm: 1720/820/600 

Pojemność: 230 l
Waga: 52 kg

Bez przelewu 

Cena: 4264,23 (5245,00)

Wanna wolnostojąca
172 cm

MSWA-812172 
Rozmiar S/G/W mm: 1720/820/600 

Pojemność: 230 l
Waga: 52 kg

Bez przelewu 

Cena: 2857,72 (3515,00)

Wanna wolnostojąca
150 cm

MSWA-812150B (czarny połysk) 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/600 

Pojemność: 200 l
Waga: 44 kg

Bez przelewu 

Cena: 3833,33 (4715,00)

Wanna wolnostojąca
150 cm

MSWA-812150
MSWA-812150P 

Rozmiar S/G/W mm: 1500/750/600 
Pojemność: 200 l

Waga: 44 kg
Wanna w wersji z przelewem oraz bez 

Cena: 2491,87 (3065,00)

Wanna wolnostojąca
160 cm

MSWA-812160 
Rozmiar S/G/W mm: 1600/750/600 

Pojemność: 220 l
Waga: 48 kg

Bez przelewu 

Cena: 2670,73 (3285,00)

Wanna wolnostojąca
160 cm

MSWA-812160B (czarny połysk) 
Rozmiar S/G/W mm: 1600/750/600 

Pojemność: 220 l
Waga: 48 kg

Bez przelewu 

Cena: 4060,98 (4995,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.18

Innowacyjna wanna wolnostojąca utrzymująca ciepło znacznie dłużej. 
Projektanci modelu THERMO pomyśleli zarówno o estetyce, jak  
i o funkcjonalności. 

·  Najnowocześniejszy design – owalny kształt, zaokrąglone linie  
    i minimalistyczny wzór

·  Ponadczasowa, uniwersalna stylistyka – bezproblemowe dopasowanie  
    do posiadanej aranżacji

·  Wrażenie lekkości i delikatności, pomimo bardzo stabilnej, obszernej formy

·  Specjalnie wyprofilowane wnętrze, budujące poczucie bezpieczeństwa  
    i relaksu

·  Ekonomia kąpieli, dzięki ściankom o właściwościach termoizolacyjnych

·  Dwie wersje kolorystyczne do wyboru – klasyczna, śnieżna biel  
    lub elegancka czerń

THERMO
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wanny
tradycyjne

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Prostokątna wanna INDO łączy najnowocześniejsze technologie  
z klasyczną stylistyką, zapewniając przyjemną i bezpieczną kąpiel  
użytkownikom w każdym wieku.

·  Wytrzymała i stabilna konstrukcja. 

·  Płaski profil dna zwiększający bezpieczeństwo przy wchodzeniu  
    i wychodzeniu z wanny lub przy braniu prysznica. 

·  Wysokiej klasy akryl, zapewniający doskonałą izolację termiczną  
    (ciepła powierzchnia) i akustyczną (wygłuszenie odgłosu spadającej wody). 

INDO

NOWOŚĆ

Wanna tradycyjna  
170 cm

MSWT-IN-004170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/750/430 

Pojemność: 170 l
Waga: 28 kg

Cena: 752,03 (925,00)

Wanna tradycyjna  
140 cm

MSWT-IN-001140 
Rozmiar S/G/W mm: 1400/700/430 

Pojemność: 140 l
Waga: 24 kg

Cena: 646,34 (795,00)

Wanna tradycyjna  
160 cm

MSWT-IN-003160 
Rozmiar S/G/W mm: 1600/700/430 

Pojemność: 160 l
Waga: 26 kg

Cena: 703,25 (865,00)

Wanna tradycyjna  
150 cm

MSWT-IN-002150 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/700/430 

Pojemność: 150 l
Waga: 22 kg

Cena: 662,60 (815,00)

Osłona uniwersalna długa 
MSWTOD-001

Rozmiar S/G mm: 1400/520 

Cena: 280,49 (345,00)

Osłona uniwersalna długa 
MSWTOD-002 

Rozmiar S/G mm: 1500/520 

Cena: 280,49 (345,00)

Osłona uniwersalna długa 
MSWTOD-003 

Rozmiar S/G mm: 1600/520 

Cena: 296,75 (365,00)

Osłona uniwersalna długa 
MSWTOD-004 

Rozmiar S/G mm: 1700/520 

Cena: 296,75 (365,00)

NOWOŚĆ

Osłona uniwersalna długa 
MSWTOD-005 

Rozmiar S/G mm: 1800/560 

Cena: 313,01 (385,00)

Osłona uniwersalna krótka 
MSWTOK-001 

Rozmiar S/G mm: 700/520 

Cena: 174,80 (215,00)

Osłona uniwersalna krótka 
MSWTOK-002 

Rozmiar S/G mm: 750/520 

Cena: 174,80 (215,00)

Osłona uniwersalna krótka 
MSWTOK-003 

Rozmiar S/G mm: 800/560 

Cena: 174,80 (215,00)

Wanny do zabudowy dostępne od 9 lipca 2018.
Szczegóły u sprzedawców oraz na www.massi.pl

Wanna tradycyjna  
170 cm

MSWT-EM-001170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/750/410 

Pojemność: 180 l
Waga: 28 kg

Cena: 890,24 (1095,00)

Wanna tradycyjna  
180 cm

MSWT-EM-002180 
Rozmiar S/G/W mm: 1800/800/410 

Pojemność: 210 l
Waga: 30 kg

Cena: 971,54 (1195,00)

EMBER to idealnie symetryczny model, wykonany z ogromną dbałością 
o detale.   Posiada wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnej, 
komfortowej wanny.

·  Prosty, efektowny design nawiązuje do modnego minimalizmu

·  Niewielka waga pozwala na łatwy montaż, a wytrzymała konstrukcja  
    daje poczucie stabilności. 

·  Akrylowa powierzchnia jest zawsze przyjemnie ciepła i ułatwia  
    utrzymanie czystości. 

·  Bardzo dobra termoizolacja pozwala na długie kąpiele.

·  Centralnie ulokowany odpływ i profilowane oparcia z obu stron  
    umożliwiają wygodną kąpiel we dwoje. 

EMBER

Wanna tradycyjna  
170 cm

MSWT-PE-003170 
Rozmiar S/G/W mm: 1700/750/410 

Pojemność: 170 l
Waga: 28 kg

Cena: 711,38 (875,00)

Wanna tradycyjna  
150 cm

MSWT-PE-001150 
Rozmiar S/G/W mm: 1500/700/410 

Pojemność: 150 l
Waga: 24 kg

Cena: 646,34 (795,00)

Wanna tradycyjna  
160 cm

MSWT-PE-002160 
Rozmiar S/G/W mm: 1600/750/410 

Pojemność: 160 l
Waga: 26 kg

Cena: 678,86 (835,00)

Wanna PERSO to nowoczesny i oryginalny, a przy tym niezwykle  
ergonomiczny model do zabudowy, wykonany z najwyższej jakości  
wysokogatunkowego akrylu sanitarnego.

·  Profilowane oparcie i płaskie dno zwiększają komfort kąpieli

·  Idealnie gładka powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości

·  Niesymetryczna budowa, zawierająca krągłości i krawędzie, ułatwia  
    dopasowanie do wanny pozostałych elementów wyposażenia łazienki 

PERSO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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UMYWALKI
Nasza oferta umywalek obejmuje ponad 25 różnorodnych modeli. Są to przede wszystkim  
umywalki nablatowe, które stanowią funkcjonalną ozdobę nowoczesnych łazienek.  
Polecamy nowe modele o cienkim rancie - już od 3 mm, jak również designerskie umywalki  
wolnostojące, które sprawiają, że nawet niewielka łazienka nabiera charakteru eleganckiego  
i wyjątkowego wnętrza!

ZALETY UMYWALEK MASSI
·  Łatwe i ekologiczne czyszczenie dzięki powłoce polimerowej - technologia EASY CLEAN

·  Najwyższa jakość ceramiki sanitarnej

·  Śnieżnobiały kolor i wspaniały połysk nawet po latach użytkowania

Nawet 
10 lat

gwarancji

5 lat gwarancji w standardzie
+ dodatkowe 5 lat bezpłatnej gwarancji  
po rejestracji zakupów na www.massi.pl

W KOMPLECIE Z KAŻDĄ UMYWALKĄ
·  korek typu klik klak 

·  przy modelach wiszących - elementy mocujące
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umywalki
nablatowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Designerska umywalka nablatowa dla miłośników modnych,  
minimalistycznych aranżacji. Model ATIMO jest nie tylko bardzo  
efektowny, ale również niezwykle praktyczny.

·  Geometryczne kształty, które idealnie wpisują się   
    w nowoczesne aranżacje

·  Prostokątna, obszerna misa – wygodne użytkowanie bez  
    rozchlapywania wody

·  Wyrazisty design - mocno zarysowane, cienkie krawędzie (10 mm)

·  Czyszczenie bez chemii i piękny blask – powłoka nano  
    w systemie EASY CLEAN

·  Brak otworu na baterię - możliwość zestawienia ze stylową baterią stojącą 

ATIMO

Umywalka nablatowa
MSU-0014 

Rozmiar S/G/W mm: 610/410/115 
Waga: 13 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 369,92 (455,00)

NOWOŚĆ
ZOBACZ

W ZESTAWIE

str.22

MALO

Umywalka nablatowa
MSU-5601 

Rozmiar S/G/W mm: 320/320/135 
Waga: 6 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 247,97 (305,00)

Umywalka nablatowa
MSU-5604 

Rozmiar S/G/W mm: 380/380/155 
Waga: 8 kg

Bez otworu na baterię 
Z przelewem 

Cena: 256,10 (315,00)

Umywalka nablatowa
MSU-5053B 

Rozmiar S/G/W mm: 415/415/160 
Waga: 9 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 264,23 (325,00)

Supernowoczesny, okrągły kształt i najmodniejszy, minimalistyczny styl! 
Umywalka nablatowa MALO zachwyca symetryczną, opływową formą, 
kompaktowymi rozmiarami i śnieżnobiałym kolorem. 

·  Subtelny design i cienkie krawędzie, dzięki którym umywalka  
    prezentuje się delikatnie 

·  Maksymalna wygoda użytkowania, dzięki głębokiej, krągłej misie

·  Najwyższa jakość wykonania – specjalna, lekka ceramika  
    w odcieniu śnieżnej bieli

·  Nieskazitelny połysk i łatwe czyszczenie, dzięki  
    nanopowłoce EASY CLEAN

·  Brak otworu na baterię inspiruje do eksperymentowania  
     z bateriami stojącymi

·  Trzy rozmiary do wyboru: 32, 38 i 41 cm

Nowoczesna, elegancka i funkcjonalna umywalka  
w kompaktowym rozmiarze.

·  Nietypowy projekt - misę o opływowym kształcie mocuje  
    się asymetrycznie na blacie

·  Ponadczasowy, uniwersalny design, który doskonale prezentuje  
    się w każdej aranżacji

·  Niewielkie rozmiary – w sam raz do małej, modnej łazienki

·  Gotowy otwór na baterię, aby zaoszczędzić czas  
    na montaż armatury  

·  Łatwe utrzymanie w czystości – ceramika pokryta powłoką  
    antybakteryjną EASY CLEAN

DECA

Umywalka nablatowa
MSU-5239 

Rozmiar S/G/W mm: 415/290/120 
Waga: 9,5 kg

Z otworem na baterię
Bez przelewu

Cena: 280,49 (345,00)

Umywalka nablatowa ADIUCA zachwyca minimalistycznym designem  
i swoją funkcjonalnością. Dzięki smukłym krawędziom prezentuje się lekko, 
kompaktowo i bardzo stylowo. 

·  Ponadczasowy, uniwersalny wzór - na miarę każdej, modnej łazienki

·  Wyjątkowo cienkie ranty, dodające modelowi delikatności i elegancji

·  Wygodne mycie bez rozchlapywania wody, dzięki obszernej,  
    prostokątnej misie

·  Brak otworu na baterię – możliwość zestawienia z designerską  
    baterią stojącą z kolekcji Massi

·  Łatwe czyszczenie i utrzymujący się blask, dzięki powłoce  
    antybakteryjnej EASY CLEAN

ADIUCA

Umywalka nablatowa
MSU-0011 

Rozmiar S/G/W mm: 510/410/140
Waga: 13 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 321,14 (395,00)

Okrągła nowość w rodzinie umywalek nablatowych Massi.  
Designerski model AGIO dedykowany jest wszystkim miłośnikom  
modnych i funkcjonalnych wnętrz. 

·  Użyteczna asymetria, generująca dodatkową przestrzeń na drobne  
    akcesoria łazienkowe

·  Uniwersalna stylistyka - umywalka będzie dobrze wyglądać  
    w każdej, modnej aranżacji

·  Idealny wybór do niewielkich wnętrz, dzięki przemyślanym,  
    kompaktowym rozmiarom

·  Super cienki rant (zaledwie 8 mm grubości), który dodaje misie  
    lekkości i nowoczesności

·  Technologia EASY CLEAN – innowacyjna nanopowłoka  
    o właściwościach antybakteryjnych

AGIO

Umywalka nablatowa
MSU-0006 

Rozmiar S/G/W mm: 460/460/150
Waga: 11,5 kg

Z otworem na baterię
Z przelewem 

Cena: 264,23 (325,00)

Umywalka nablatowa ALAMA dedykowana jest miłośnikom oryginalnych 
rozwiązań aranżacyjnych, którzy chcą urządzić swoją łazienkę w modnym, 
minimalistycznym stylu.

·  Kwadratowa misa o unikatowej formie i możliwość narożnego  
    umieszczenia baterii 

·  Ultra cienki rant (8 mm) i kompaktowe wymiary – idealne rozwiązanie  
    do małej łazienki

·  Dopracowana w każdym detalu estetyka – dynamiczne,  
    ale łagodnie zarysowane linie

·  Specjalny gatunek ceramiki – lekkiej, a jednocześnie odpornej  
    na zarysowania i uszkodzenia

·  Powłoka nano w systemie EASY CLEAN 

ALAMA

Umywalka nablatowa
MSU-0012 

Rozmiar S/G/W mm: 430/430/125 
Waga: 10 kg

Z otworem na baterię
Bez przelewu 

Cena: 288,62 (355,00)

Filigranowa piękność w kolekcji umywalek nablatowych Massi. Model 
ALIZMA znakomicie wpisuje się w nowoczesne, minimalistyczne trendy. 
Zachwyca np. na drewnianym blacie. 

·  Elegancki design - zgrabna, kwadratowa misa o wyjątkowo  
    smukłym rancie (5 mm)

·  Dyskretnie ukryta, zwężająca się podstawa 

·  Świetne rozwiązanie do niewielkich łazienek, dzięki  
    kompaktowym rozmiarom

·  Brak przelewu i otworu na baterię – łatwiejsze dopasowanie  
    do armatury i całej aranżacji

·  Udoskonalona ceramika – niezwykle lekka, a przy tym odporna  
    na zarysowania i uszkodzenia

ALIZMA

Umywalka nablatowa
MSU-0009 

Rozmiar S/G/W mm: 390/390/140 
Waga: 9,5 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 239,84 (295,00)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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umywalki
nablatowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Efektowna, przyciągająca uwagę, o niezwykle subtelnym designie.  
Umywalka nablatowa KORI roztacza w łazience aurę zmysłowości, 
lekkości i nowoczesności. 

·  Oryginalny design – prostokątny kształt, który urozmaicają  
    delikatnie uniesione krawędzie

·  Kołyskowe dno przyciąga wzrok i wzmacnia walory użytkowe produktu

·  Pomaga wprowadzić do łazienki relaksujący klimat i harmonię

·  Ceramika snow white - specjalny, wyjątkowo wytrzymały i efektowny    
    gatunek ceramiki

·  Technologia EASY CLEAN dla łatwego czyszczenia  
    i długotrwałego blasku

KORI

Umywalka nablatowa
MSU-5149B 

Rozmiar S/G/W mm: 600/380/130 
Waga: 15 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 337,40 (415,00)

Kwintesencja stylu i elegancji! Prostokątna umywalka  
Massi LANO to bardzo oryginalny, nowoczesny i funkcjonalny  
model z opcją mocowania na blacie lub do ściany.

·  Intrygujący design - wewnętrzne krawędzie misy subtelnie  
    unoszą się ku górze

·  Masywny, prostokątny kształt, który dodaje unikatowego  
    charakteru całej aranżacji

·  Dzięki wyprofilowanej misie, woda w naturalny sposób  
    spływa do odpływu

·  Ponadczasowa stylistyka, pasująca do każdej łazienki,  
     zwłaszcza elegancko urządzonej

·  Więcej miejsca na rzeczy - na tylnej krawędzi można ułożyć  
    drobne akcesoria łazienkowe

LANO

Umywalka nablatowa
MSU-5887B 

Rozmiar S/G/W mm: 600/300/100 
Waga: 18 kg

Z otworem na baterię
Bez przelewu

Brak powłoki ceramicznej  
na tylnej ścianie

Umywalka wisząca
Możliwość mocowania do ściany

Cena: 345,53 (425,00)

Efektowna umywalka nablatowa o subtelnym, owalnym kształcie.  
Model MORINA doskonale wygląda w nowoczesnych łazienkach.

·  Piękna, owalna, delikatna misa - jeden z ulubionych kształtów  
    projektantów

·  Pozwala wprowadzić do wnętrz relaksujący klimat, świeżość  
    i harmonię

·  Świetnie wygląda w zestawieniu z designerską baterią stojącą 

·  Ceramika snow white – specjalny gatunek o śnieżnobiałym  
    odcieniu i wysokiej wytrzymałości 

·  Powłoka EASY CLEAN – dla pięknego połysku  
    i perfekcyjnej czystości

MORINA

Umywalka nablatowa
MSU-5174 

Rozmiar S/G/W mm: 600/420/155 
Waga: 14 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 369,92 (455,00)

Umywalka nablatowa OVAL zachwyca subtelnym kształtem  
owalnej misy i zaskakuje kompaktowymi rozmiarami. Idealnie  
sprawdzi się w niewielkiej, nowoczesnej łazience.

·  Prosty, wyrazisty design 

·  Efekt delikatności i lekkości, dzięki wąskim krawędziom (20 mm)

·  Doskonały sposób na nowoczesny wystrój 

·  Mocno zwężona, dolna część umywalki, która ułatwia  
    czyszczenie blatu

·  Bezproblemowe utrzymanie ceramiki w czystości, dzięki  
    nanotechnologii EASY CLEAN

OVAL

Umywalka nablatowa
MSU-5060B 

Rozmiar S/G/W mm: 410/330/140 
Waga: 6 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 247,97 (305,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE
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Umywalka nablatowa DENI zachwyci każdego miłośnika  
minimalistycznych, nowoczesnych i przede wszystkim  
oryginalnych rozwiązań aranżacyjnych.

·  Element dekoracyjny i funkcjonalna umywalka w jednym

·  Nieszablonowe wzornictwo – okrągła forma o cienkich krawędziach

·  Regularne, opływowe linie, pomagające wprowadzić do łazienki  
    upragnioną harmonię

·  Model polecany w szczególności do nowoczesnych pokoi kąpielowych

·  Najwyższa jakość – specjalna ceramika snow white i nanopowłoka  
    EASY CLEAN

DENI

Umywalka nablatowa
MSU-5130 

Rozmiar S/G/W mm: 400/400/150 
Waga: 11,5 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 239,84 (295,00)

Oto kształt, który pokochali polscy projektanci! Umywalka będzie  
ozdobą każdej, eleganckiej łazienki.

·  Subtelny design – misa o łagodnej, owalnej, symetrycznej formie

·  Wygodne mycie bez rozchlapywania wody po blacie

·  Brak otworu na armaturę - możliwość dobrania nowoczesnej  
    baterii nablatowej

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki – dla miłośników nieskazitelnie  
    czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk, dzięki polimerowej  
    powłoce EASY CLEAN

DOTI

Umywalka nablatowa
MSU-5105A 

Rozmiar S/G/W mm: 600/430/140 
Waga: 14 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 321,14 (395,00)

Designerska umywalka nablatowa o przepięknym, lekkim  
i fantazyjnym kształcie. Model ISIN doda każdej łazience  
oryginalności, elegancji i nowoczesności. 

·  Wyszukany design - umywalka przypomina rozłożony arkusz  
    papieru, którego rogi delikatnie unoszą się ku górze

·  Płytka misa o imponującej szerokości dla maksymalnej wygody  
    użytkowania

·  Spektakularny efekt wizualny w połączeniu z baterią stojącą

·  Najwyższa jakość wykonania  - ceramika snow white i specjalna  
    warstwa antybakteryjna

·  Dwie wersje do wyboru - z dyskretnie wbudowanym otworem  
    na baterię lub bez otworu

ISIN

Umywalka nablatowa
MSU-5233 

Rozmiar S/G/W mm: 570/380/100 
Waga: 10 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 304,88 (375,00)

Umywalka nablatowa
MSU-5234 

Rozmiar S/G/W mm: 560/420/100 
Waga: 10 kg

Z otworem na baterię
Bez przelewu

Cena: 304,88 (375,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE
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umywalki
nablatowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Ponadczasowy model, stworzony z myślą o łazienkach urządzanych  
w różnych stylach.

·  Nowoczesny design, inspirowany światowymi trendami  
    w ceramice sanitarnej

·  Zaskakujący, geometryczny efekt – zestawienie prostokątnej  
    formy z wypukłościami

·  Delikatna, harmonijna konstrukcja, dzięki złagodzeniu krawędzi misy

·  Uniwersalny rozmiar – łatwe dopasowanie do łazienek  
    o różnych gabarytach

·  Ceramika z nanotechnologią EASY CLEAN – dla szybkiego  
    czyszczenia bez użycia chemii

RECTO

Umywalka nablatowa
MSU-5253 

Rozmiar S/G/W mm: 600/410/155 
Waga: 15 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 264,23 (325,00)

Umywalka nablatowa RINGA zachwyca nowoczesnym, świeżym 
designem. 

·  Intrygujący design - kolisty kształt z efektownie zwężoną podstawą

·  Ergonomia – umywalka nie zajmuje dużo miejsca na blacie i nadaje   
    się do małej łazienki

·  Prosta forma, która idealnie sprawdzi się w aranżacji nowoczesnej  
    lub minimalistycznej

·  Brak otworu na baterię – zaleca się zestawienie umywalki  
    z designerską baterią nablatową

·  Najwyższa jakość wykonania – ceramika snow white z powłoką  
    antybakteryjną EASY CLEAN

RINGA

Umywalka nablatowa
MSU-5509 

Rozmiar S/G/W mm: 400/400/150 
Waga: 12 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 256,10 (315,00)

Propozycja dla miłośników zdecydowanych, a przy tym subtelnych 
kształtów. Umywalka nablatowa SHALL zachwyca delikatną, lekką 
formą, łączącą geometryczne linie z łagodnymi kątami.

·  Imponujące rozmiary – szeroka misa, która doskonale sprawdzi  
    się w dużych łazienkach

·  Uniwersalny, ponadczasowy design, pasujący do  
    różnorodnych aranżacji

·  Profilowane wnętrze, zapewniające skuteczne odprowadzanie    
    wody

·  Brak otworu na baterię 

·  Innowacyjne technologie – ceramika snow white wzbogacona  
    o nanopowłokę Easy Clean

SHALL

Umywalka nablatowa
MSU-5182 

Rozmiar S/G/W mm: 705/395/125 
Waga: 14 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 353,66 (435,00)

Uzyskaj niesamowity, optyczny efekt zrównania misy z blatem! 
Umywalka nablatowa SIDE zachwyca nowoczesnymi, przemyślanymi 
kształtami i zaskakuje funkcjonalnością. 

·  Jedyny w swoim rodzaju design – płytkie wnętrze skrywające    
     asymetrię

·  Dynamiczne profilowanie misy, dające wrażenie, że woda zaraz  
    opuści swoją nieckę

·  Maksymalny komfort użytkowania, dzięki dużej szerokości

·  Wysoki połysk i skuteczne czyszczenie z użyciem samej wody,  
    dzięki powłoce EASY CLEAN

·  Dwie opcje montażu – mocowanie na blacie lub do ściany,  
    w zależności od gustu

SIDE

Umywalka nablatowa
MSU-5172B 

Rozmiar S/G/W mm: 610/410/125 
Waga: 13 kg

Z otworem na baterię
Bez przelewu

Brak powłoki ceramicznej  
na tylnej ścianie

Cena: 296,75 (365,00)

Funkcjonalna umywalka nablatowa o efektownym, łódkowym  
kształcie i klasycznym odcieniu bieli. Model OTYLA dostępny  
jest w dwóch wersjach: z otworem na baterię i bez.

·  Sprawdzony sposób na metamorfozę łazienki i wprowadzenie do  
    niej harmonii

·  Unikatowy, świeży design, dzięki subtelnie uniesionym brzegom

·  Doskonałe wyprofilowanie, gwarantujące komfortowe korzystanie  
    z umywalki

OTYLA

Umywalka nablatowa
MSU-5062B 

Rozmiar S/G/W mm: 590/390/160 
Waga: 9,5 kg

Bez otworu na baterię
Z przelewem 

Cena: 264,23 (325,00)

Umywalka nablatowa
MSU-5062 

Rozmiar S/G/W mm: 590/390/180 
Waga: 9,5 kg

Z otworem na baterię
Z przelewem 

Cena: 264,23 (325,00)

Designerski model, pełen kuszących krągłości i symetrii. Umywalka 
nablatowa PLAKO zdecydowanie wyróżnia się spośród innych, dostępnych 
na rynku propozycji. 

·  Przyciągający uwagę design – okrągła misa z masywnymi krawędziami 

·  Łatwa do dopasowania konstrukcja – kompaktowe rozmiary  
    i klasyczna biel ceramiki

·  Nieskomplikowana forma, która pozwala podkreślić walory  
    estetyczne blatu

·  Specjalnie wyprofilowane wnętrze, które zapobiega  
    rozchlapywaniu wody

·  Czystość i piękny połysk, dzięki nanotechnologii EASY CLEAN

PLAKO

Umywalka nablatowa
MSU-5064 

Rozmiar S/G/W mm: 510/510/170 
Waga: 13 kg

Bez otworu na baterię
Z przelewem

Cena: 256,10 (315,00)

Model o wyrazistej linii brzegowej i nietypowym,  
walcowatym kształcie. 

·  Delikatny, zmysłowy design, dzięki połączeniu owalnej misy  
    z wygładzonymi krawędziami

·  Unikatowe wzornictwo, dedykowane osobom, które marzą  
    o łazience innej niż wszystkie

·  Brak otworu na baterię – możliwość swobodnego wyboru  
    miejsca montażu (armatury i samej umywalki)

·  Ceramika snow white, której nieskazitelnie biały odcień  
    utrzymuje się przez lata

POTI

Umywalka nablatowa
MSU-5257 

Rozmiar S/G/W mm: 605/415/155 
Waga: 12,5 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 280,49 (345,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE
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umywalki
nablatowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Umywalka wisząca Massi Decos to ponadczasowy model  
o obszernej, głębokiej i masywnej misie.

·  Stylistyka łącząca nowoczesny, prosty design  
    z subtelną elegancją. 

·  Wysoka funkcjonalność – wydzielona przestrzeń  
    na przybory toaletowe

·  Najwyższej jakości materiały – śnieżnobiała ceramika  
    z powłoką antybakteryjną EASY CLEAN

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki – dla miłośników nieskazitelnie  
    czystej łazienki

Model spójny z miską WC i bidetem z serii DECOS

DECOS

Umywalka wisząca 
MSU-K9376 

Rozmiar S/G/W mm: 520/430/390 
Waga: 23 kg

Mocowana do ściany
Z otworem na baterię

Z przelewem 

Cena: 516,26 (635,00)

Model, który doskonale oddaje nowoczesny, minimalistyczny  
trend w aranżacji łazienek. 

·  Design bazujący na prostych, geometrycznych kształtach

·  Masywna, ale zwężana ku dołowi misa

·  Wyrazisty wzór, dzięki któremu łazienka nabiera unikalnego stylu

·  Najwyższej jakości materiały – śnieżnobiała ceramika z powłoką    
    antybakteryjną EASY CLEAN

Model spójny z miską WC i bidetem z serii INGLO

INGLO

Umywalka wisząca 
MSU-K9389 

Rozmiar S/G/W mm: 520/440/380 
Waga: 22 kg

Mocowana do ściany
Z otworem na baterię

Z przelewem 

Cena: 540,65 (665,00)

Wisząca umywalka Massi LOCA to minimalistyczny model,  
którego konstrukcja bazuje na prostych, subtelnych,  
opływowych kształtach.
 

·  Głęboka, wygodna w użyciu misa

·  Ponadczasowy, uniwersalny design, który doskonale  
    prezentuje się w każdej aranżacji

·  Ozdoba do nowoczesnych, eleganckich łazienek

·  Wysoki połysk i skuteczne czyszczenie z użyciem samej wody,     
    dzięki powłoce EASY CLEAN

Model spójny z miską WC i bidetem z serii LOCA

LOCA

Umywalka wisząca 
MSU-K9380 

Rozmiar S/G/W mm: 530/440/380 
Waga: 20 kg

Mocowana do ściany
Z otworem na baterię

Z przelewem 

Cena: 500,00 (615,00)

Umywalka wisząca Massi Tringo to mocne, geometryczne linie 
tworzące misę o imponującej głębokości i nadające modelowi 
charakteru. 

·  Zaokrąglone - bezpieczne dla najmłodszych rogi

·  Geometryczna bryła ze zwężeniami ku dołowi

·  Najwyższa jakość - lśniąca ceramika snow white  
    z nanopowłoką EASY CLEAN

Model spójny z miską WC i bidetem z serii TRINGO

TRINGO

Umywalka wisząca 
MSU-K9370 

Rozmiar S/G/W mm: 570/440/390 
Waga: 23 kg

Mocowana do ściany
Z otworem na baterię

Z przelewem 

Cena: 451,22 (555,00)

Model inspirowany czystością i pięknem natury. Umywalka  
nablatowa SOMON wprowadzi do każdej łazienki klimat salonu  
SPA i stanie się jej funkcjonalną ozdobą. 

·  Nowoczesny, świeży design – szeroka, owalna misa z subtelnie  
    uniesionymi bokami

·  Wymarzone rozwiązanie do aranżacji modern, skandynawskiej  
    lub minimalistycznej

·  Wyrazisty wzór, dzięki któremu łazienka nabiera unikalnego stylu

·  Brak przelewu dla dodatkowego wzmocnienia walorów  
    wizualnych produktu

·  Najwyższej jakości materiały – śnieżnobiała ceramika  
    z powłoką antybakteryjną EASY CLEAN

SOMON

Umywalka nablatowa
MSU-5254 

Rozmiar S/G/W mm: 635/420/155 
Waga: 15 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 402,44 (495,00)

Prawdziwa królowa wśród umywalek nablatowych Massi!  
Designerski model SQUARE został zaprojektowany z myślą  
o najbardziej wymagających odbiorcach.

·  Zachwycający design – idealne proporcje i łagodnie piętrzące  
    się ku górze krawędzie

·  Przemyślane profilowanie, które zapobiega rozpryskiwaniu  
    się wody

·  Najwyższa jakość wykonania – ceramika snow white  
    z powłoką antybakteryjną EASY CLEAN

SQUARE

Umywalka nablatowa
MSU-5030A 

Rozmiar S/G/W mm: 560/400/145 
Waga: 13 kg

Z otworem na baterię
Bez przelewu

Brak powłoki ceramicznej  
na tylnej ścianie

Cena: 361,79 (445,00)

Piękna, nowoczesna, o subtelnym designie. Owalna umywalka  
nablatowa TOP perfekcyjnie odzwierciedla aktualne trendy  
w łazienkowym wzornictwie. 

·  Ultra nowoczesny design – nietypowa, owalna misa z płytkim  
    wnętrzem

·  Brak otworu na baterię – możliwość stworzenia wyrafinowanego  
    duetu z baterią stojącą

·  Brak przelewu dla wzmocnienia walorów estetycznych produktu

·  Najwyższa jakość - lśniąca ceramika snow white z nanopowłoką 
    EASY CLEAN

TOP

Umywalka nablatowa
MSU-5639 

Rozmiar S/G/W mm: 630/430/110 
Waga: 13 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 239,84 (295,00)

umywalki
nablatowe / wiszące

ZOBACZ
W ZESTAWIE
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umywalki
wolnostojące

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Minimalizm i geometria – te dwa słowa najlepiej oddają formę umywalki 
wolnostojącej KUBIK. W tej propozycji projektantów Massi nie znajdziesz 
zbędnych zdobień i wymyślnych kształtów. 

·  Prostota i uniwersalny styl

·  Ciekawa propozycja dla miłośników minimalistycznych aranżacji  
    i stylu industrialnego

·  Uniwersalny design - pasuje do każdej, współcześnie urządzonej  
    łazienki czy pokoju kąpielowego

·  Ceramika snow white, której nieskazitelnie biały odcień utrzymuje  
    się przez lata

·  Czystość i piękny połysk, dzięki nanotechnologii EASY CLEAN

KUBIK

Umywalka wolnostojąca
MSUS-003 

Rozmiar S/G/W mm: 400/400/830 
Waga:46 kg

Bez otworu na baterię
Bez przelewu

Cena: 1329,27 (1635,00)

Umywalka wolnostojąca Massi TRIUMF to bardzo oryginalny model,  
stworzony z myślą o nowoczesnych łazienkach - dla osób, które cenią 
piękno prostych kształtów. 

·  Uniwersalna stylistyka - umywalka pasuje do niemal każdej stylizacji,      
    zarówno nowoczesnej jak i klasycznej

·  Design bazujący na geometrii

·  Wrażenie łagodności i lekkości dzięki zaokrąglonym krawędziom 

·  Sprawdzony sposób na metamorfozę łazienki 

·  Bezproblemowe utrzymanie ceramiki w czystości, dzięki  
    nanotechnologii EASY CLEAN

TRIUMF

Umywalka wolnostojąca
MSUS-002 

Rozmiar S/G/W mm: 400/400/830 
Waga:48 kg

Z otworem na baterię
Z przelewem 

Cena: 1288,62 (1585,00)

INGLO to umywalka wolnostojąca o prostej linii i geometrycznym,  
zwężanym ku dołowi kształcie.  

·  Ponadczasowy, uniwersalny wzór

·  Funkcjonalna ozdoba do nowoczesnych łazienek 

·  Powierzchnia pokryta polimerowa powłoką antybakteryjną Easy Clean

·  Piękny połysk i łatwe czyszczenie z użyciem wyłącznie bieżącej wody

·  Na tylnej krawędzi można ułożyć drobne akcesoria łazienkowe 

INGLO

Umywalka wolnostojąca
MSUS-4003 

Rozmiar S/G/W mm: 500/440/840 
Waga: 50 kg

Z otworem na baterię
Z przelewem 

Cena: 1182,93 (1455,00)

Umywalka wolnostojąca Massi DATURA to unikalny, designerski element 
dekoracyjny i jednocześnie produkt najwyższej jakości.

·  Smukła, lekka forma

·  Fantazyjny, kielichowaty kształt

·  Funkcjonalna i trwała ceramika

·  Ceramika snow white - specjalny, wyjątkowo wytrzymały i efektowny    
    gatunek ceramiki

·  Technologia EASY CLEAN dla łatwego czyszczenia i długotrwałego blasku

DATURA

Umywalka wolnostojąca
MSUS-001 

Rozmiar S/G/W mm: 430/430/970 
Waga: 40 kg

Z otworem na baterię
Z przelewem 

Cena: 1369,92 (1685,00)
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ZOBACZ W ZESTAWIE str. 12, 14, 16MISKI WC I BIDETY
Wyselekcjonowaliśmy nowoczesne i stylowe kształty toalet i bidetów – od okrągłych,  
opływowych, po designerskie - geometryczne. Wszystkie w liniach pozwalających na  
spójne zestawianie ich obok siebie w łazience.

ZALETY MISEK WC I BIDETÓW MASSI
·  Łatwe i ekologiczne czyszczenie dzięki powłoce polimerowej - technologia EASY CLEAN

·  Najwyższa jakość ceramiki sanitarnej

·  Śnieżnobiały kolor i wspaniały połysk nawet po latach użytkowania

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie miski WC  - EASY FLUSH

·  Wysoka higiena i łatwiejsze czyszczenie dzięki bezkołnierzowej misce - RIMLESS  
    (wybrane modele misek WC)

·  Szybki montaż i demontaż deski dzięki systemowi EASY OFF

Nawet 
10 lat

gwarancji

5 lat gwarancji w standardzie
+ dodatkowe 5 lat bezpłatnej gwarancji  
po rejestracji zakupów na www.massi.pl

W KOMPLECIE Z KAŻDĄ MISKĄ WC
·  deska wolnoopadająca 

·  przy modelach wiszących i stojących - mata akustyczna
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Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Jeden z bestsellerów Massi - DECOS w nowej odsłonie! Prosta, masywna forma zyskała świeży,  
lekki, nowoczesny wygląd dzięki desce typu ultra slim! 

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

Model spójny z bidetem oraz umywalką wiszącą z serii DECOS

DECOS SLIM

Miska WC Rimless wisząca Slim Duro 
MSM-3673SLIM 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/380
Waga: 28 kg

Deska slim wolnoopadająca duroplast 
Grubość deski 2 cm

Cena: 617,89 (760,00)

Jeden z bestsellerów Massi - teraz w wersji mini, opracowanej z myślą o właścicielach mniejszych Model, 
którego prosta, masywna forma zyskała świeży, lekki, nowoczesny wygląd dzięki desce typu ultra slim! 

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Wersja dla mniejszych łazienek - miska krótsza o 7 cm w porównaniu do modelu podstawowego

DECOS MINI SLIM

Miska WC wisząca Duro 
MSM-3673MDU 

Rozmiar S/G/W mm: 360/480/370
Waga: 24 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 540,65 (665,00)

Miska WC wisząca Slim Duro 
MSM-3673MSLIM 

Rozmiar S/G/W mm: 360/480/370
Waga: 24 kg

Deska slim wolnoopadająca duroplast 
Grubość deski 2 cm 

Cena: 540,65 (665,00)

Jeden z bestsellerów Massi - teraz w wersji mini, opracowanej z myślą o właścicielach mniejszych łazienek! 
Opływowa forma, której lekkości dodają miękkie linie i łagodne skosy. DECOS sprawdzi się w każdej  
łazience - zarówno urządzonej współcześnie, jak i klasycznie.

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Wysoka higiena i łatwiejsze czyszczenie dzięki misce bezkołnierzowej - RIMLESS

·  Wersja dla mniejszych łazienek - miska krótsza o 7 cm w porównaniu do modelu podstawowego

DECOS MINI RIMLESS

Miska WC Rimless wisząca Slim Duro 
MSM-0003SLIM 

Rozmiar S/G/W mm: 360/480/370
Waga: 24 kg

Deska slim wolnoopadająca duroplast 
Grubość deski 2 cm 

Cena: 621,95 (765,00)

Jeden z bestsellerów Massi! Opływowa forma, której lekkości dodają miękkie linie i łagodne skosy.  
DECOS sprawdzi się w każdej łazience - zarówno urządzonej współcześnie, jak i klasycznie.

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Wysoka higiena i łatwiejsze czyszczenie dzięki misce bezkołnierzowej - RIMLESS

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

Model spójny z bidetem oraz umywalką wiszącą z serii DECOS

DECOS RIMLESS

Miska WC Rimless wisząca Slim Duro 
MSM-3673RIMSLIM 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/380
Waga: 28 kg

Deska slim wolnoopadająca duroplast 
Grubość deski 2 cm 

Cena: 613,82 (755,00)

NOWOŚĆ
ZOBACZ

W ZESTAWIE

str.12

NOWOŚĆ
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Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Model o prostej linii i geometrycznym, zwężanym ku dołowi kształcie. INGLO to doskonały wybór  
dla miłośników minimalistycznych łazienek!

·  Ponadczasowy, uniwersalny wzór - funkcjonalna ozdoba do nowoczesnych łazienek

·  Ceramika o śnieżnobiałym odcieniu i wysokiej wytrzymałości 

·  Technologia EASY CLEAN dla łatwego czyszczenia i długotrwałego blasku

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

Model spójny z bidetem, umywalką wiszącą oraz wolnostojącą z serii INGLO

INGLO

Miska WC wisząca Duro 
MSM-2389DU 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/380 
Waga: 30 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 613,82 (755,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.22

TRINGO to model o masywnej bryle, której lekkości nadają subtelne zaokrąglenia  
i zwężenia ku dołowi. Mocne kształty i minimalistyczna stylistyka!

·  Geometryczna bryła o łagodnie zaokrąglonych krawędziach

·  Ceramika, której nieskazitelnie biały odcień utrzymuje się przez lata

·  Bezproblemowe utrzymanie w czystości dzięki nanotechnologii EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

Model spójny z bidetem oraz umywalką wiszącą z serii TRINGO

TRINGO

Miska WC wisząca Duro 
MSM-3073DU 

Rozmiar S/G/W mm: 300/560/350 
Waga: 25 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 589,43 (725,00)

CALIPSO to zrównoważona elegancja zamknięta w oryginalnym, ale prostym kształcie.  
Nowoczesność i maksymalna funkcjonalność dla Twojej łazienki!

·  Ciekawy design i pełna wygoda użytkowania

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

CALIPSO

Miska WC wisząca Duro 
MSM-3221DU 

Rozmiar S/G/W mm: 350/560/360 
Waga: 23 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 605,69 (745,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.20

Jeden z bestsellerów Massi! Opływowa forma, której lekkości dodają miękkie linie i łagodne skosy.  
DECOS sprawdzi się w każdej łazience - zarówno urządzonej współcześnie, jak i klasycznie.

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

Model spójny z bidetem oraz umywalką wiszącą z serii DECOS

DECOS

Miska WC wisząca PP 
MSM-3673PP 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/380
Waga: 28 kg

Deska wolnoopadająca PP

Cena: 508,13 (625,00)

Miska WC wisząca Duro 
MSM-3673DU 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/380
Waga: 28 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 613,82 (755,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.14

LOCA to ponadczasowy model, którego konstrukcja bazuje na prostych, subtelnych,  
opływowych kształtach. 

·  Uniwersalny design, który doskonale prezentuje się w każdej aranżacji

·  Najwyższa jakość wykonania i śnieżnobiały kolor ceramiki 

·  Powłoka polimerowa EASY CLEAN – dla pięknego połysku i perfekcyjnej czystości

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

Model spójny z bidetem oraz umywalką wiszącą z serii LOCA

LOCA

Miska WC wisząca Duro 
MSM-3083DU 

Rozmiar S/G/W mm: 340/560/370 
Waga: 28 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 581,30 (715,00)

Miska WC wisząca Slim Duro 
MSM-0002SLIM 

Rozmiar S/G/W mm:365/490/320 
Waga: 24 kg

Deska wolnoopadająca duroplast 

Cena: 516,26 (635,00)

Miska LOCA w wersji mini, opracowanej z myślą o właścicielach mniejszych łazienek! LOCA to ponadczasowy 
model, którego konstrukcja bazuje na prostych, subtelnych, opływowych kształtach.

·  Uniwersalny design, który doskonale prezentuje się w każdej aranżacji

·  Powłoka polimerowa EASY CLEAN – dla pięknego połysku i perfekcyjnej czystości

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Wysoka higiena i łatwiejsze czyszczenie dzięki misce bezkołnierzowej - RIMLESS

·  Wersja dla mniejszych łazienek - miska krótsza o 7 cm w porównaniu do modelu podstawowego

LOCA MINI

NOWOŚĆ

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 18
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Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Elegancki, wiszący bidet o ergonomicznych kształtach - idealne rozwiązanie dla  
szukających kompromisu między subtelną klasyką a odważną nowoczesnością. 

·  Uniwersalny design, który doskonale prezentuje się w każdej aranżacji

·  Najwyższa jakość wykonania i śnieżnobiały kolor ceramiki 

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

LOCA

Bidet wiszący 
MSB-31083 

Rozmiar S/G/W mm: 340/560/320 
Waga: 24 kg 

Cena: 483,74 (595,00)

Bidet wiszący 
MSB-0002 

Rozmiar S/G/W mm: 375/490/325 
Waga: 22 kg 

Cena: 402,44 (495,00)

LOCA w wersji mini, opracowanej z myślą o właścicielach mniejszych łazienek! Elegancki,  
wiszący bidet o ergonomicznych kształtach - idealne rozwiązanie dla szukających  
kompromisu między subtelną klasyką a odważną nowoczesnością. 

·  Uniwersalny design, który doskonale prezentuje się w każdej aranżacji

·  Najwyższa jakość wykonania i śnieżnobiały kolor ceramiki 

·  Powłoka polimerowa EASY CLEAN – dla pięknego połysku i perfekcyjnej czystości

·  Wersja dla mniejszych łazienek - miska krótsza o 7 cm w porównaniu do modelu podstawowego

LOCA MINI

TRINGO to model o masywnej bryle, której lekkości nadają subtelne zaokrąglenia i zwężenia ku dołowi. 
Mocne kształty i minimalistyczna stylistyka!

·  Geometryczna bryła o łagodnie zaokrąglonych krawędziach

·  Ceramika, której nieskazitelnie biały odcień utrzymuje się przez lata

·  Bezproblemowe utrzymanie w czystości dzięki nanotechnologii EASY CLEAN

TRINGO

Bidet wiszący 
MSB-31370 

Rozmiar S/G/W mm: 350/570/300 
Waga: 21 kg 

Cena: 426,83 (525,00)

NOWOŚĆ

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.18

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str20

Opływowa forma, której lekkości dodają miękkie linie i łagodne skosy. DECOS  sprawdzi się  
w każdej łazience - zarówno urządzonej współcześnie, jak i klasycznie.

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

DECOS

Bidet wiszący 
MSB-31673 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/320 
Waga: 24 kg 

Cena: 451,22 (555,00)

Bidet wiszący 
MSB-0003 

Rozmiar S/G/W mm: 365/485/300 
Waga: 22 kg 

Cena: 451,22 (555,00)

Bidet DECOS w wersji mini, opracowanej z myślą o właścicielach mniejszych łazienek! Opływowa forma, 
której lekkości dodają miękkie linie i łagodne skosy. DECOS sprawdzi się w każdej łazience - zarówno urzą-
dzonej współcześnie, jak i klasycznie.

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Wersja dla mniejszych łazienek - miska krótsza o 7 cm w porównaniu do modelu podstawowego

DECOS MINI

Model o prostej linii i geometrycznym, zwężanym ku dołowi kształcie. INGLO to doskonały  
wybór dla miłośników minimalistycznych łazienek!

·  Ponadczasowy, uniwersalny wzór - funkcjonalna ozdoba do nowoczesnych łazienek

·  Ceramika o śnieżnobiałym odcieniu i wysokiej wytrzymałości 

·  Technologia EASY CLEAN dla łatwego czyszczenia i długotrwałego blasku

INGLO

Bidet wiszący 
MSB-5389 

Rozmiar S/G/W mm: 360/550/300 
Waga: 24 kg 

Cena: 524,39 (645,00)

NOWOŚĆ
ZOBACZ

W ZESTAWIE

str.16

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.22

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.12,14
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Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

LOCA to model o nowoczesnej, oryginalnej konstrukcji, która w harmonijny sposób łączy  
masywną miskę WC z geometrycznymi, smukłymi liniami pokrywy. 

·  Uniwersalny design, który doskonale prezentuje się w każdej aranżacji

·  Najwyższa jakość wykonania i śnieżnobiały kolor ceramiki 

·  Powłoka polimerowa EASY CLEAN – dla pięknego połysku i perfekcyjnej czystości

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

LOCA

Kompakt 
MSK-A380DU 

Rozmiar S/G/W mm: 340/690/830 
Waga: 65 kg

Odpływ uniwersalny (pionowy/poziomy)
Zasilanie wody dolne ½ cala

Spust wody 3/6 litra
Kompakt jednoelementowy

Deska slim wolnoopadająca duroplast

Cena: 857,72 (1055,00)

Kompakt WC o prostych liniach, mocnych kształtach i minimalistycznej stylistyce.  
Model Tringo polecamy miłośnikom klasycznych i funkcjonalnych rozwiązań aranżacyjnych.

·  Geometryczna bryła o łagodnie zaokrąglonych krawędziach

·  Ceramika, której nieskazitelnie biały odcień utrzymuje się przez lata

·  Bezproblemowe utrzymanie w czystości dzięki nanotechnologii EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

TRINGO

Kompakt 
MSK-B2208SLIM 

Rozmiar S/G/W mm: 370/670/830 
Waga: 64 kg

Odpływ uniwersalny (pionowy/poziomy)
Zasilanie wody dolne ½ cala

Spust wody 3/6 litra
Kompakt dwuelementowy

(zbiornik i miska)
Deska wolnoopadająca duroplast 

Grubość deski 2 cm

Cena: 784,55 (965,00)

Kompakt WC DECOS to 2-elementowe, kompletne urządzenie sanitarne o pełnych kształtach  
i minimalistycznej konstrukcji. DECOS sprawdzi się w każdej łazience - zarówno urządzonej  
współcześnie, jak i klasycznie.

·  Uniwersalna, ponadczasowa stylistyka i subtelny design - łagodne łuki, pełne kształty 

·  Śnieżnobiały odcień ceramiki - dla miłośników nieskazitelnie czystej łazienki

·  Łatwe sprzątanie i piękny połysk - dzięki polimerowej powłoce EASY CLEAN

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

DECOS

Kompakt 
MSK-2673ADU 

Rozmiar S/G/W mm: 380/680/810 
Waga: 65 kg

Odpływ uniwersalny (pionowy/poziomy)
Zasilanie wody dolne ½ cala

Spust wody 3/6 litra
Kompakt dwuelementowy

(zbiornik i miska)
Deska wolnoopadająca duroplast

Cena: 890,24 (1095,00)

INGLO to nowoczesny, mocno geometryczny kompakt WC, w którym miska tworzy integralną całość  
ze zbiornikiem, estetycznie kryjąc miejsce łączenia elementów. 

·  Ponadczasowy, uniwersalny wzór - funkcjonalna ozdoba do nowoczesnych łazienek

·  Ceramika o śnieżnobiałym odcieniu i wysokiej wytrzymałości 

·  Technologia EASY CLEAN dla łatwego czyszczenia i długotrwałego blasku

·  Deska wolnoopadająca z systemem łatwego demontażu EASY OFF

·  Spłukiwanie kropelkowe po całym obwodzie ceramiki - EASY FLUSH

INGLO

Kompakt 
MSK-A389DU 

Rozmiar S/G/W mm: 360/660/820 
Waga: 67 kg

Odpływ uniwersalny (pionowy/poziomy)
Zasilanie wody dolne ½ cala

Spust wody 3/6 litra
Kompakt jednoelementowy 

Deska wolnoopadająca duroplast

Cena: 930,89 (1145,00)
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wc i bidety

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

IPPO PRO
Stelaż do miski WC 

MSST-003 
Szerokość 500 mm

6 mocowań
Regulacja wysokości 110 -125 cm

Nacisk do 400 kg
Możliwość montażu narożnego (1 na rynku)

10 lat gwarancji
Malowany proszkowo

Spust wody 3/6 l
Przeznaczony także do użytku publicznego

(dodatkowe mocowania dla niepełnosprawnych)
Rozstaw śrub mocujących [szer/wys w mm] 160/10

Waga 14,5 kg 

Cena: 353,66 (435,00)

RINO
Stelaż do bidetu 

MSST-001 
Szerokość 400 mm

8 mocowań
Regulacja wysokości 110 -125 cm

Nacisk do 400 kg
Możliwość montażu narożnego (1 na rynku)

10 lat gwarancji
Malowany proszkowo

Przeznaczony także do użytku publicznego
(dodatkowe mocowania dla niepełnosprawnych)

Rozstaw śrub mocujących [szer/wys w mm] 160/10
Waga 12 kg 

Cena: 256,10 (315,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 12-22

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 12-22

deski / przyciski do WC / stelaże

DECOS Duro
Deska sedesowa do miski  

MSDS-3673DU  

Cena: 235,77 (290,00)

DECOS SLIM Duro
Deska sedesowa do miski  

MSDS-3673DUSL  

Cena: 243,90 (300)

DECOS Mini Slim Duro 
Deska sedesowa do miski  

MSDS-3673MDUSL  

Cena: 243,90 (300,00)

DECOS PP
Deska sedesowa do miski  

MSDS-3673PP  

Cena: 178,86 (220,00)

INGLO Duro
Deska sedesowa do miski   

MSDS-2389DU  

Cena: 243,90 (300)

BUTTO
Przycisk biały 

MSST-P07 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 69,11 (85,00)

BUTTO
Przycisk chrom 

MSST-P09 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 117,89 (145,00)

BUTTO
Przycisk satyna 

MSST-P08 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 93,50 (115,00)

ENCO
Przycisk biały 

MSST-P01 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 69,11 (85,00)

ENCO 
Przycisk chrom 

MSST-P03 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 117,89 (145,00)

ENCO
Przycisk satyna 

MSST-P02 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 93,50 (115,00)

DERO
Przycisk biały 

MSST-P04 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 69,11 (85,00)

DERO 
Przycisk chrom 

MSST-P06 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 117,89 (145,00)

DERO 
Przycisk satyna 

MSST-P05 
System dwufunkcyjny, dwa przyciski 

  regulujące ilość wypuszczanej wody:
• mały przycisk 3 litry

• duży przycisk 6 litrów 

Cena: 93,50 (115,00)

LOCA Duro
Deska sedesowa do miski   

MSDS-3083DU  

Cena: 235,77 (290,00)

TRINGO Duro
Deska sedesowa do miski   

MSDS-3073DU  

Cena: 235,77 (290,00)

CALIPSO Duro
Deska sedesowa do miski  

MSDS-3221DU  

Cena: 235,77 (290,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.16

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.20,22

ZOBACZ
W ZESTAWIE
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Podkładka akustyczna
do miski wiszącej i bidetu 

MSA-P-01 

Cena: 20,33 (25,00)
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ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE
Nowoczesne ścianki prysznicowe typu Walk In doskonale wpisujące się w projekty  
współczesnych łazienek, minimalistyczne drzwi do zabudowy oraz praktyczne kabiny  
prysznicowe - czyli szeroka oferta dla tych osób, które lubią rozpocząć dzień od  
energetyzującego prysznica! Wszystkie rozwiązania prysznicowe Massi idealnie  
komponują się z brodzikami lub dyskretnymi odpływami liniowymi.

ZALETY ROZWIĄZAŃ PRYSZNICOWYCH MASSI
·  Łatwe i ekologiczne czyszczenie dzięki powłoce polimerowej - technologia EASY CLEAN

·  Ultra mocne szkło hartowane o niewielkiej grubości 6 lub 8 mm

·  Niezwykła estetyka kabin i drzwi prysznicowych dzięki profilom aluminiowym  
    pokrytych błyszczącym chromem

·  Brodziki z technologią Stabilsound - wygłuszenie hałasu, izolacja termiczna  
    i wyjątkowa trwałość

2 lata
gwarancji

Na brodziki i odpływy

W KOMPLECIE Z KAŻDYM BRODZIKIEM I ODPŁYWEM LINIOWYM
·  syfon
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ścianki prysznicowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

WALK IN FIX tworzy elegancka ścianka prysznicowa, wykonana z transparentnego szkła  
hartowanego oraz chromowany profil przyścienny - nowoczesny desing i pomysł na  
praktyczną aranżację strefy prysznica w narożniku łazienki.

·  Niezwykły efekt wizualny - proste i funkcjonalne rozwiązanie wybierane przez  
    projektantów wnętrz

·  Bezpieczne, ultra wytrzymałe szkło hartowane - o doskonałej przejrzystości i grubości 8 mm

·  Powierzchnia pokryta powłoką polimerową EASY CLEAN - ochrona szkła przed  
    zabrudzeniami i łatwe utrzymanie w czystości

·  Do montażu na posadzce lub brodziku

·  Profile aluminiowe pokryte błyszczącym chromem

·  Prosty i szybki montaż

WALK IN FIX

Ścianka prysznicowa
70x195 cm

MSKP- FA1021-70 
Rozmiar S/W mm: 700x1950 

Waga: 39 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 690-710
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 768,29 (945,00)

Ścianka prysznicowa
80x195 cm

MSKP- FA1021-80 
Rozmiar S/W mm: 800x1950 

Waga: 42 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 790-810
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 776,42 (955,00)

Ścianka prysznicowa
110x195 cm

MSKP- FA1021-110 
Rozmiar S/W mm: 1100x1950 

Waga: 51 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 1090-1110
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 808,94 (995,00)

Ścianka prysznicowa
120x195 cm

MSKP- FA1021-120 
Rozmiar S/W mm: 1200x1950 

Waga: 54 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 1190-1210
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 825,20 (1015,00)

Ścianka prysznicowa
130x195 cm

MSKP- FA1021-130 
Rozmiar S/W mm: 1300x1950 

Waga: 57 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 1290-1310
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 1020,33 (1255,00)

Ścianka prysznicowa
140x195 cm

MSKP- FA1021-140 
Rozmiar S/W mm: 1400x1950 

Waga: 60 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 1390-1410
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 1117,89 (1375,00)

Ścianka, która zwiększy funkcjonalność Twojej wanny! 
ARCO umożliwia komfortowe korzystanie z prysznica  
i zapobiega rozpryskiwaniu się wody.

·  Minimalistyczna stylistyka i unikatowy, asymetryczny  
    kształt - rozwiązanie polecane w szczególności do  
    mniejszych łazienek

·  Bezpieczne, ultra wytrzymałe szkło hartowane  
    - o doskonałej przejrzystości i grubości 6 mm

·  Profil aluminiowy pokryty błyszczącym chromem

ARCO

Parawan nawannowy 
(ruchomy 1800 ) 

MSKP- FA657 
Rozmiar S/W mm: 800x1400 

Waga: 15,5 kg
Uniwersalne, możliwość montażu

lewo/ prawo stronnie

Profil nierdzewny, wykonany  
z aluminium

Zakres regulacji na profilach: 
790-810

Szkło hartowane o grubości 6 mm

Cena: 345,53 (425,00)

Ścianka prysznicowa
90x195 cm

MSKP- FA1021-90 
Rozmiar S/W mm: 900x1950 

Waga: 45 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 890-910
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 792,68 (975,00)

Ścianka prysznicowa
100x195 cm

MSKP- FA1021-100 
Rozmiar S/W mm: 1000x1950 

Waga: 48 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na profilach: 990-1010
Zakres regulacji na  

stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 800,81 (985,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 12,14,22

WALK IN to pojedyncza ścianka prysznicowa, która wzmacnia nowoczesny design łazienki  
i daje pełną swobodę w dopasowaniu strefy prysznica do reszty projektu. Przejrzyście, lekko  
i elegancko!

·  Niezwykły efekt wizualny - proste i funkcjonalne rozwiązanie wybierane przez  
    projektantów wnętrz

·  Bezpieczne, ultra wytrzymałe szkło hartowane - o doskonałej przejrzystości i grubości 8 mm

·  Powierzchnia pokryta powłoką polimerową easy clean - ochrona szkła  
    przed zabrudzeniami i łatwe utrzymanie w czystości

·  Do montażu na posadzce lub brodziku

·  Profil aluminiowy pokryty błyszczącym chromem

·  Prosty i szybki montaż

WALK IN

Ścianka prysznicowa
70x195 cm

MSKP- FA1020-70 
Rozmiar S/W mm: 700x1950 

Waga: 39 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 768,29 (945,00)

Nowoczesna, przestronna, bardzo praktyczna - kabina prysznicowa, która powstała na bazie 
minimalistycznych ścianek WALK IN. Pełny komfort użytkowania i niezwykły efekt wizualny!

·  Bezpieczne, ultra wytrzymałe szkło hartowane - o doskonałej przejrzystości i grubości 8 mm

·  Powierzchnia pokryta powłoką polimerową EASY CLEAN - ochrona szkła przed zabrudzeniami  
    i łatwe utrzymanie w czystości

·  Do montażu na posadzce lub brodziku

·  Profile aluminiowe pokryte  
    błyszczącym chromem

·  Prosty i szybki montaż

W zestawie: stabilizator,  
profil przyścienny

WALK IN PRO

Ścianka prysznicowa
90 cm

MSKP-A1021-90 
Rozmiar S/G/W mm: 1700x900x1950 

Waga: 85 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Profil przyścienny

Ścianka prysznicowa
80x195 cm

MSKP- FA1020-80 
Rozmiar S/W mm: 800x1950 

Waga: 41 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 776,42 (955,00)

Ścianka prysznicowa
110x195 cm

MSKP- FA1020-110 
Rozmiar S/W mm: 1100x1950 

Waga: 47 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 808,94 (995,00)

Ścianka prysznicowa
120x195 cm

MSKP- FA1020-120 
Rozmiar S/W mm: 1200x1950 

Waga: 49 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 825,20 (1015,00)

Ścianka prysznicowa
130x195 cm

MSKP- FA1020-130 
Rozmiar S/W mm: 1300x1950 

Waga: 51 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 1020,33 (1255,00)

Ścianka prysznicowa
140x195 cm

MSKP- FA1020-140 
Rozmiar S/W mm: 1400x1950 

Waga: 53 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 1117,89 (1375,00)

Zakres regulacji na profilach:
• szerokość 700-1250
• głębokość 890-910

Zakres regulacji na stabilizatorach: 
650-1230 mm

Cena: 1020,33 (1255,00)

Ścianka prysznicowa
90x195 cm

MSKP- FA1020-90 
Rozmiar S/W mm: 900x1950 

Waga: 43 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 792,68 (975,00)

Ścianka prysznicowa
100x195 cm

MSKP- FA1020-100 
Rozmiar S/W mm: 1000x1950 

Waga: 45 kg
Stabilizator, nierdzewny aluminiowy

Zakres regulacji na  
stabilizatorach: 650-1230 mm 

Cena: 800,81 (985,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 20
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drzwi prysznicowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

CASE
Drzwi prysznicowe

80x185 cm
MSKP-FA920-80 

Rozmiar S/W mm: 800x1850 
Waga: 33 kg

Drzwi łamane
Rolki plastikowe/łożyskowe 

Profil nierdzewny, wykonany
z aluminium

Zakres regulacji na profilach: 770-810 

Cena: 890,24 (1095,00)

Drzwi prysznicowe
90x185 cm

MSKP-FA920-90 
Rozmiar S/W mm: 900x1850 

Waga: 37 kg
Drzwi łamane

Rolki plastikowe/łożyskowe 
Profil nierdzewny, wykonany

z aluminium
Zakres regulacji na profilach: 870-910 

Cena: 906,50 (1115,00)

MOSA
Drzwi prysznicowe

100x185 cm
MSKP-FA903 

Rozmiar S/W mm: 1000x1850 
Waga: 25 kg

Drzwi przesuwne
Szerokość wejścia 31 cm

Rolki plastikowe/łożyskowe 
Profil nierdzewny, wykonany

z aluminium
Zakres regulacji na profilach: 970-1010 

Cena: 857,72 (1055,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 16

Wnękowe drzwi prysznicowe zaprojektowane z myślą o nowoczesnych łazienkach  
- praktyczne, trwałe i pozwalające na wykorzystanie wnęki. Do wyboru modele uchylne,  
składane oraz przesuwne.

·  Bezpieczne, ultra wytrzymałe szkło hartowane - o doskonałej przejrzystości i grubości 6 mm

·  Powierzchnia pokryta powłoką polimerową EASY CLEAN - ochrona szkła przed zabrudzeniami  
    i łatwe utrzymanie w czystości

·  Profile aluminiowe pokryte błyszczącym chromem

·  Do montażu na brodziku, jak również bezpośrednio na posadzce (z odpływem liniowym)

·  Do montażu zarówno jako prawo- jak i lewostronne

GLASSO
Drzwi prysznicowe

80x185 cm
MSKP-FA651-80 

Rozmiar S/W mm: 800x1850 
Waga: 24 kg

Drzwi otwierane na zewnątrz
Profil nierdzewny, wykonany

z aluminium
Zakres regulacji na profilach: 780-820 

Cena: 727,64 (895,00)

Drzwi prysznicowe
90x185 cm

MSKP-FA651-90 
Rozmiar S/W mm: 900x1850 

Waga: 26,5 kg
Drzwi otwierane na zewnątrz
Profil nierdzewny, wykonany

z aluminium
Zakres regulacji na profilach: 880-920 

Cena: 752,03 (925,00)

VERRE
Drzwi prysznicowe

80x185 cm
MSKP-FA406-80 

Rozmiar S/W mm: 800x1850 
Waga: 25 kg

Drzwi otwierane na zewnątrz
Profil nierdzewny, wykonany

z aluminium
Zakres regulacji na profilach: 785-815 

Cena: 630,08 (775,00)

Drzwi prysznicowe
90x185 cm

MSKP-FA406-90 
Rozmiar S/W mm: 900x1850 

Waga: 27,5 kg
Drzwi otwierane na zewnątrz
Profil nierdzewny, wykonany

z aluminium
Zakres regulacji na profilach: 885-915 

Cena: 678,86 (835,00)
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kabiny prysznicowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Gotowe rozwiązanie prysznicowe - półokrągła kabina w zestawie z brodzikiem o wysokości  
50 mm. Dla miłośników tradycyjnych, ale ponadczasowych kabin narożnych.

·  Drzwi rozsuwane

·  Najwyższej jakości szkło hartowane o grubości 6 mm - idealnie przejrzyste i bezpieczne  
    dla użytkownika

·  Ścianki pokryte polimerową warstwą EASY CLEAN -  łatwe czyszczenie szkła

·  Aluminiowy, 5-krotnie chromowany stelaż - maksymalna trwałość konstrukcji  
    i piękny połysk przez lata

·  Do montażu na brodziku lub bezpośrednio na posadzce (z odpływem liniowym)

DEMI

Kabina prysznicowa półokrągła
80x80 cm

MSKP-A511-80 
Rozmiar S/G/W mm: 800x800x1900 

Waga: 61 kg
Profil nierdzewny, przyścienny  

Brodzik i syfon w komplecie,
Rolki plastikowe/łożyskowe

Zakres regulacji na profilach: 785-800 
Podwójne rolki przesuwne

Wysokość brodzika 50 mm

Cena: 1052,85 (1295,00)

Kabina prysznicowa półokrągła
90x90 cm

MSKP-A511-90 
Rozmiar S/G/W mm: 900x900x1900 

Waga: 65 kg
Profil nierdzewny, przyścienny  

Brodzik i syfon w komplecie,
Rolki plastikowe/łożyskowe

Zakres regulacji na profilach: 885-900 
Podwójne rolki przesuwne

Wysokość brodzika 50 mm

Cena: 1134,96 (1396,00)

- Promień łuku brodzika 550 mm- Promień łuku brodzika 550 mm

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 18

Wygodna, przestrzenna kabina o wymiarach 80 x 100 cm - prosty design,  
który wpisuje się w najnowsze trendy projektowania łazienek!

·  Drzwi przesuwne o szerokości 50 cm

·  Najwyższej jakości szkło hartowane o grubości 6 mm - idealnie przejrzyste  
    i bezpieczne dla użytkownika

·  Ścianki pokryte polimerową warstwą EASY CLEAN -  łatwe czyszczenie szkła

·  Aluminiowy, 5-krotnie chromowany stelaż - maksymalna trwałość konstrukcji i piękny  
    połysk przez lata

·  Do montażu na brodziku lub bezpośrednio na posadzce (z odpływem liniowym)

MOVO

Kabina prysznicowa
100x80 cm

MSKP-A405 
Rozmiar S/G/W mm: 1000x800x1850 

Waga: 57 kg
Profil nierdzewny, przyścienny  

wykonany z aluminium
Uniwersalna lewa/prawa

Rolki plastikowe/łożyskowe
Cena nie obejmuje brodzika

Zakres regulacji na profilach:
• przód 990-1005

• bok 790-805

Cena: 1150,41 (1415,00)

Prosta, nowoczesna kabina na planie kwadratu - wygoda codziennego prysznica i optymalne 
wykorzystanie przestrzeni dzięki wymiarom 90 x 90 cm.

·  Drzwi uchylne otwierane na zewnątrz

·  Najwyższej jakości szkło hartowane o grubości 6 mm - idealnie przejrzyste i bezpieczne  
    dla użytkownika

·  Ścianki pokryte polimerową warstwą EASY CLEAN -  łatwe czyszczenie szkła

·  Aluminiowy, 5-krotnie chromowany stelaż - maksymalna trwałość konstrukcji i piękny  
    połysk przez lata

·  Do montażu na brodziku lub bezpośrednio na posadzce (z odpływem liniowym)

CAVE

Kabina prysznicowa
90x90 cm

MSKP-A406-90 
Rozmiar S/G/W mm: 900x900x1850 

Waga: 52 kg
Profil nierdzewny, przyścienny  

wykonany z aluminium
Uniwersalna lewa/prawa

Cena nie obejmuje brodzika
Zakres regulacji na profilach:

• przód 890-905
• bok 890-905

Cena: 1044,72 (1285,00)
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brodziki prysznicowe

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

PRIMERO to uniwersalne brodziki wykonane w standardowej technologii.  
Prosty design i wiele dostępnych rozmiarów sprawiają, że pasują do większości  
kabin i znajdują zastosowanie w wielu łazienkach.

·  Innowacyjna powłoka antybakteryjna ułatwiająca czyszczenie

·  Dodatkowe wzmocnienie laminatem żywicznym i płytą wiórową

·  Długoletnie, komfortowe użytkowanie

W zestawie: syfon

PRIMERO

Brodzik kwadratowy 
80x80 cm

MSBR-D102A-80-80 
Rozmiar S/G/W mm: 800x800x55 

Waga: 12 kg

Cena: 434,96 (535,00)

Brodzik kwadratowy 
90x90 cm

MSBR-D102A-90-90 
Rozmiar S/G/W mm: 900x900x55 

Waga: 12 kg

Cena: 443,09 (545,00)

Brodzik prostokątny 
70x80 cm

MSBR-D104A-70-80 
Rozmiar S/G/W mm: 700x800x55 

Waga: 12 kg

Cena: 434,96 (535,00)

Brodzik prostokątny 
70x90 cm

MSBR-D104A-70-90 
Rozmiar S/G/W mm: 700x900x55 

Waga: 12 kg

Cena: 467,48 (575,00)

Brodzik prostokątny 
80x90 cm

MSBR-D104A-80-90 
Rozmiar S/G/W mm: 800x900x55 

Waga: 12 kg

Cena: 491,87 (605,00)

Brodzik prostokątny 
80x100 cm

MSBR-D104A-80-100 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1000x55 

Waga: 12 kg

Cena: 524,39 (645,00)

Brodzik prostokątny 
80x110 cm

MSBR-D104A-80-110 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1100x55 

Waga: 12 kg

Cena: 548,78 (675,00)

Brodzik prostokątny 
80x120 cm

MSBR-D104A-80-120 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1200x55 

Waga: 12 kg

Cena: 548,78 (675,00)

Brodzik prostokątny 
80x130 cm

MSBR-D104A-80-130 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1300x55 

Waga: 12 kg

Cena: 613,82 (755,00)

Brodzik prostokątny 
80x140 cm

MSBR-D104A-80-140 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1400x55 

Waga: 12 kg

Cena: 638,21 (785,00)

Brodzik prostokątny 
90x100 cm

MSBR-D104A-90-100 
Rozmiar S/G/W mm: 900x1000x55 

Waga: 12 kg

Cena: 556,91 (685,00)

Brodzik prostokątny 
90x120 cm

MSBR-D104A-90-120 
Rozmiar S/G/W mm: 900x1200x55 

Waga: 12 kg

Cena: 630,08 (775,00)

Brodzik prostokątny 
90x140 cm

MSBR-D104A-90-140 
Rozmiar S/G/W mm: 900x1400x55 

Waga: 12 kg

Cena: 743,90 (915,00)

Brodzik prostokątny 
90x160 cm

MSBR-D104A-90-160 
Rozmiar S/G/W mm: 900x1600x55 

Waga: 12 kg

Cena: 776,42 (955,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 12

Designerskie, minimalistyczne brodziki wykonane w oparciu o zaawansowaną technologię  
Stabilsound Plus®, która sprawia, że brodziki LISTO są wyjątkowo trwałe i komfortowe  
w użytkowaniu. 

·  Dodatkowo wzmocniona konstrukcja i specjalny system wypełniająco-stabilizujący 

·  Perfekcyjna stabilność i odporność nawet na duży nacisk

·  Doskonała izolacja termiczną i akustyczna

·  Właściwości antybakteryjne i antyalergiczne - bezpieczne dla zdrowia

W zestawie: syfon

LISTO

Brodzik kwadratowy 
90x90 cm

MSBR-D108A-90-90 
Rozmiar S/G/W mm: 900x900x65 

Waga: 12 kg

Cena: 890,24 (1095,00)

Brodzik prostokątny 
90x120 cm

MSBR-D108A-90-120 
Rozmiar S/G/W mm: 900x1200x65 

Waga: 12 kg

Cena: 1028,46 (1265,00)

Brodzik prostokątny 
80x100 cm

MSBR-D108A-80-100 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1000x65 

Waga: 12 kg

Cena: 898,37 (1105,00)

Brodzik prostokątny 
80x120 cm

MSBR-D108A-80-120 
Rozmiar S/G/W mm: 800x1200x65 

Waga: 12 kg

Cena: 1004,07 (1235,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 16
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odpływy liniowe / korki klik klak / syfony

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Klik klak mały z przelewem 
MSA-KK-06 

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Zastosowanie: do umywalki

z przelewem
Kolor: chrom

Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata

Cena: 28,46 (35,00)

Klik klak duży z przelewem 
MSA-KK-02 

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Zastosowanie: do umywalki

z przelewem
Kolor: chrom

Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata

Cena: 28,46 (35,00)

Klik klak  
brodzikowy-wannowy mały 

MSA-KK-05 
Gwint przyłączeniowy 6/4”

Kolor: chrom
Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata

Cena: 36,59 (45,00)

Klik klak mały bez przelewu 
MSA-KK-01 

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Zastosowanie: do umywalki

bez przelewu 
Kolor: chrom

Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata

Cena: 28,46 (35,00)

Klik klak duży bez przelewu 
MSA-KK-03 

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Zastosowanie: do umywalki

bez przelewu 
Kolor: chrom

Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata

Cena: 28,46 (35,00)

Klik klak  
brodzikowy-wannowy duży 

MSA-KK-04 
Gwint przyłączeniowy 6/4”

Kolor: chrom
Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata

Cena: 36,59 (45,00)

Półsyfon kwadratowy 
MSA-PM-01

Rozmiar G/W mm: 340/190 
Do podłączenia umywalki lub bidetu

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Metalowy chromowany 

Cena: 93,50 (115,00)

Półsyfon okrągły
MSA-PM-02 

Rozmiar G/W mm: 340/220 
Do podłączenia umywalki lub bidetu

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Metalowy chromowany 

Cena: 93,50 (115,00)

Półsyfon butelkowy
MSA-PM-03 

Rozmiar G/W mm: 340/220 
Do podłączenia umywalki lub bidetu

Gwint przyłączeniowy 5/4”
Metalowy chromowany 

Cena: 52,85 (65,00)

BARO

MARCO

STRIP

Nowoczesne odpływy liniowe to doskonały sposób na optyczne powiększenie łazienki i zachowanie pełnej 
spójności z projektem! Minimalizm, elegancja i prostota - szczególnie polecamy do ścianek prysznicowych 
typu WALK IN i WALK IN FIX!

·  uniwersalny design

·  w całości ze stali nierdzewnej

·  niezawodność i łatwe do utrzymania w czystości

·  kolorystyka: chrom mat

·  łatwe i szybkie czyszczenie

Odpływ liniowy 
50 cm

MSODG023500 
Rozmiar S/G/W mm: 480x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 239,84 (295,00)

Odpływ liniowy 
60 cm

MSODG023600 
Rozmiar S/G/W mm: 580x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 247,97 (305,00)

Odpływ liniowy 
70 cm

MSODG023700 
Rozmiar S/G/W mm: 680x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 256,10 (315,00)

Odpływ liniowy 
80 cm

MSODG023800 
Rozmiar S/G/W mm: 780x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 264,23 (325,00)

Odpływ liniowy 
90 cm

MSODG023900 
Rozmiar S/G/W mm: 880x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 280,49 (345,00)

Odpływ liniowy 
100 cm

MSODG0231000 
Rozmiar S/G/W mm: 980x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 288,62 (355,00)

Odpływ liniowy 
50 cm

MSODTG01500 
Rozmiar S/G/W mm: 480x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 239,84 (295,00)

Odpływ liniowy 
60 cm

MSODTG01600 
Rozmiar S/G/W mm: 580x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 247,97 (305,00)

Odpływ liniowy 
70 cm

MSODTG01700 
Rozmiar S/G/W mm: 680x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 256,10 (315,00)

Odpływ liniowy 
80 cm

MSODTG01800 
Rozmiar S/G/W mm: 780x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 264,23 (325,00)

Odpływ liniowy 
90 cm

MSODTG01900 
Rozmiar S/G/W mm: 880x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 280,49 (345,00)

Odpływ liniowy 
100 cm

MSODTG011000 
Rozmiar S/G/W mm: 980x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 288,62 (355,00)

Odpływ liniowy 
50 cm

MSODG001500 
Rozmiar S/G/W mm: 480x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 239,84 (295,00)

Odpływ liniowy 
60 cm

MSODG001600 
Rozmiar S/G/W mm: 580x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 247,97 (305,00)

Odpływ liniowy 
70 cm

MSODG001700 
Rozmiar S/G/W mm: 680x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 256,10 (315,00)

Odpływ liniowy 
80 cm

MSODG001800 
Rozmiar S/G/W mm: 780x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 264,23 (325,00)

Odpływ liniowy 
90 cm

MSODG001900 
Rozmiar S/G/W mm: 880x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 280,49 (345,00)

Odpływ liniowy 
100 cm

MSODG0011000 
Rozmiar S/G/W mm: 980x110x30 

Waga: 2 kg

Cena: 288,62 (355,00)

ODPŁYW DO MONTAŻU 
Z PŁYTKĄ CERAMICZNĄ

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str.14,20,22
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ARMATURA
Linie baterii umywalkowych, wolnostojących, podtynkowych, a także bidetowych i prysznicowych 
- o wyjątkowym designie oraz maksymalnej funkcjonalności. Armatura najwyższej jakości  
- w pełni dopasowana do naszych produktów wyposażenia łazienki.

ZALETY ARMATURY
·  Wysoki połysk zapewniony przez chromowaną powłokę

·  Mniejsze zużycie wody dzięki zmniejszaniu jej przepływu poprzez system napowietrzający 

·  Trwałość, szybka regulacja strumienia i szczelność baterii dzięki wysokiej  
    jakości głowicy ceramicznej 

·  Odporność na korozję i większa wytrzymałość dzieki korpusowi wykonanemu z mosiądzu

·  2 lata gwarancji na głowice

Nawet 
10 lat

gwarancji

5 lat gwarancji w standardzie
+ dodatkowe 5 lat bezpłatnej gwarancji  
po rejestracji zakupów na www.massi.pl

W KOMPLECIE Z KAŻDĄ BATERIĄ
·  umywalkową i bidetową - mocowanie i wężyki podłączeniowe o średnicy gwintu 1/2” 

·  wolnostojącą - mocowanie i wężyki podłączeniowe o średnicy gwintu 1/2” i wężyk prysznicowy 150 cm



76 77

armatura

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Nowoczesna linia armatury o zdecydowanych kształtach i geometrycznym designie. Jej cechą 
charakterystyczną są silnie zaakcentowane krawędzie i kąty. BARCELONA doskonale sprawdzi 
się w łazienkach, których użytkownicy stawiają na zdecydowane i wyraziste formy! 

BARCELONA

Bateria umywalkowa  niska 
MSBU-F005 
Waga: 1,2 kg

Cena: 337,40 (415,00)

Bateria bidetowa 
MSBB-B005B 

Waga: 1,2 kg

Cena: 313,01 (385,00)

Bateria umywalkowa wysoka 
MSBU-B005W 

Waga: 1,7 kg

Cena: 402,44 (495,00)

Zestaw prysznicowy
  MSBP-B005P 

Waga: 7 kg

Cena: 621,95 (765,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-F005 

Waga: 6 kg

Cena: 1613,82 (1985,00)

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
ZOBACZ

W ZESTAWIE
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Wybrane modele baterii dostępne od 3 września 2018.
Szczegóły u sprzedawców oraz na www.massi.pl

Prostota i elegancja - te słowa najlepiej opisują linię VENICE. Armatura z tej kolekcji wybierana 
jest przez projektantów do łazienek o różnorodnej stylistyce. Miękkie linie VENICE dodatkowo 
podkreślą piękne, zaokrąglone kształty ceramiki i wanny wolnostojącej w Twojej łazience!

VENICE

Bateria umywalkowa niska 
MSBU-F003 

Waga: 1 kg

Cena: 264,23 (325,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-F003 
Waga: 3,8 kg

Cena: 1434,96 (1765,00)

Bateria bidetowa 
MSBB-V00B 

Waga: 1 kg

Cena: 239,84 (295,00)

Bateria umywalkowa wysoka 
MSBU-V003W 

Waga: 1 kg

Cena: 353,66 (435,00)

Bateria natynkowa 
MSBWN-V003T 

Waga: 1 kg

Cena: 443,09 (545,00)

Zestaw prysznicowy
  MSBP-V003P 

Waga: 7 kg

Cena: 532,52 (655,00)

NOWOŚĆ
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armatura

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

Niezwykle elegancka i jednocześnie prosta linia armatury. Charakterystyczny spłaszczony 
kształt geometrycznej wylewki przełamany jest tu miękkim, pięknym łukiem. Harmonia  
i funkcjonalność to z pewnością atuty linii TOSCANA!

TOSCANA

Bateria umywalkowa niska 
MSBU-F006 
Waga: 1,2 kg

Cena: 280,49 (345,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-F006 
Waga: 4,5 kg

Cena: 1524,39 (1875,00)

Bateria umywalkowa wysoka 
MSBU-T006W 

Waga: 1,2 kg

Cena: 378,05 (465,00)

Bateria natynkowa 
MSBU-T006T 

Waga: 1,2 kg

Cena: 532,52 (655,00)

Zestaw prysznicowy
  MSBP-T006P 

Waga: 7 kg

Cena: 589,43 (725,00)

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wybrane modele baterii dostępne od 3 września 2018.
Szczegóły u sprzedawców oraz na www.massi.pl

SIENNA to linia armatury wpisująca się w najnowsze wzornicze trendy. Uwagę przyciąga jej 
odważny minimalizm. Unikalne zredukowanie baterii do elementów funkcjonalnych sprawia, że 
SIENNA znajduje wielu zwolenników i jest wybierana do łazienek realizowanych w nowoczesnej 
stylistyce.

SIENNA

Bateria umywalkowa niska  
MSBU-F004 
Waga: 1,5 kg

Cena: 296,75 (365,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-F004 
Waga: 3,9 kg

Cena: 1524,39 (1875,00)

Bateria bidetowa 
MSBB-S004B 

Waga: 1,5 kg

Cena: 280,49 (345,00)

Bateria umywalkowa wysoka 
MSBU-S004W 

Waga: 1,5 kg

Cena: 402,44 (495,00)

NOWOŚĆ
ZOBACZ

W ZESTAWIE
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armatura

Witaj w Łazience

Ceny w PLN, cena netto (cena brutto)

BLU to zestaw idealnie pasujący do nowoczesnej łazienki. Długie, odprężające kąpiele zapewni 
deszczownica o dużej powierzchni, a wzięcie szybkiego, codziennego prysznica - ergonomiczna, 
okrągła słuchawka. 

BLU

Zestaw prysznicowy
MSZ-82524 

Waga: 6 kg

Cena: 418,70 (515,00)

RED to nowoczesny zestaw prysznicowy, który został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły.  Zapewnia komfortową kąpiel dopasowaną do indywidualnych, zmieniających się potrzeb. 
W skład zestawu wchodzi duża, kwadratowa deszczownica, słuchawka utrzymana w analogicznym 
kształcie oraz bateria prysznicowa idealnie domykająca stylowo całość projektu. 

RED

Zestaw prysznicowy
MSZ-82522 

Waga: 6 kg

Cena: 410,57 (505,00)

ZOBACZ
W ZESTAWIE

str. 12-18

Wybrane modele baterii dostępne od 3 września 2018.
Szczegóły u sprzedawców oraz na www.massi.pl

Oryginalna, zdobiona linia występująca w kolorze srebra oraz starego złota. Baterie stylizowane 
na wzór klasyczny - z charakterystycznymi kurkami oraz dekorami. Idealne do łazienek retro lub 
eklektycznych - łączących w sobie różne style.

RETRO

Bateria umywalkowa niska  
MSBU-2019G 

Waga: 1,5 kg

Cena: 353,66 (435,00)

Bateria umywalkowa niska 
MSBU-2019S 

Waga: 1,5 kg

Cena: 353,66 (435,00)

Bateria umywalkowa wysoka  
MSBU-R2019GW 

Waga: 1,5 kg

Cena: 443,09 (545,00)

Bateria umywalkowa wysoka  
MSBU-R2019GS 

Waga: 1,5 kg

Cena: 443,09 (545,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-2019G 

Waga: 5,9 kg

Cena: 1703,25 (2095,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-2019S 

Waga: 5,9 kg

Cena: 1703,25 (2095,00)

Linia PARIS to esencja nowoczesnego wzornictwa – połączenie prostoty i finezji.  Jej śmiała 
stylistyka doskonale wpisze się zarówno w minimalistyczne wnętrza, jak i w nieco bardziej 
ekstrawaganckie pokoje kąpielowe. PARIS wniesie do Twojej łazienki powiew stylu  
z wielkiego świata. 

PARIS

Bateria umywalkowa wysoka 
MSBU-P2007W 

Waga: 1,2 kg

Cena: 386,18 (475,00)

Bateria wolnostojąca 
MSBW-2007 

Waga: 6 kg

Cena: 1613,82 (1985,00)

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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MSU-5604 MASSI Umywalka nablatowa MALO 38 cm 256,10 zł 315,00 zł

MSU-5053B MASSI Umywalka nablatowa MALO 42cm 264,23 zł 325,00 zł

MSU-5601 MASSI Umywalka nablatowa MALO 32cm 247,97 zł 305,00 zł

MSU-5239 MASSI Umywalka nablatowa DECA 280,49 zł 345,00 zł

MSU-5130 MASSI Umywalka nablatowa DENI 239,84 zł 295,00 zł

MSU-5105A MASSI Umywalka nablatowa DOTI 321,14 zł 395,00 zł

MSU-5233 MASSI Umywalka nablatowa ISIN b/o 304,88 zł 375,00 zł

MSU-5234 MASSI Umywalka nablatowa ISIN z/o 304,88 zł 375,00 zł

MSU-5149B MASSI Umywalka nablatowa KORI 337,40 zł 415,00 zł

MSU-5887B MASSI Umywalka nablatowa LANO 345,53 zł 425,00 zł

MSU-5174 MASSI Umywalka nablatowa MORINA 369,92 zł 455,00 zł

MSU-5062B MASSI Umywalka nablatowa OTYLA b/o 264,23 zł 325,00 zł

MSU-5062 MASSI Umywalka nablatowa OTYLA z/o 264,23 zł 325,00 zł

MSU-5060B MASSI Umywalka nablatowa OVAL 247,97 zł 305,00 zł

MSU-5064 MASSI Umywalka nablatowa PLAKO 256,10 zł 315,00 zł

MSU-5257 MASSI Umywalka nablatowa POTI 280,49 zł 345,00 zł

MSU-5253 MASSI Umywalka nablatowa RECTO 264,23 zł 325,00 zł

MSU-5509 MASSI Umywalka nablatowa RINGA 256,10 zł 315,00 zł

MSU-5182 MASSI Umywalka nablatowa SHALL 353,66 zł 435,00 zł

MSU-5172B MASSI Umywalka nablatowa SIDE 296,75 zł 365,00 zł

MSU-5254 MASSI Umywalka nablatowa SOMON 402,44 zł 495,00 zł

MSU-5030A MASSI Umywalka nablatowa SQUARE 361,79 zł 445,00 zł

MSU-5639 MASSI Umywalka nablatowa TOP 239,84 zł 295,00 zł

MSU-K9376 MASSI Umywalka wisząca DECOS 516,26 zł 635,00 zł

MSU-K9389 MASSI Umywalka wisząca INGLO 540,65 zł 665,00 zł

MSU-K9380 MASSI Umywalka wisząca LOCA 500,00 zł 615,00 zł

MSU-K9370 MASSI Umywalka wisząca TRINGO 451,22 zł 555,00 zł

MSU-4003 MASSI Umywalka wolnostojąca INGLO 1182,93 zł 1455,00 zł

MSUS-001 MASSI Umywalka wolnostojąca DATURA 1369,92 zł 1685,00 zł

MSUS-002 MASSI Umywalka wolnostojąca TRIUMF 1288,62 zł 1585,00 zł

MSUS-003 MASSI Umywalka wolnostojąca KUBIK 1329,27 zł 1635,00 zł

MISKI I BIDETY WC str. 50

MSM-3673RIMSLIM MASSI Miska wisząca DECOS Rimless SLIM 613,82 zł 755,00 zł

MSM-0003SLIM MASSI Miska wisząca DECOS MINI RIMLES+ deska SLIM 621,95 zł 765,00 zł

MSM-3673SLIM MASSI Miska wisząca DECOS + deska woln. SLIM DURO 617,89 zł 760,00 zł

MSM-3673MDU MASSI Miska wisząca DECOS MINI + deska woln. DURO 540,65 zł 665,00 zł

MSM-3673MSLIM MASSI Miska wisząca DECOS MINI + deska woln. SLIM 540,65 zł 665,00 zł

MSM-3673DU MASSI Miska wisząca DECOS + deska woln. DURO 613,82 zł 755,00 zł

MSM-3673PP MASSI Miska wisząca DECOS + deska woln. PP 508,13 zł 625,00 zł

MSM-3083DU MASSI Miska wisząca LOCA + deska woln. DURO 581,30 zł 715,00 zł

MSM-0002SLIM MASSI Miska wisząca LOCA mini + deska woln. SLIM DURO 516,26 zł 635,00 zł

MSM-2389DU MASSI Miska wisząca INGLO+ deska woln. DURO 613,82 zł 755,00 zł

MSM-3073DU MASSI Miska wisząca TRINGO + deska woln. DU 589,43 zł 725,00 zł

MSM-3221DU MASSI Miska wisząca CALIPSO + deska woln. DU 605,69 zł 745,00 zł

MSB-31673 MASSI Bidet wiszący DECOS 451,22 zł 555,00 zł

MSB-0003 MASSI Bidet wiszący DECOS Mini 451,22 zł 555,00 zł

MSB-5389 MASSI Bidet wiszący INGLO 524,39 zł 645,00 zł

MSB-31083 MASSI Bidet wiszący LOCA 483,74 zł 595,00 zł

MSB-0002 MASSI Bidet wiszący LOCA Mini 402,44 zł 495,00 zł

MSB-31370 MASSI Bidet wiszący TRINGO 426,83 zł 525,00 zł

MSK-2673ADU MASSI Kompakt wc DECOS + deska DURO 890,24 zł 1095,00 zł

MSK-A389DU MASSI Kompakt wc INGLO +deska DURO 930,89 zł 1145,00 zł

MSK-A380DU MASSI Kompakt wc LOCA + deska DURO 857,72 zł 1055,00 zł

MSK-B2208SLIM MASSI Kompakt wc TRINGO +deska SLIM 784,55 zł 965,00 zł

MSDS-3673DUSL MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca DECOS DU SLIM 243,90 zł 300,00 zł

MSDS-3673MDUSL MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca DECOS Mini DURO SLIM 243,90 zł 300,00 zł

MSDS-3673DU MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca DECOS DU 235,77 zł 290,00 zł

MSDS-3673PP MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca DECOS PP 178,86 zł 220,00 zł

MSDS-2389DU MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca INGLO DU 243,90 zł 300,00 zł

MSDS-3083DU MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca LOCA DU 235,77 zł 290,00 zł

NAZWA KOD        CENA NETTO        CENA BRUTTO

WANNY str. 24                                                                                                                                                                                                                                                                

MSWA-004175 MASSI Wanna wolnostojąca SENSUS 4971,54 zł 6115,00 zł

MSWA-003175 MASSI Wanna wolnostojąca OCTO 4508,13 zł 5545,00 zł

MSWA-002175 MASSI Wanna wolnostojąca MOONLIGHT 4695,12 zł 5775,00 zł

MSWA-005175 MASSI Wanna wolnostojąca DECOR 4784,55 zł 5885,00 zł

MSWA-001175 MASSI Wanna wolnostojąca ADOR 5150,41 zł 6335,00 zł

MSWA-6522150 MASSI Wanna wolnostojąca BELLIS 150cm 3215,45 zł 3955,00 zł

MSWA-6522150P MASSI Wanna wolnostojąca BELLIS 150cm przelew 3215,45 zł 3955,00 zł

MSWA-515170 MASSI Wanna wolnostojąca BREVIS 170 cm 3605,69 zł 4435,00 zł

MSWA-515150 MASSI Wanna wolnostojąca BREVIS 150 cm 3443,09 zł 4235,00 zł

MSWA-822150P MASSI Wanna wolnostojąca ELEGANT 150 cm przelew 2491,87 zł 3065,00 zł

MSWA-822150 MASSI Wanna wolnostojąca ELEGANT150 cm 2491,87 zł 3065,00 zł

MSWA-822170 MASSI Wanna wolnostojąca ELEGANT170 cm 2857,72 zł 3515,00 zł

MSWA-1101150P MASSI Wanna wolnostojąca EXODIA 150cm z przelewem 3215,45 zł 3955,00 zł

MSWA-512180 MASSI Wanna wolnostojąca LONGE 180 cm 4052,85 zł 4985,00 zł

MSWA-6807 MASSI Wanna wolnostojąca MODERN 180cm 4060,98 zł 4995,00 zł

MSWA-6807P MASSI Wanna wolnostojąca MODERN 180cm z przelewem 4060,98 zł 4995,00 zł

MSWA-6310160B MASSI Wanna wolnostojąca OLDO 160 biała 2792,68 zł 3435,00 zł

MSWA-6310160C MASSI Wanna wolnostojąca OLDO 160 Czarna 2882,11 zł 3545,00 zł

MSWA-6521G MASSI Wanna wolnostojąca PERLA GOLD z odpływem 4491,87 zł 5525,00 zł

MSWA-6521W MASSI Wanna wolnostojąca PERLA WHITE z odpływem 4036,59 zł 4965,00 zł

MSWA-6906 MASSI Wanna wolnostojąca PRESTIGE 190 cm 4044,72 zł 4975,00 zł

MSWA-6828 MASSI Wanna wolnostojąca RINGO 140 5077,24 zł 6245,00 zł

MSWA-819150 MASSI Wanna wolnostojąca SIMPLE 150 cm 3378,05 zł 4155,00 zł

MSWA-819170 MASSI Wanna wolnostojąca SIMPLE 170 cm 3565,04 zł 4385,00 zł

MSWA-812150 MASSI Wanna wolnostojąca THERMO 150 cm 2491,87 zł 3065,00 zł

MSWA-812150P MASSI Wanna wolnostojąca THERMO 150 cm z przelewem 2491,87 zł 3065,00 zł

MSWA-812160 MASSI Wanna wolnostojąca THERMO 160 cm 2670,73 zł 3285,00 zł

MSWA-812172 MASSI Wanna wolnostojąca THERMO 172 cm 2857,72 zł 3515,00 zł

MSWA-812150B MASSI Wanna wolnostojąca THERMO Black 150cm 3833,33 zł 4715,00 zł

MSWA-812160B MASSI Wanna wolnostojąca THERMO Black 160cm 4060,98 zł 4995,00 zł

MSWA-812172B MASSI Wanna wolnostojąca THERMO Black 172cm 4264,23 zł 5245,00 zł

MSWA-6815B140 MASSI Wanna wolnostojąca WALL 140cm 3979,67 zł 4895,00 zł

MSWA-6815B150 MASSI Wanna wolnostojąca WALL 150cm 4142,28 zł 5095,00 zł

MSWA-6815B170 MASSI Wanna wolnostojąca WALL 170cm 4304,88 zł 5295,00 zł

MSWA-6834 MASSI Wanna wolnostojąca WIDE 175cm 3865,85 zł 4755,00 zł

MSWT-EM-001170 MASSI Wanna tradycyjna EMBER 170x75 890,24 zł 1095,00 zł

MSWT-EM-002180 MASSI Wanna tradycyjna EMBER 180x80 971,54 zł 1195,00 zł

MSWT-PE-001150 MASSI Wanna tradycyjna PERSO 150x70 646,34 zł 795,00 zł

MSWT-PE-002160 MASSI Wanna tradycyjna PERSO 160x70 678,86 zł 835,00 zł

MSWT-PE-003170 MASSI Wanna tradycyjna PERSO 170x75 711,38 zł 875,00 zł

MSWT-IN-001140 MASSI Wanna tradycyjna INDO 140x70 646,34 zł 795,00 zł

MSWT-IN-002150 MASSI Wanna tradycyjna INDO 150x70 662,60 zł 815,00 zł

MSWT-IN-003160 MASSI Wanna tradycyjna INDO 160x70 703,25 zł 865,00 zł

MSWT-IN-004170 MASSI Wanna tradycyjna INDO 170x70 752,03 zł 925,00 zł

MSWTOD-001 MASSI Osłona uniwersalna długa 1400x520 280,49 zł 345,00 zł

MSWTOD-002 MASSI Osłona uniwersalna długa 1500x520 280,49 zł 345,00 zł

MSWTOD-003 MASSI Osłona uniwersalna długa 1600x520 296,75 zł 365,00 zł

MSWTOD-004 MASSI Osłona uniwersalna długa 1700x520 296,75 zł 365,00 zł

MSWTOD-005 MASSI Osłona uniwersalna długa 1800x560 313,01 zł 385,00 zł

MSWTOK-001 MASSI Osłona uniwersalna krótka 700x520 174,80 zł 215,00 zł

MSWTOK-002 MASSI Osłona uniwersalna krótka 750x520 174,80 zł 215,00 zł

MSWTOK-003 MASSI Osłona uniwersalna krótka 800x560 174,80 zł 215,00 zł

UMYWALKI str. 38

MSU-0011 MASSI Umywalka nablatowa ADIUCA 321,14 zł 395,00 zł

MSU-0006 MASSI Umywalka nablatowa AGIO 264,23 zł 325,00 zł

MSU-0012 MASSI Umywalka nablatowa ALAMA 288,62 zł 355,00 zł

MSU-0009 MASSI Umywalka nablatowa ALIZMA 239,84 zł 295,00 zł

MSU-0014 MASSI Umywalka nablatowa ATIMO 369,92 zł 455,00 zł
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MSBR-D104A-90-140 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 90x140x5 743,90 zł 915,00 zł

MSBR-D104A-90-160 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 90x160x5 776,42 zł 955,00 zł

MSODG0231000 MASSI Odpływ liniowy BARO G023 100cm 288,62 zł 355,00 zł

MSODG023500 MASSI Odpływ liniowy BARO G023 50cm 239,84 zł 295,00 zł

MSODG023600 MASSI Odpływ liniowy BARO G023 60cm 247,97 zł 305,00 zł

MSODG023700 MASSI Odpływ liniowy BARO G023 70cm 256,10 zł 315,00 zł

MSODG023800 MASSI Odpływ liniowy BARO G023 80cm 264,23 zł 325,00 zł

MSODG023900 MASSI Odpływ liniowy BARO G023 90 cm 280,49 zł 345,00 zł

MSODTG011000 MASSI Odpływ liniowy MARCO TG01 100cm 288,62 zł 355,00 zł

MSODTG01500 MASSI Odpływ liniowy MARCO TG01 50cm 239,84 zł 295,00 zł

MSODTG01600 MASSI Odpływ liniowy MARCO TG01 60cm 247,97 zł 305,00 zł

MSODTG01700 MASSI Odpływ liniowy MARCO TG01 70cm 256,10 zł 315,00 zł

MSODTG01800 MASSI Odpływ liniowy MARCO TG01 80cm 264,23 zł 325,00 zł

MSODTG01900 MASSI Odpływ liniowy MARCO TG01 90cm 280,49 zł 345,00 zł

MSODG001100 MASSI Odpływ liniowy STRIP G001 100cm 288,62 zł 355,00 zł

MSODG001500 MASSI Odpływ liniowy STRIP G001 50 cm 239,84 zł 295,00 zł

MSODG001600 MASSI Odpływ liniowy STRIP G001 60 cm 247,97 zł 305,00 zł

MSODG001700 MASSI Odpływ liniowy STRIP G001 70cm 256,10 zł 315,00 zł

MSODG001800 MASSI Odpływ liniowy STRIP G001 80cm 264,23 zł 325,00 zł

MSODG001900 MASSI Odpływ liniowy STRIP G001 90cm 280,49 zł 345,00 zł

MSA-KK-05 MASSI Klik klak brodzikowo-wannowy MAŁY 36,59 zł 45,00 zł

MSA-KK-04 MASSI Klik klak brodzikowy-wannowy DUŻY 36,59 zł 45,00 zł

MSA-KK-03 MASSI Klik klak DUŻY bez przelewu 28,46 zł 35,00 zł

MSA-KK-02 MASSI Klik klak DUŻY z przelewem 28,46 zł 35,00 zł

MSA-KK-01 MASSI Klik klak MAŁY bez przelewu 28,46 zł 35,00 zł

MSA-KK-06 MASSI Klik klak MAŁY z przelewem 28,46 zł 35,00 zł

MSA-PM-02 MASSI Połsyfon metalowy OKRĄGŁY 93,50 zł 115,00 zł

MSA-PM-03 MASSI Półsyfon metalowy BUTELKOWY 52,85 zł 65,00 zł

MSA-PM-01 MASSI Półsyfon metalowy KWADRATOWY 93,50 zł 115,00 zł

ARMATURA str. 74

MSBU-F003 MASSI Bateria umywalkowa niska VENICE 264,23 zł 325,00 zł

MSBU-V003W MASSI Bateria umywalkowa wysoka VENICE 353,66 zł 435,00 zł

MSBB-V003B MASSI Bateria bidetowa VENICE 239,84 zł 295,00 zł

MSBWN-V003T MASSI Bateria wannowa natynkowa VENICE 443,09 zł 545,00 zł

MSBW-F003 MASSI Bateria wannowa wolnostojąca VENICE 1434,96 zł 1765,00 zł

MSBP-V003P MASSI Bateria prysznicowa VENICE 532,52 zł 655,00 zł

MSBU-F005 MASSI Bateria umywalkowa niska BARCELONA 337,40 zł 415,00 zł

MSBU-B005W MASSI Bateria umywalkowa wysoka BARCELONA 402,44 zł 495,00 zł

MSBB-B005B MASSI Bateria bidetowa BARCELONA 313,01 zł 385,00 zł

MSBW-F005 MASSI Bateria wannowa wolnostojąca BARCELONA 1613,82 zł 1985,00 zł

MSBP-B005P MASSI Bateria prysznicowa BARCELONA 621,95 zł 765,00 zł

MSBU-F004 MASSI Bateria umywalkowa niska SIENNA 296,75 zł 365,00 zł

MSBU-S004W MASSI Bateria umywalkowa wysoka SIENNA 402,44 zł 495,00 zł

MSBB-S004B MASSI Bateria bidetowa SIENNA 280,49 zł 345,00 zł

MSBW-F004 MASSI Bateria wannowa wolnostojąca SIENNA 1524,39 zł 1875,00 zł

MSBU-F006 MASSI Bateria umywalkowa niska TOSCANA 280,49 zł 345,00 zł

MSBU-T006W MASSI Bateria umywalkowa wysoka TOSCANA 378,05 zł 465,00 zł

MSBWN-T006T MASSI Bateria wannowa natynkowa TOSCANA 532,52 zł 655,00 zł

MSBW-F006 MASSI Bateria wannowa wolnostojąca TOSCANA 1524,39 zł 1875,00 zł

MSBP-T006P MASSI Bateria prysznicowa TOSCANA 589,43 zł 725,00 zł

MSBU-2019G MASSI Bateria umywalkowa niska RETRO GOLD 353,66 zł 435,00 zł

MSBU-2019S MASSI Bateria umywalkowa niska RETRO SILVER 353,66 zł 435,00 zł

MSBU-R2019GW MASSI Bateria umywalkowa wysoka RETRO GOLD 443,09 zł 545,00 zł

MSBU-R2019GS MASSI Bateria umywalkowa wysoka RETRO SILVER 443,09 zł 545,00 zł

MSBW-2019G MASSI Bateria wannowa wolno. RETRO GOLD 1703,25 zł 2095,00 zł

MSBW-2019S MASSI Bateria wannowa wolno. RETRO SILVER 1703,25 zł 2095,00 zł

MSBU-P2007W MASSI Bateria umywalkowa wysoka PARIS 386,18 zł 475,00 zł

MSBW-2007 MASSI Bateria wannowa wolnostojąca PARIS 1613,82 zł 1985,00 zł

MSZ-82524 MASSI Zestaw prysznicowy BLU 418,70 zł 515,00 zł

MSZ-82522 MASSI Zestaw prysznicowy RED 410,57 zł 505,00 zł

MSDS-3073DU MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca TRINGO DURO 235,77 zł 290,00 zł

MSDS-3221DU MASSI Deska sedesowa wolnoopadająca CALIPSO DURO 235,77 zł 290,00 zł

MSA-P-01 MASSI Mata do miski wc 20,33 zł 25,00 zł

MSST-P07 MASSI Przycisk do stelaża BUTTO biały 69,11 zł 85,00 zł

MSST-P09 MASSI Przycisk do stelaża BUTTO chrom 117,89 zł 145,00 zł

MSST-P08 MASSI Przycisk do stelaża BUTTO satyna 93,50 zł 115,00 zł

MSST-P04 MASSI Przycisk do stelaża DERO biały 69,11 zł 85,00 zł

MSST-P06 MASSI Przycisk do stelaża DERO chrom 117,89 zł 145,00 zł

MSST-P05 MASSI Przycisk do stelaża DERO satyna 93,50 zł 115,00 zł

MSST-P01 MASSI Przycisk do stelaża ENCO biały 69,11 zł 85,00 zł

MSST-P03 MASSI Przycisk do stelaża ENCO chrom 117,89 zł 145,00 zł

MSST-P02 MASSI Przycisk do stelaża ENCO satyna 93,50 zł 115,00 zł

MSST-001 MASSI Stelaż do bidetu RINO 40cm 256,10 zł 315,00 zł

MSST-003 MASSI Stelaż do wc IPPO PRO 50cm 353,66 zł 435,00 zł

ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE str. 62

MSKP-FA1020-100 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 100cm 800,81 zł 985,00 zł

MSKP-FA1020-110 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 110cm 808,94 zł 995,00 zł

MSKP-FA1020-120 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 120cm 825,20 zł 1015,00 zł

MSKP-FA1020-130 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 130cm 1020,33 zł 1255,00 zł

MSKP-FA1020-140 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 140cm 1117,89 zł 1375,00 zł

MSKP-FA1020-70 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 70cm 768,29 zł 945,00 zł

MSKP-FA1020-80 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 80cm 776,42 zł 955,00 zł

MSKP-FA1020-90 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN 90cm 792,68 zł 975,00 zł

MSKP-A1021-90X170 MASSI Ścianka prysznicowa PRO SYSTEM  1020,33 zł 1255,00 zł

MSKP-FA1021-100 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 100 800,81 zł 985,00 zł

MSKP-FA1021-110 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 110 808,94 zł 995,00 zł

MSKP-FA1021-120 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 120 825,20 zł 1015,00 zł

MSKP-FA1021-130 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 130 1020,33 zł 1255,00 zł

MSKP-FA1021-140 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 140 1117,89 zł 1375,00 zł

MSKP-FA1021-70 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 70 768,29 zł 945,00 zł

MSKP-FA1021-80 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 80 776,42 zł 955,00 zł

MSKP-FA1021-90 MASSI Ścianka prysznicowa WALK IN FIX 90 792,68 zł 975,00 zł

MSKP-FA657 MASSI Parawan nawannowy ARCO 345,53 zł 425,00 zł

MSKP-FA651-80 MASSI Drzwi prysznicowe GLASSO 80 727,64 zł 895,00 zł

MSKP-FA651-90 MASSI Drzwi prysznicowe GLASSO 90 752,03 zł 925,00 zł

MSKP-FA920-80 MASSI Drzwi prysznicowe łamane CASE 80 890,24 zł 1095,00 zł

MSKP-FA920-90 MASSI Drzwi prysznicowe łamane CASE 90 906,50 zł 1115,00 zł

MSKP-FA903 MASSI Drzwi prysznicowe przesuwne MOSA 857,72 zł 1055,00 zł

MSKP-FA406-80 MASSI Drzwi prysznicowe VERRE 80 630,08 zł 775,00 zł

MSKP-FA406-90 MASSI Drzwi prysznicowe VERRE 90 678,86 zł 835,00 zł

MSKP-A406-90 MASSI Kabina prysznicowa CAVE 90 1044,72 zł 1285,00 zł

MSKP-A405 MASSI Kabina prysznicowa MOVO 80x100 1150,41 zł 1415,00 zł

MSKP-A511-80 MASSI Kabina prysznicowa DEMI 80 + brodzik+syfon 1052,85 zł 1295,00 zł

MSKP-A511-90 MASSI Kabina prysznicowa DEMI 90 + brodzik+syfon 1134,96 zł 1396,00 zł

MSBR-D108A-80-100 MASSI Brodzik prostokątny LISTO 80x100x6,5 898,37 zł 1105,00 zł

MSBR-D108A-80-120 MASSI Brodzik prostokątny LISTO 80x120x6,5 1004,07 zł 1235,00 zł

MSBR-D108A-90-120 MASSI Brodzik prostokątny LISTO 90x120x6,5 1028,46 zł 1265,00 zł

MSBR-D108A-90-90 MASSI Brodzik kwadratowy LISTO 90x90x6,5 890,24 zł 1095,00 zł

MSBR-D102A-80-80 MASSI Brodzik kwadratowy PRIMERO 80x80x5 434,96 zł 535,00 zł

MSBR-D102A-90-90 MASSI Brodzik kwadratowy PRIMERO 90x90x5 443,09 zł 545,00 zł

MSBR-D104A-70-80 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 70x80x5 434,96 zł 535,00 zł

MSBR-D104A-70-90 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 70x90x5 467,48 zł 575,00 zł

MSBR-D104A-80-100 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 80x100x5 524,39 zł 645,00 zł

MSBR-D104A-80-110 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 80x110x5 548,78 zł 675,00 zł

MSBR-D104A-80-120 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 80x120x5 548,78 zł 675,00 zł

MSBR-D104A-80-130 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 80x130x5 613,82 zł 755,00 zł

MSBR-D104A-80-140 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 80x140x5 638,21 zł 785,00 zł

MSBR-D104A-80-90 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 80x90x5 491,87 zł 605,00 zł

MSBR-D104A-90-100 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 90x100x5 556,91 zł 685,00 zł

MSBR-D104A-90-120 MASSI Brodzik prostokątny PRIMERO 90x120x5 630,08 zł 775,00 zł
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WSPARCIE I GWARANCJA
Przed zakupem, zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami udzielanej gwarancji.   
Produkty Massi są objęte okresem gwarancyjnym 2, 5 lub 10 lat w zależności od kategorii produktu. Kupując  
produkty Massi, otrzymujesz dostęp do jednej z najwygodniejszych form serwisu gwarancyjnego  
– door -to-door (ang. od drzwi do drzwi). 

Na czym polega obsługa door-to-door?

W przypadku zgłoszenia reklamacji, uszkodzony produkt zostanie odebrany od Państwa przez kuriera, naprawiony  
w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie odesłany bezpośrednio na wskazany przez Państwa adres.
Pokrywamy 100% kosztów przesyłki. Serwis trwa, w zależności od usterki, około 14 dni. Zgłoszenie przyjmujemy  
na podstawie paragonu lub faktury VAT w okresie objętym gwarancją.

Korzyści z obsługi gwarancyjnej door-to-door

Wygoda – cały proces naprawy sprzętu odbywa się bez wychodzenia z domu
Szybkość – przesyłka kurierska skraca do minimum długość transportu
Oszczędność – usługa serwisowa i przesyłka w obie strony są całkowicie darmowe

Jak skorzystać z gwarancji door-to-door?

1. Powiadom nas o zauważonej wadzie. Wyślij maila na adres: serwis@massi.pl lub skontaktuj się z telefonicznie  
lub drogą pocztową.

2. Poczekaj na odpowiedź serwisu - postaramy się odpowiedzieć w ciągu kilku godzin. W zależności od rodzaju  
problemu, poprosimy Cię o przesłanie dowodu zakupu, dokładnego opisu wady, zdjęć i / lub filmików ukazujących wadę

3. Zapoznaj się z naszą propozycją - zaproponujemy Ci odbiór produktu bezpośrednio z Twojego domu  
lub przedstawimy inny pomysł na rozwiązanie problemu. Decyzja odmowna to zawsze ostateczność.

4. Wydaj wadliwy produkt kurierowi. W ramach gwarancji door-to-door kurier odbierze od Ciebie reklamowany  
produkt. Następnie przeprowadzimy jego ekspertyzę. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie – na ogół  
w ciągu kilku dni.

5. Odbierz nowy produkt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (stwierdzenia wady fabrycznej),  
odeślemy do Ciebie nowy, wolny od wad towar.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie  
i parametrach technicznych produktów, a także ich wycofania z oferty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.  
Zdjęcia mają charakter poglądowy. Mimo dołożenia wszelkich starań, prezentowane na zdjęciach produkty mogą odbiegać od rzeczywistego  
wyglądu. Firma Massi Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.

projekt łazienki: Kruba Design, www.krubadesign.pl

projekt łazienki: Pracownia Modus Architekci, www.modus-architekci.pl



Przedłuż gwarancję do 10 lat
Oferujemy możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na produkty Massi  
- ze standardowych 5 do 10 lat*
1. Kup produkty Massi i zachowaj paragon
2. Zarejestruj swoje zakupy na www.massi.pl
3. Gotowe! 

*Dotyczy to następujących grup produktów: wanny, ceramika, odpływy liniowe,  
brodziki oraz armatura - z wyłączeniem głowic.

Odbierz nawet 500 zł
Kupując zestaw produktów Massi możesz otrzymać od nas nawet 500 zł.  
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub zapoznaj się ze szczegółami promocji na 
www.massi.pl
1. Kup zestaw produktów Massi i zachowaj paragon
2.Uzupełnij formularz promocyjny na stronie www.massi.pl  
   - podaj  kod promocyjny, który widzisz poniżej 
3. Czekaj na przelew od Massi!

TWÓJ KOD PROMOCYJNY: 1812 0001


