
PŁYTY PRZYCISKOWE JOMO 
Program do wc i pisuarów
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Dział sanitarny

        bez 
kompromisów
Łazienka



bez
kompromisów

 Seria JOMOTech  Seria JOMOTech SLS 

Do wszystkich 
spłuczek JOMOTech 
pasują płyty 
przyciskowe serii: 

CLASSIC 

EXCLUSIVE 
EXCLUSIVE 2.0 
EXCLUSIVE 2.1 
EXCLUSIVE 2.2 

ELEGANCE 
ELEGANCE 2.0 

AVANTGARDE  
AVANTGARDE 2.0 

Do wszystkich 
spłuczek JOMOTech  
SLS pasują płyty 
przyciskowe serii: 

TREND 
AMBIENTE 

Indywidualność w łazience 

Zdecydujecie sami o wyborze własnego stylu 
i designu, a my prezentujemy nowoczesne 
rozwiązania. Proponujemy do Waszej łazienki 
przeróżne materiały, takie jak tworzywo 
sztuczne, szkło, drewno czy granit. Szeroka 
paleta kolorów naszych płyt przyciskowych nie 
pozostawia niespełnionych życzeń. 

Nasz konfigurator płyt przyciskowych 
dostepny jest: www.jomo.eu/konfigurator
i służy Wam profesjonalna pomocą. 

KREATYWNE
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK

Ekskluzywny design WC 

Ekskluzywne wzornictwo płyt 
przyciskowych, dodatkowo wytrzymała 
technika spłukująca JOMO sprawią 
że Wasza łazienka będzie stanowić 
harmoniczną całość, zapraszającą 
każdego dnia do odpoczynku i relaksu.
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Do systemu pisuaru 
JOMOTech pasują płyty
przyciskowe:

EXCLUSIVE 
URM-K

EXCLUSIVE
URI-K

EXCLUSIVE 
URM-G 

EXCLUSIVE
URI-G

spłukiwaniem dwudzielnym

EXCLUSIVE weiß / schwarz – Originalgröße!
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Bad & WellnessAtlas pomysłów
Kreatywne projektowanie łazienek

Dział sanitarny

Aby łatwiej podjąć 
decyzję co do wyboru 
odpowiedniej płyty,
proponujemy Wam zajrzeć do naszego
atlasu pomysłów, w którym znajdziecie 
nasze płyty przyciskowe 
w oryginalnych rozmiarach.

WC i Pisuar - Płyty przyciskowe

Nowe płyty przyciskowe JOMO do 
pisuarów, uzupełniają serię wzorniczą 
EXCLUSIVE i są dostępne w tych 
samych kolorach. Serie łączą się i 
optymalnie pasują do koncepcji 
pomieszczenia.

Opcjonalnie do wyboru proponujemy 
również system manualny lub system na 
podczerwień.  
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System pisuaru -
JOMOTech

KREA
PROJEKTOW

YWNE 
NIE ŁAZIENEK

JOMOTech - ELEMENTY ZABUDOWY
Płyty przyciskowe dla WC i pisuarów 
Teraz w nowych kolorach!



bez
kompromisów

Seria JOMOTech Seria JOMOTech SLS 

Do wszystkich 
spłuczek JOMOTech
pasują płyty 
przyciskowe serii:

CLASSIC

EXCLUSIVE
EXCLUSIVE 2.0
EXCLUSIVE 2.1
EXCLUSIVE 2.2

ELEGANCE
ELEGANCE 2.0

AVANTGARDE 
AVANTGARDE 2.0

Do wszystkich 
spłuczek JOMOTech
SLS pasują płyty 
przyciskowe serii:

TREND
AMBIENTE

Indywidualność w łazience

Zdecydujecie sami o wyborze własnego stylu 
i designu, a my prezentujemy nowoczesne 
rozwiązania. Proponujemy do Waszej łazienki 
przeróżne materiały, takie jak tworzywo 
sztuczne, szkło, drewno czy granit. Szeroka 
paleta kolorów naszych płyt przyciskowych nie 
pozostawia niespełnionych życzeń.

Nasz konfigurator płyt przyciskowych 
dostepny jest: www.jomo.eu/konfigurator
i służy Wam profesjonalna pomocą.

KREATYWNE
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK

Ekskluzywny design WC

Ekskluzywne wzornictwo płyt 
przyciskowych, dodatkowo wytrzymała 
technika spłukująca JOMO sprawią 
że Wasza łazienka będzie stanowić 
harmoniczną całość, zapraszającą 
każdego dnia do odpoczynku i relaksu.
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Do systemu pisuaru 
JOMOTech pasują płyty 
przyciskowe:

EXCLUSIVE 
URM-K 

EXCLUSIVE 
URI-K 

EXCLUSIVE 
URM-G 

EXCLUSIVE 
URI-G 

spłukiwaniem dwudzielnym

EXCLUSIVE weiß / schwarz – Originalgröße!
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Bad & WellnessAtlas pomysłów
Kreatywne projektowanie łazienek

Dział sanitarny

Aby łatwiej podjąć 
decyzję co do wyboru 
odpowiedniej płyty, 
proponujemy Wam zajrzeć do naszego
atlasu pomysłów, w którym znajdziecie 
nasze płyty przyciskowe 
w oryginalnych rozmiarach. 

WC i Pisuar - Płyty przyciskowe 

Nowe płyty przyciskowe JOMO do 
pisuarów, uzupełniają serię wzorniczą 
EXCLUSIVE i są dostępne w tych 
samych kolorach. Serie łączą się i 
optymalnie pasują do koncepcji 
pomieszczenia.

Opcjonalnie do wyboru proponujemy 
również system manualny lub system na 
podczerwień.  
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System pisuaru - 
JOMOTech

KREA
PROJEKTOW

YWNE 
NIE ŁAZIENEK

JOMOTech - ELEMENTY ZABUDOWY
Płyty przyciskowe dla WC i pisuarów 
Teraz w nowych kolorach!



EXCLUSIVE
Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE 
do spłuczki podtynkowej JOMOTech. 
Włącznie z ramką mocującą.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

EXCLUSIVE URINAL
JOMO płyta przyciskowa EXCLUSIVE URINAL 
z przeznaczeniem do systemów pisuarowych. 
Rozwiązanie manualne URM-K.
Rozwiązanie elektroniczne URI-K.

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach :

Zasilanie 100-230 V 50-60 Hz 
Art.Nr. 172-6900XXXX-00*

Zasilanie 6V
Art.Nr. 172-6700XXXX-00*

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

chrom połysk/chrom połysk  
167-34003636-00

biały/chrom matowy 
167-34000130-00

chrom matowy/chrom matowy 
167-34003030-00

chrom połysk/biały  
167-34003601-00 

chrom matowy/biały  
167-34003001-00

stal nierdzewna  
167-34003737-00 

biały/stal nierdzewna  
167-34000137-00

biały/chrom połysk 
167-34000136-00

biały/czarny  
167-34000118-00

chrom połysk/czarny  
167-34003618-00

chrom matowy/czarny  
167-34003018-00

biały/biały  
167-34000101-00

biały/chrom matowy  
167-28000130-00

chrom matowy/chrom matowy  
167-28003030-00

stal nierdzewna  
167-28003737-00 

biały/stal nierdzewna  
167-28000137-00

biały/chrom połysk  
167-28000136-00

biały/czarny  
167-28000118-00

chrom połysk/czarny  
167-28003618-00

chrom połysk/chrom połysk  
167-28003636-00

chrom połysk/biały  
167-28003601-00 

chrom matowy/biały  
167-28003001-00

chrom matowy/czarny  
167-28003018-00

biały/biały 
167-28000101-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆEXCLUSIVE 2.0
Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE do 
spłuczki
podtynkowej JOMOTech.
Włącznie z ramką mocującą.
Nowa wersja EXCLUSIVE 2.0 
idealnie smukła.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

Sterowanie maualne (URM-K) Sterowanie na podczerwień (URI-K)

widok z boku Widok z boku Widok z boku

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

chr. poł./chr. poł.  
167-60003636-00

chr. mat./chr. mat.  
167-60003030-00

chr. poł./biały  
167-60003601-00 

stal nierdzewna  
167-60003737-00 

chr. poł/czarny  
167-60003618-00

chr. mat./czarny  
167-60003018-00

biały/chr. mat. 
167-60000130-00

chr. mat./biały  
167-60003001-00

biały/st. nierdz.   
167-60000137-00

biały/chr. poł. 
167-60000136-00

biały/czarny  
167-60000118-00

biały/biały  
167-60000101-00

chr. poł. 6V 
172-67003636-00

biały 6V 
172-67000101-00

chr. mat. 6V 
172-67003030-00

EXCLUSIVE URM-K EXCLUSIVE URI-K

chr. poł. 230V/12V 
172-69003636-00

biały 230V/12V 
172-69000101-00

chr. mat. 230V/12V 
172-69003030-00

NOWOŚĆ

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło zielone świecące
167-XX001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja 
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe 
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00 

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne 
167-XX009005-00 

167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00 

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

EXCLUSIVE 2.2
Płyta główna w wykonaniu szklanym.
Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w 
kolorach :
Art.Nr. 167-3800XXXX-00
biała
Art.Nr. 167-4000XXXX-00
chrom matowy
Art.Nr- 167-4200XXXX-00
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

NOWOŚĆEXCLUSIVE 2.1
Płyta główna wraz z przyciskami w 
wykonaniu szklanym.
Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w 
kolorach :
Art. Nr. 167-3700XXXX-00 
biała
Art. Nr. 167-3900XXXX-00 
chrom matowy
Art. Nr- 167-4100XXXX-00 
chrom połysk

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Widok z boku 

szkło białe matowe
167-XX001180-00

Widok z boku 

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

szkło zielone świecące 
167-XX001260-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja 
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe 
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00 

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00 

167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00 

Sterowanie manualne (URM-G) Sterowanie na podczerwień (URI-G)

EXCLUSIVE URINAL
JOMO płyta przyciskowa EXCLUSIVE URINAL
z przeznaczeniem do systemów pisuarowych. Rozwiązanie 
manualne URM-G
Rozwiązanie elektroniczne URI-G

Widok z boku 

szkło żółte
167-61001023-00

szkło fuksja 
167-61004006-00

szkło pomarańczowe
167-61002001-00

szkło jasne beżowe
167-61001020-00

szkło czerwone
167-61001240-00

szkło zielone mięta
167-61001261-00

szkło białe
167-61009003-00

szkło zielone świecące 
167-61001260-00

szkło czarne matowe
167-61001120-00

szkło czarne gwieździste
167-61001820-00 

szkło czarne
167-61009005-00 

167-61001901-00

szkło dymione brązowe
167-61001902-00 

szkło białe matowe
167-61001180-00

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach:

Zasilanie 100-230 V 50-60 Hz
Art.Nr. 172-7000XXXX-00*

Zasilanie 6V
Art.Nr. 172-6800XXXX-00*

EXCLUSIVE URM-G

szkło żółte
172-XX001023-00

szkło fuksja
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe
172-XX002001-00

szkło jasne beżowe
172-XX001020-00

szkło czerwone
172-XX001240-00

szkło zielone mięta
172-XX001261-00

szkło białe
172-XX009003-00

szkło zielone świecące 
172-XX001260-00

szkło czarne matowe
172-XX001120-00

szkło czarne gwieździste
172-XX001820-00 

szkło czarne
172-XX009005-00 

172-XX001901-00

szkło dymione brązowe
172-XX001902-00 

stal szczotkowana 
ze specjalnymi śrubami

172-69005353-00

szkło białe matowe
172-XX001180-00

EXCLUSIVE URI-G

167-XX - wybierając kolor uzupełnij kod produktu



EXCLUSIVE
Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE 
do spłuczki podtynkowej JOMOTech.
Włącznie z ramką mocującą.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

EXCLUSIVE URINAL
JOMO płyta przyciskowa EXCLUSIVE URINAL
z przeznaczeniem do systemów pisuarowych.
Rozwiązanie manualne URM-K.
Rozwiązanie elektroniczne URI-K.

Rozwiązanie eletktroniczne dla
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach :

Zasilanie 100-230 V 50-60 Hz
Art.Nr. 172-6900XXXX-00*

Zasilanie 6V
Art.Nr. 172-6700XXXX-00*

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

chrom połysk/chrom połysk
167-34003636-00

biały/chrom matowy
167-34000130-00

chrom matowy/chrom matowy
167-34003030-00

chrom połysk/biały 
167-34003601-00

chrom matowy/biały 
167-34003001-00

stal nierdzewna 
167-34003737-00

biały/stal nierdzewna 
167-34000137-00

biały/chrom połysk
167-34000136-00

biały/czarny 
167-34000118-00

chrom połysk/czarny 
167-34003618-00

chrom matowy/czarny 
167-34003018-00

biały/biały 
167-34000101-00

biały/chrom matowy 
167-28000130-00

chrom matowy/chrom matowy 
167-28003030-00

stal nierdzewna 
167-28003737-00

biały/stal nierdzewna 
167-28000137-00

biały/chrom połysk 
167-28000136-00

biały/czarny 
167-28000118-00

chrom połysk/czarny 
167-28003618-00

chrom połysk/chrom połysk 
167-28003636-00

chrom połysk/biały 
167-28003601-00

chrom matowy/biały 
167-28003001-00

chrom matowy/czarny 
167-28003018-00

biały/biały
167-28000101-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆEXCLUSIVE 2.0
Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE do 
spłuczki
podtynkowej JOMOTech.
Włącznie z ramką mocującą.
Nowa wersja EXCLUSIVE 2.0 
idealnie smukła.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

Sterowanie maualne (URM-K) Sterowanie na podczerwień (URI-K)

widok z boku Widok z boku Widok z boku

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

chr. poł./chr. poł.
167-60003636-00

chr. mat./chr. mat. 
167-60003030-00

chr. poł./biały  
167-60003601-00

stal nierdzewna  
167-60003737-00

chr. poł/czarny 
167-60003618-00

chr. mat./czarny 
167-60003018-00

biały/chr. mat.
167-60000130-00

chr. mat./biały  
167-60003001-00

biały/st. nierdz.
167-60000137-00

biały/chr. poł.
167-60000136-00

biały/czarny
167-60000118-00

biały/biały  
167-60000101-00

chr. poł. 6V
172-67003636-00

biały 6V
172-67000101-00

chr. mat. 6V
172-67003030-00

EXCLUSIVE URM-K EXCLUSIVE URI-K

chr. poł. 230V/12V
172-69003636-00

biały 230V/12V
172-69000101-00

chr. mat. 230V/12V
172-69003030-00

NOWOŚĆ

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło zielone świecące 
167-XX001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta  
167-XX001261-00

szkło białe  
167-XX009003-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe  
167-XX001020-00

szkło czarne gwieździste 
167-XX001820-00 

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00 

167-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
167-XX001902-00 

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

EXCLUSIVE 2.2
Płyta główna w wykonaniu szklanym. 
Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w 
kolorach :
Art.Nr. 167-3800XXXX-00
biała
Art.Nr. 167-4000XXXX-00
chrom matowy
Art.Nr- 167-4200XXXX-00
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

NOWOŚĆEXCLUSIVE 2.1
Płyta główna wraz z przyciskami w 
wykonaniu szklanym.
Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w 
kolorach :
Art. Nr. 167-3700XXXX-00 
biała
Art. Nr. 167-3900XXXX-00 
chrom matowy
Art. Nr- 167-4100XXXX-00 
chrom połysk

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Widok z boku 

szkło białe matowe 
167-XX001180-00

Widok z boku 

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

szkło zielone świecące  
167-XX001260-00

szkło żółte 
167-XX001023-00

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe  
167-XX001020-00

szkło czerwone  
167-XX001240-00

szkło zielone mięta  
167-XX001261-00

szkło białe  
167-XX009003-00

szkło czarne gwieździste 
167-XX001820-00 

szkło czarne matowe 
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00 

167-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
167-XX001902-00 

Sterowanie manualne (URM-G) Sterowanie na podczerwień (URI-G)

EXCLUSIVE URINAL
JOMO płyta przyciskowa EXCLUSIVE URINAL
z przeznaczeniem do systemów pisuarowych. Rozwiązanie 
manualne URM-G
Rozwiązanie elektroniczne URI-G

Widok z boku 

szkło żółte 
167-61001023-00

szkło fuksja  
167-61004006-00

szkło pomarańczowe   
167-61002001-00

szkło jasne beżowe  
167-61001020-00

szkło czerwone  
167-61001240-00

szkło zielone mięta  
167-61001261-00

szkło białe
167-61009003-00

szkło zielone świecące  
167-61001260-00

szkło czarne matowe 
167-61001120-00

szkło czarne gwieździste 
167-61001820-00 

szkło czarne  
167-61009005-00 

167-61001901-00

szkło dymione brązowe  
167-61001902-00 

szkło białe matowe 
167-61001180-00

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach:

Zasilanie 100-230 V 50-60 Hz 
Art.Nr. 172-7000XXXX-00*

Zasilanie 6V
Art.Nr. 172-6800XXXX-00*

EXCLUSIVE URM-G

szkło żółte 
172-XX001023-00

szkło fuksja  
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe   
172-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
172-XX001020-00

szkło czerwone  
172-XX001240-00

szkło zielone mięta  
172-XX001261-00

szkło białe
172-XX009003-00

szkło zielone świecące  
172-XX001260-00

szkło czarne matowe 
172-XX001120-00

szkło czarne gwieździste 
172-XX001820-00 

szkło czarne  
172-XX009005-00 

172-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
172-XX001902-00 

stal szczotkowana 
ze specjalnymi śrubami 

172-69005353-00 

szkło białe matowe 
172-XX001180-00

EXCLUSIVE URI-G 

167-XX -  wybierając kolor uzupełnij kod produktu



ELEGANCE
Płyta główna szklana w ramce chromowanej. 
Przyciski plastikowe w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem: 
chrom połysk 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆ
AVANTGARDE

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistegoPrezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło czarne matowe 
167-29001120-00

drewno wiśnia  
167-2900HZKI-00

drewno buk
167-2900HZBU-00

szkło dymione brązowe 
167-29001902-00

167-29001901-00

naturalny granit 
167-2900GRSW-00

kamień naturalny łupek 
167-2900SCGR-00

szkło białe 
167-29009003-00

szkło żółte 
167-29001023-00

szkło jasne beżowe
167-29001020-00

szkło czerwone  
167-29001240-00

szkło pomarańczowe 
167-29002001-00 

szkło zielone mięta 
167-29001261-00 

szkło fuksja  
167-29004006-00

szkło czarne gwieździste 
167-29001820-00 

szkło czarne 
167-29009005-00

szkło zielone świecące  
167-29001260-00

szkło białe matowe  
167-29001180-00

Widok z boku Widok z boku 

szkło czarne matowe 
167-35001120-00

szkło dymione brązowe 
167-35001902-00

167-35001901-00

szkło białe  
167-35009003-00

szkło żółte 
167-35001023-00

szkło jasne beżowe 
167-35001020-00

szkło czerwone  
167-35001240-00

szkło pomarańczowe 
167-35002001-00

szkło zielone mięta 
167-35001261-00 

szkło fuksja  
167-35004006-00

szkło czarne gwieździste 
167-35001820-00 

szkło czarne 
167-35009005-00

szkło zielone świecące  
167-35001260-00

szkło białe matowe  
167-35001180-00

ELEGANCE 2.0
Płyta główna szklana.
Przyciski plastikowe w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem: 
chrom połysk 

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe 
167-30001120-00

szkło białe  
167-30009003-00

szkło żółte 
167-30001023-00

szkło jasne beżowe  
167-30001020-00

szkło czerwone  
167-30001240-00

szkło pomarańczowe 
167-30002001-00

szkło zielone mięta 
167-30001261-00 

szkło fuksja  
167-30004006-00

drewno wiśnia 
167-3000HZKI-00

drewno buk 
167-3000HZBU-00

szkło dymione brązowe 
167-30001902-00

167-30001901-00

  

naturalny granit
167-3000GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-3000SCGR-00

szkło czarne gwieździste 
167-30001820-00

szkło czarne 
167-30009005-00

szkło zielone świecące  
167-30001260-00

Chromstahl mit Spezialschrauben 
167-3000CR53-00

szkło białe matowe  
167-30001180-00

Płyta główna szklana w ramce chromowanej.
Przyciski mosiężne w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Widok z boku Widok z boku widok z boku

AVANTGARDE 2.0

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆ

stal nierdzewna/stal nierdzewna 
167-32003737-00

biały/biały 
167-32000101-00

biały/chrom matowy 
167-32000130-00

biały/chrom połysk
167-32000136-00

biały/stal nierdzewna 
167-32000137-00

chrom matowy/biały 
167-32003001-00

chrom matowy/chrom matowy
167-32003030-00

chrom połysk/biały 
167-32003601-00 

chrom połysk/chrom połysk 
167-32003636-00

chrom połysk/czarny
167-32003618-00

biały/czarny
167-32000118-00

chrom matowy/czarny 
167-32003018-00

TREND
Płyta przyciskowa JOMO TREND do spłuczki
podtynkowej JOMOTech SLS
Włącznie z ramką mocującą

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

AMBIENTE
Płyta główna szklana.
Przyciski mosiężne w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe
167-36001120-00

szkło białe 
167-36009003-00

szkło żółte
167-36001023-00

szkło jasne beżowe 
167-36001020-00

szkło czerwone 
167-36001240-00

szkło pomarańczowe
167-36002001-00

szkło zielone mięta
167-36001261-00 

szkło fuksja
167-36004006-00

szkło dymione brązowe 
167-36001902-00

167-36001901-00

szkło czarne gwieździste
167-36001820-00 

szkło czarne
167-36009005-00

szkło zielone świecące
167-36001260-00

szkło białe matowe 
167-36001180-00

widok z boku 

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆ
Płyta główna szklana.
Przyciski plastikowe AMBIENTE 
w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

schwarz matt,
167-33001120-00

szkło dymione brązowe 
167-33001902-00

167-33001901-00

szkło białe
167-33009003-00

szkło żółte
167-33001023-00

szkło jasne beżowe 
167-33001020-00

szkło czerwone 
167-33001240-00

szkło pomarańczowe 
167-33002001-00

szkło zielone mięta
167-33001261-00

szkło fuksja
167-33004006-00

szkło czarne gwieździste
167-33001820-00 

szkło czarne
167-33009005-00

szkło zielone 
167-33001260-00

szkło białe matowe 
167-33001180-00



ELEGANCE
Płyta główna szklana w ramce chromowanej.
Przyciski plastikowe w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆ
AVANTGARDE

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistegoPrezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło czarne matowe 
167-29001120-00

drewno wiśnia  
167-2900HZKI-00

drewno buk
167-2900HZBU-00

szkło dymione brązowe 
167-29001902-00

167-29001901-00

naturalny granit
167-2900GRSW-00

kamień naturalny łupek 
167-2900SCGR-00

szkło białe 
167-29009003-00

szkło żółte 
167-29001023-00

szkło jasne beżowe
167-29001020-00

szkło czerwone
167-29001240-00

szkło pomarańczowe 
167-29002001-00

szkło zielone mięta 
167-29001261-00

szkło fuksja
167-29004006-00

szkło czarne gwieździste 
167-29001820-00

szkło czarne 
167-29009005-00

szkło zielone świecące 
167-29001260-00

szkło białe matowe  
167-29001180-00

Widok z boku Widok z boku 

szkło czarne matowe
167-35001120-00

szkło dymione brązowe 
167-35001902-00

167-35001901-00

szkło białe 
167-35009003-00

szkło żółte 
167-35001023-00

szkło jasne beżowe 
167-35001020-00

szkło czerwone  
167-35001240-00

szkło pomarańczowe 
167-35002001-00

szkło zielone mięta 
167-35001261-00

szkło fuksja
167-35004006-00

szkło czarne gwieździste 
167-35001820-00

szkło czarne
167-35009005-00

szkło zielone świecące
167-35001260-00

szkło białe matowe  
167-35001180-00

ELEGANCE 2.0
Płyta główna szklana.
Przyciski plastikowe w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk 

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe 
167-30001120-00

szkło białe  
167-30009003-00

szkło żółte 
167-30001023-00

szkło jasne beżowe  
167-30001020-00

szkło czerwone
167-30001240-00

szkło pomarańczowe 
167-30002001-00

szkło zielone mięta 
167-30001261-00

szkło fuksja
167-30004006-00

drewno wiśnia 
167-3000HZKI-00

drewno buk 
167-3000HZBU-00

szkło dymione brązowe 
167-30001902-00

167-30001901-00

naturalny granit
167-3000GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-3000SCGR-00

szkło czarne gwieździste 
167-30001820-00

szkło czarne 
167-30009005-00

szkło zielone świecące 
167-30001260-00

Chromstahl mit Spezialschrauben
167-3000CR53-00

szkło białe matowe 
167-30001180-00

Płyta główna szklana w ramce chromowanej.
Przyciski mosiężne w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Widok z boku Widok z boku widok z boku

AVANTGARDE 2.0

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆ

stal nierdzewna/stal nierdzewna 
167-32003737-00

biały/biały  
167-32000101-00

biały/chrom matowy 
167-32000130-00

biały/chrom połysk 
167-32000136-00

biały/stal nierdzewna  
167-32000137-00

chrom matowy/biały  
167-32003001-00

chrom matowy/chrom matowy 
167-32003030-00

chrom połysk/biały  
167-32003601-00 

chrom połysk/chrom połysk  
167-32003636-00

chrom połysk/czarny   
167-32003618-00

biały/czarny 
167-32000118-00

chrom matowy/czarny  
167-32003018-00

TREND
Płyta przyciskowa JOMO TREND do spłuczki 
podtynkowej JOMOTech SLS
Włącznie z ramką mocującą

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

AMBIENTE
Płyta główna szklana.
Przyciski mosiężne w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe 
167-36001120-00

szkło białe  
167-36009003-00

szkło żółte 
167-36001023-00

szkło jasne beżowe  
167-36001020-00

szkło czerwone  
167-36001240-00

szkło pomarańczowe
167-36002001-00

szkło zielone mięta 
167-36001261-00 

szkło fuksja  
167-36004006-00

szkło dymione brązowe 
167-36001902-00

167-36001901-00

szkło czarne gwieździste 
167-36001820-00 

szkło czarne 
167-36009005-00

szkło zielone świecące  
167-36001260-00

szkło białe matowe  
167-36001180-00

widok z boku 

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

NOWOŚĆ
Płyta główna szklana.
Przyciski plastikowe AMBIENTE 
w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk 

Wykonanie:  
do spłukiwania dwudzielnego

czarny matowy
167-33001120-00

szkło dymione brązowe 
167-33001902-00

167-33001901-00

szkło białe 
167-33009003-00

szkło żółte
167-33001023-00

szkło jasne beżowe  
167-33001020-00

szkło czerwone  
167-33001240-00

szkło pomarańczowe 
167-33002001-00

szkło zielone mięta
167-33001261-00

szkło fuksja 
167-33004006-00

szkło czarne gwieździste 
167-33001820-00 

szkło czarne 
167-33009005-00

szkło zielone  
167-33001260-00

szkło białe matowe  
167-33001180-00
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Płyty przyciskowe




