
Z przyjemnością przekazujemy w Państwa 
ręce najnowszy katalog zawierający pełną 
ofertę produktów Cersanit. Jesteśmy pewni, 
że nasza kompleksowa oferta oraz propo-
nowane gotowe rozwiązania aranżacyjne 
zainspirują Państwa do stworzenia własnej, 
niepowtarzalnej łazienki do kochania. 

With the  utmost pleasure we can present 
you with latest Cersanit products catalogue. 
We are certain that our complete offer as 
well as ready arrangement solutions will 
inspire you to design a unique bathroom 
to be loved.

Мы с удовольствием передаем в Ваши руки 
самый новый каталог, содержащий все про-
дукты из предложения фирмы «Церсанит». 
Мы уверены, что их комплексный ассор-
тимент и предлагаемые готовые решения 
по аранжировке вдохновят Вас на создание 
собственной неповторимой ванной комнаты.
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KabInY
PrYSznIcowe
shOwer enclOsUres
каБиНЫ



Kabina IRYdA półokrągła 
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure IRYdA

  IRYDA

Wypełnienia / Fillings / : (1,2) 

WARIANTY WYPEłNIENIA
FIllING TYPE
 

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)

SZKłO GRAFIT
Glass - graphite
C - 

(2)
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IrYda

Kabina IRYdA kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure IRYdA

  IRYDA

Wypełnienia / Fillings / : (1,2)

Czystość formy odpowiadająca wymaganiom nowoczesnego 
designu. Powściągliwość w szczegółach oraz eleganckie 
chromowane elementy wykończeniowe nadają kabinie iRYDA 
ostateczny szlif.

Pureness of form which meets requirements of modern 
design. Restraint in detail as well as elegant, chrome finishing 
elements give iRYDA cabins the final touch.

чистота формы, соответствующая требованиям современного 
дизайна. тонкости умеренных красок, а также элегантные, 
хромированные элементы придают кабине IRYDA «последнюю 
шлифовку».

Kabina IRYdA półokrągła  
jednodrzwiowa (lewa/prawa)
185x80x80, 185x90x90

Halfround, one door  
enclosure IRYdA (left/right)

  IRYDA  
 (/)

Wypełnienia / Fillings / : (1)

Kabina IRYdA kwadratowa  
jednodrzwiowa (lewa/prawa)
185x80x80, 185x90x90

Square, one door  
enclosure IRYdA (left/right)

  IRYDA  
 (/)

Wypełnienia / Fillings / : (1)

Chromowane zawiasy 
Chrome hinges 
 


Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 


Chromowane uchwyty 
Chrome grips 
X 

Stabilna konstrukcja
Stable construction
C 

Bezpieczne szkło hartowane
Safe hardened glass
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Kabina PARMA półokrągła 
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure PARMA

  PARMA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2) 

WARIANTY WYPEłNIENIA
FIllING TYPE
 

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)

SZKłO GRAFIT
Glass - graphite
C - 

(2)
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PArMA

Kabina PARMA kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure PARMA

  PARMA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2)

drzwi prysznicowe PARMA
185x80, 185x90

Shower door PARMA

   PARMA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2)

Parawan nawannowy PARMA
140x72 

Bath screen PARMA

   PARMA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2)

Doskonałe połączenie funkcjonalności i 
nowoczesnego designu. Duże, przezroczyste tafle 
szkła nie zakłócają wnętrza łazienki.

Perfect combination of functionality and modern 
design. Big, transparent glass panes do not 
interefere with bathroom interior.

отличное соединение функциональности и 
современного дизайна. Большие и прозрачные глади 
стекла не нарушают интерьера ванной комнаты.

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  


Okapnik zbierający wodę 
Hood gathering water 
C  

Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 


Chromowane uchwyty 
Chrome grips 
X 

Unoszenia drzwi podczas otwierania
doors lifted while opening
   

Szerokie wejście
Wide entrance
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Kabina CARMEN okrągła 
185x100 

Round enclosure CARMEN

  CARMEN

Wypełnienia / Fillings / : (6)

WARIANTY WYPEłNIENIA / FIllING TYPE /  

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)

SZKłO GRAFIT
Glass - graphite
C - 

(2)

SZKłO MAlOWANE - lIANY
Painted glass - liany
C c  - liany

(3)

SZKłO MROŻONE - AVIllA
Frozen glass - avilla
C "" - avilla

(6)

SZKłO MAlOWANE - AVIllA
Painted glass - avilla
C c  - avilla

(5)

SZKłO MROŻONE - lIANY
Frozen glass - liany
C "" - liany

(4)
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carmen

Kabina CARMEN wycinek koła 
185x80x80 

Circle section enclosure CARMEN

   CARMEN

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,5,6)

Kabina CARMEN wycinek koła, 
profile srebrne 
185x80x80 

Circle section enclosure CARMEN, 
silver profiles

   CARMEN, 
 

Wypełnienia / Fillings / : (6)

Kabina CARMEN półokrągła 
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure CARMEN

  CARMEN

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,4) 

Kabina CARMEN półokrągła, 
profile srebrne
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure CARMEN, 
silver profiles

  CARMEN, 
 

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,4)

Kabina CARMEN kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure CARMEN

  CARMEN

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,4)

W tej serii każdy znajdzie coś dla siebie – różnorodność kształtów  
i rozmiarów stanowi o sile tej serii. są tu kabiny okrągłe, półokrągłe  
i kwadratowe, w wariantach z profilami białymi lub srebrnymi  
o ciekawych wzorach wypełnień i funkcjonalnych dodatkach.

in this series everybody will find something for themselves - variety of 
shapes and sizes is the main feature of this series. there are round, 
semicircular, square cabins with white and silver profiles having 
interesting fillings and functional supplements.

В этой серии каждый найдет что-то для себя. разнообразие форм  
и размеров – это мощность коллекции. В ней есть круглые, полукруглые  
и квадратные кабины с белыми или серебристыми профилями,  
с интересными видами заполнений и функциональными добавлениями.

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  


Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 


Pojedyncze rolki łożyskowane 
Sigle trundles
O   
(Carmen okrągła, wycinek koła, kwadratowa)

Możliwość wypięcia i uchylenia drzwi
Possibility to take off and lift door
B   
  

Podwójne rolki łożyskowane 
double trundles 
   
(Carmen półokrągła)

Uchwyty na drzwiach
doors with handles
  

2��












Kabina PAUlA półokrągła 
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure PAUlA

  PAULA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,5,9) 

WARIANTY WYPEłNIENIA / FIllING TYPE /  

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)

SZKłO GRAFIT
Glass - graphite
C - 

(2)

SZKłO MAlOWANE - MUSZlA
Painted glass - Shell
C c  - 

(5)

SZKłO ORNAMENTOWE - CHINCHIllA
Ornament glass
C c  - chinchila

(4)

SZKłO ORNAMENTOWE - CREPI
Ornament glass
C c  - crepi

(3)

POlISTYREN COSMOS
Polystyrene Cosmos
 Cosmos

(10)

POlISTYREN AQUA
Polystyrene Aqua
 Aqua

(9)

SZKłO MAlOWANE  - ROMBY
Painted glass - diamonds
C c  - 

(8)

SZKłO MROŻONE - RETE
Frozen glass - rete
C "" - rete

(7)

SZKłO MAlOWANE - MIRO
Painted glass - miro
C c  - miro

(6)
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PaULa

Kabina PAUlA półokrągła, 
profile srebrne
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure PAUlA, 
silver profiles

  PAULA, 
 

Wypełnienia / Fillings / : (1,2,5,7) 

Kabina PAUlA wycinek koła 
185x80x80

Circle section enclosure PAUlA

   PAULA

Wypełnienia / Fillings / :  
(2,4,6,10) 

Kabina PAUlA wycinek koła  
jednodrzwiowa
185x80x80

Circle section, one door  
enclosure PAUlA

    
PAULA 

Wypełnienia / Fillings / : (8,10) 

Kabina PAUlA kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure PAUlA

  PAULA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,5,9)

Kabina PAUlA kwadratowa, 
profile srebrne 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure PAUlA, 
silver profiles

  PAULA, 
 

Wypełnienia / Fillings / : (5)

luksus, elegancja, niebanalny wzór i szczypta ekstrawagancji  
- nie trzeba nic więcej, by zaczarować przestrzeń wokół. kabina 
Paula to wyrafinowany akcent we wnętrzu każdej  łazienki.

luxury and elegance, remarkable pattern and a pinch of 
extravagance - nothing more is needed to charm the space 
around you.

роскошь, элегантность, оригинальный узор и «щепотка 
экстравагантности» - не надо больше говорить, чтобы 
заколдовать пространство. кабина PAULA – это изощрённый 
акцент в интерьере каждой ванной комнаты.

Podwójne rolki 
łożyskowane
double trundles
 

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  


Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 


Możliwość wypięcia i uchylenia drzwi
Possibility to take off and lift door
B   
  

2��
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ToScana
Prosta i funkcjonalna. Atrakcyjna wizualnie 
dzięki chromowanym profilom i ciekawym 
wypełnieniu z hartowanego, mrożonego szkła. 
Doskonale komponuje się z wnętrzem nadając mu 
indywidualny charakter.

simple and functional. Visually attractive thanks 
to chrome profiles and interesting filling of 
tempered,iced glass. it perfectly harmonizes with 
interiors giving them individual style.

Kabina TOSCANA półokrągła, 
profile srebrne
180x80x80, 180x90x90

Halfround enclosure TOSCANA, 
silver profiles

  TOSCANA, 
 

Wypełnienia / Fillings / : (1)

простая и функциональная. привлекательный 
интересный вид обеспечивают хромированные 
профили и интересные заполнения из закалённого, 
замороженного стекла. отлично сочетается 
с интерьером, придавая ему индивидуальный 
характер.

WARIANTY WYPEłNIENIA
FIllING TYPE
 

SZKłO MROŻONE - TOSCANA
Frozen glass - toscana
C "" - toscana

(1)

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  

Pojedyncze rolki łożyskowane 
Sigle trundles 
O 

Chromowane uchwyty
Chrome grips 
X 

Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 

Możliwość wypięcia i uchylenia drzwi
Possibility to take off and lift door
B    

2�1
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vIcTorIa

Kabina VICTORIA półokrągła 
185x80x80, 185x90x90

Halfround enclosure VICTORIA

  VICTORIA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,4) 

Kabina VICTORIA kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure VICTORIA

  VICTORIA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3,4)

Forma kabiny pozwala na optymalne 
zagospodarowanie ograniczonej przestrzeni przy 
jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania 
oraz doskonałej jakości wykonania. Ciekawe 
wypełnienie szkła o geometrycznych wzorach 
rozweseli każdą domową łazienkę.

Cabin shape allows for maximum arrangement 
of a confined space  at the same time giving 
comfort of usage. the workmanship is also perfect. 
interesting glass filling with geometric shapes  will 
cheer up any interior.

Форма кабины позволяет оптимальное использование 
пространства, одновременно обеспечивает комфорт 
потребителя и удерживает высокое качество 
исполнения. интересные геометрические узоры на 
стекле придают изысканность интерьеру ванной 
комнаты.

WARIANTY WYPEłNIENIA
FIllING TYPE
 

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)

SZKłO ORNAMENTOWE - CREPI
Ornament glass
C c  - crepi

(2)

POlISTYREN COSMOS
Polystyrene Cosmos
 Cosmos

(4)

SZKłO MAlOWANE - KWAdRATY
Painted glass - squares
C c  - 

(3)

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  

Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 

Pojedyncze rolki łożyskowane 
Sigle trundles 
O 

Możliwość wypięcia i uchylenia drzwi
Possibility to take off and lift door
B   
   
(VICTORIA kwadratowa)

2�3
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maLTa
ta kabina to klasyka. Jej prosta, geometryczna 
forma ograniczona została do minimum. 
transparentne szkło dodatkowo podkreśla jej 
nowoczesny design.

this cabin is already a classic. its simple, 
geometrical form has been minimised. transparent 
glass additionally highlights its modern design. 

Kabina MAlTA kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure MAlTA

  MALTA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3)

drzwi prysznicowe MAlTA
185x80, 185x90

Shower door MAlTA

  MALTA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,3)

Эта кабина – это классика - простая, геометрическая 
форма. транспарантное стекло подчёркивает новый 
дизайн.

WARIANTY WYPEłNIENIA
FIllING TYPE
 

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)

SZKłO MAlOWANE - MUSZlA
Painted glass - Shell
C c  - 

(2)

POlISTYREN AQUA
Polystyrene Aqua
 Aqua

(3)

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  

Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 

drzwi uchylne
Wing door
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arSena
Ciekawe rozwiązanie do niewielkich łazienek. 
Rozsuwane drzwi nie zajmują niezbędnej 
powierzchni. Występuje również jako drzwi do 
zabudowy wnęk.

interesting solution for small bathrooms. sliding 
door do not unnecessary occupy precious 
space. it also functions as door for build-ins.

интересные решения для маленьких ванных 
комнат. раздвижные двери не занимают большого 
пространства. Эта модель также находится в виде 
душевых дверей для застройки ниш.

Kabina ARSENA kwadratowa 
185x80x80, 185x90x90

Square enclosure ARSENA

  ARSENA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2)

drzwi prysznicowe ARSENA
185x80, 185x90

Shower door ARSENA

  ARSENA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2)

WARIANTY WYPEłNIENIA
FIllING TYPE
 

POlISTYREN SPlASH
Polystyrene Splash
 Splash

(2)

SZKłO MAlOWANE - FAlE
Painted glass - wave
C c  - 

(1)

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C  

drzwi przesuwne 
Sliding door 
 

Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 

2��












SZKłO ORNAMENTOWE - CREPI
Ornament glass
C c  - crepi

(4)

POlISTYREN SPlASH
Polystyrene Splash
 Splash

(5)

SZKłO MAlOWANE - KWAdRATY
Painted glass - squares
C c  - 

(2)

SZKłO MAlOWANE - FAlE
Painted glass - wave
C c  - 

(3)

WARIANTY WYPEłNIENIA / FIllING TYPE /  

SZKłO TRANSPARENTNE
Transparent glass
C 

(1)
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roma

Kabina ROMA półokrągła 
175x80x80, 175x90x90

Halfround enclosure ROMA

  ROMA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,3,4,5)

Kabina ROMA kwadratowa 
175x80x80, 175x90x90

Square enclosure ROMA

  ROMA

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,4,5)

Kabina ROMA PlUS półokrągła 
175x80x80, 175x90x90

Halfround enclosure ROMA PlUS

  ROMA PLUS

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,3,4)

Kabina ROMA PlUS kwadratowa 
175x80x80, 175x90x90

Square enclosure ROMA PlUS

  ROMA PLUS

Wypełnienia / Fillings / :  
(1,2,4,5)

Świetna propozycja do każdej łazienki. lekkie, ale 
solidne profile nadają kabinom Roma lekkości.

Perfectly suits any bathroom. light but solid profiles 
give Roma cabinets lightness.

превосходное предложение для каждой ванной 
комнаты. Нежные, но надёжные профили придают 
кабинам ROMA легкость.

Uszczelka magnetyczna
Magnetic closing strip
M � 
(ROMA półokrągła, ROMA PlUS półokrągła)

Pojedyncze rolki łożyskowane 
Sigle trundles 
O 
(ROMA PlUS półokrągła, 
ROMA PlUS kwadratowa)

Niwelacja krzywizn ściany
leveling wall’s curvature
C   
(ROMA półokrągła, ROMA 
PlUS półokrągła, ROMA  
PlUS kwadratowa)

Możliwość wypięcia i uchylenia drzwi
Possibility to take off and lift door
B   
   
(ROMA PlUS kwadratowa)

Suwak 
Slider /  
(ROMA kwadratowa)
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Brodzik okrągły OlIMPIA 
Round shower tray OlIMPIA 
  OLIMPIA 
100x4

Zintegrowany z panelem
Integrated with casing  
  � 
 

Brodzik półokrągły 
Halfround shower tray 
  
80x80x6, 80x80x16,
90x90x6, 90x90x16

panel / casing / 

Brodzik półokrągły 
Halfround shower tray 
  
80x80x6, 90x90x6

Zintegrowany z panelem
Integrated with casing  
  �

Brodzik wycinek koła 
Shower tray - circle section 
 -   
80x80x16

panel / casing / 

Brodzik wycinek koła VIKING 
Shower tray VIKING - circle section 
 VIKING -   
80x80x8

Zintegrowany z panelem
Integrated with casing  
  �

dostępny również bez obudowy
Available also without casing
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brodzIKI

Brodzik kwadratowy 
Square shower tray 
  
80x80x6, 80x80x16,
90x90x6, 90x90x16

Brodzik kwadratowy VIKING 
Square shower tray VIKING 
  VIKING 
80x80x8, 90x90x8

Brodzik półokrągły VIKING 
Halfround shower tray VIKING 
  VIKING 
80x80x6, 90x90x6

Zintegrowany z panelem
Integrated with casing  
  �

Brodzik półokrągły z siedziskiem 
Halfround shower tray with sit 
    
90x90x16

panel / casing / 

Brodzik półokrągły z siedziskiem 
Halfround shower tray with sit 
    
90x90x30

panel / casing / 

Brodziki Cersanit idealnie współgrają z naszymi 
kabinami. Do wyboru brodziki okrągłe, półokrągłe, 
wycinki koła i kwadratowe. Głębokie z siedziskiem 
lub płytkie. Z obudową lub bez. idealna biel 
Cersanit  - ten sam odcień w brodzikach, wannach, 
ceramice i meblach.

Cersanit shower bases perfectly harmonize with our 
cabins. You can choose from round, semicircular, 
part of a circle and square. Deep ones with a 
sittng space and shallow. With or without case. Pure 
Cerasnit whiteness, the same hue in shower bases, 
baths, ceramics and furniture.

Душевые поддоны идеально сочетаются  с нашими 
кабинами. к выбору круглые, полукруглые, 
квадратные душевые поддоны. имеются также 
варианты исполнения – поддон сектор круга, 
глубокие с сиденьем и неглубокие, с креплением 
и без крепления. идеальная снежность белизны 
CERSANIT – тот же самый оттенок в душевых 
поддонах, ваннах, керамике и мебели.

dostępny również bez obudowy
Available also without casing
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