
stelaż technic
ŚWieża technOlOGia



Łazienka to przestrzeń tylko Twoja, prywatna i bliska. 

 Ważne, byś czuł się w niej dobrze.  

Dbamy o to od lat.

to marka z wieloletnim doświadczeniem.  

Od 1962 roku oferujemy najwyższą jakość, komfort i piękno twojej łazienki. 

należymy do międzynarodowej grupy sanitec 

 – największego producenta ceramiki łazienkowej w europie.  

czerpiąc wiedzę od najlepszych specjalistów, 

 dbamy, by nasze produkty spełniały najwyższe standardy.

nasza oferta od dziewięciu  lat obejmuje także stelaże podtynkowe.       





nowy st elaż  
do zabudowy

System   
Unikalny i zaawansowany system samoczynnego odświeżania, dzięki 

któremu toaleta jest idealnie czysta i pachnie świeżością.

Świeży design  
Przyciski spłukujące w trzech nowych, stylowych wzorach, dostępne  

w kilku wariantach kolorystycznych.

Jakość godna zaufania
stelaż technic to efekt 50-letniego doświadczenia  

międzynarodowych ekspertów w zakresie wyposażenia łazienek,  
potwierdzonego 10-letnią gwarancją na stelaż.

Kompletna oferta
stelaż technic dostępny w zestawie ze wszystkimi  

miskami wiszącymi KOŁO.

technic
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Świeżo jak nigdy!

Przekonaj się, jak szybko  

i bez najmniejszego wysiłku  

Twoja łazienka wypełni się świeżością.  

Nie musisz nic robić.  

Pomyśleliśmy o wszystkim.

 





nowy stelaż wyposażyliśmy w innowacyjny system odświeżający, dzięki 

któremu twoja toaleta będzie zawsze świeża i czysta.                      

system  zadba o utrzymanie nieskazitelnej czystości  

i świeżości w misce ceramicznej – również pod jej obrzeżem.  

Wystarczy umieścić specjalny wkład odświeżający  

w aplikatorze znajdującym się w przycisku spłukującym.  

to wygodne i proste rozwiązanie dla twojej łazienki:

otwierasz przycisk spłukujący

umieszczasz wkład w aplikatorze

zamykasz przycisk i system jest gotowy do użycia
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unikalny SyStem 
odŚwieżaJący
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innowacJa 
 i bezpieczeństwo

innowacyjna technologia                      zapewnia komfort użytkowania

 i jest w pełni bezpieczna dla wewnętrznych elementów spłuczki.

Dzięki zastosowaniu specjalnego węża w zaworze spustowym woda obmywa 

wkład fresh wyłącznie podczas spłukiwania, a następnie 

wydostaje się bezpośrednio do miski. 

W ten sposób wkład z odczynnikiem chemicznym nie ma bezpośredniego 

kontaktu z wodą znajdującą się w zbiorniku, co eliminuje 

ryzyko uszkodzenia zaworów, 

a szczególnie ich najdelikatniejszych części, tj. uszczelki.   

Jeden wkład wystarcza na ok. 80 cykli spłukań.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.smartfresh.info.
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ŚWieży DesiGn

stworzyliśmy trzy modne i stylowe linie przycisków spłukujących, 

 dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: biały, chrom i chrom mat. 

 Zadbaliśmy również o to, aby każdy model przycisku występował 

 w opcji z systemem                      .  

czerpiąc z tak szerokiego wachlarza możliwości, 

 możesz swobodnie wybrać przycisk, 

 który najbardziej pasuje do wnętrza twojej łazienki.

 

Pełną ofertę przycisków spłukujących znajdziesz na stronie 28-29.

eclipse biały     

Fusion chrom mat

space chrom

1
2
3
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KOmPlementarnOŚć

Dzięki uniwersalnej konstrukcji stelaż technic jest doskonale dopasowany 

 do wszystkich misek wiszących, dostępnych na rynku. KOŁO oferuje 

kilkanaście misek o różnej stylistyce i wzornictwie, dzięki czemu nie musisz się 

niczym ograniczać przy projektowaniu swojej wymarzonej łazienki. możesz 

także zakupić gotowe zestawy produktów: stelaż w komplecie 

z miską wiszącą, oszczędzając w ten sposób 5% ceny produktów zakupionych 

osobno. Obok stelaża technic do Wc w ofercie KOŁO znajdziesz także inne 

produkty, m.in. stelaż do umywalki, do bidetu, 

pisuaru czy do uchwytów dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Pełną ofertę stelaży KOŁO znajdziesz na stronach 24-32.
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ŁaZienKa beZ barier

 
Projektując wyposażenie łazienek, bierzemy pod uwagę także  

potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo. 

 Oferujemy produkty, które umożliwiają kompletne wyposażenie łazienki 

z uwzględnieniem ich potrzeb. 

Z łatwością znajdziesz u nas zarówno specjalnie 

przystosowany stelaż dla osób niepełnosprawnych, 

 jak i miski ustępowe, poręcze, siedziska i inne potrzebne akcesoria, które 

sprawią, że twoja łazienka stanie się bardziej przyjazna 

dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

Pełną ofertę stelaży KOŁO znajdziesz na stronach 24-32.1616
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ŁaZienKa PrZeDsZKOlna

                       
Zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejsze. często ci najmłodsi 

 są najbardziej wymagający. Projektując z myślą o nich łazienki, pamiętamy, 

 by odpowiadały ich potrzebom, by były wygodne, bezpieczne i miłe dla oka.

nowy stelaż technic sprawdzi się znakomicie również tam, gdzie królują 

milusińscy: w żłobkach, przedszkolach, szkołach, w galeriach handlowych.

W miejscach, w których tak ważne jest utrzymanie higieny.

W naszej „małej” ofercie są między innymi: miska wisząca, miska stojąca

z podpórkami pod stopy w kształcie lwich łap, kolorowe i białe deski,

a także umywalki o niewielkich wymiarach – wszystkie produkty 

 idealnie dostosowane dla dzieci.
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solidna konstrukcja i wytrzymałość 
Wytrzymałość obciążeniowa stelaża 

technic znacznie przekracza wartość 
określoną przez Polskie normy – 400 kg.

cichy i szybki zawór napełniający
niezawodny zawór napełniający pozwala 

szybko, precyzyjnie i bez hałasu  
napełnić spłuczkę, zapewniając  

komfort użytkowania.
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oszczędność wody
ekonomiczne rozwiązanie  

– gwarancja wymiernych oszczędności
i dbałość o środowisko naturalne.

zainstalowane „hamulce wysokości”
Umożliwiają komfortowy montaż nawet  

jednej osobie – teraz z łatwością  
zamontujesz stelaż bez dodatkowej pomocy. 

regulacja wysokości stelaża  
w zakresie 0-200 mm.
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zaślepki do przyłączy 
Zabezpieczają zainstalowany produkt 

przed zanieczyszczeniem oraz ułatwiają 
zaznaczenie miejsca pod otwory.

części zainstalowane fabrycznie 
Większość części stelaża połączona  

jest fabrycznie. Zarówno wsporniki ścienne, 
jak i rura odpływowa, są zainstalowane 

 już w procesie produkcji, co eliminuje ryzyko 
błędów instalacyjnych i znacznie skraca 

czas montażu.

tunel serwisowy
Ułatwia montaż przycisku spłukującego 

 i zabezpiecza stelaż przed  
przedostawaniem się niepożądanych 

elementów w przestrzeń między 
 nim a ścianką.

innowacyjny zawór spustowy 
Oprócz standardowych ustawień ilości 

spłukiwanej wody 3/6 l możliwa jest też 
bardziej ekologiczna konfiguracja 2/4 l.

22



c
e
c

h
y 

s
te

la
ża

system oparty na nowej spłuczce sH50
nowa spłuczka sh50 została wyposażona 

w nowoczesne zawory: napełniający 
oraz spustowy.

10 lat gwarancji na stelaż 
stelaż technic objęty jest dziesięcioletnią 

gwarancją na wszystkie elementy.

Ruchome łapy stelaża  
Umożliwiają montaż stelaża również  

 w narożniku.

dodatkowa regulacja kolana odpływowego
Zastosowane rozwiązanie mocowania rur 

umożliwia płynną regulację ustawienia rury 
odpływowej, co zapewnia większą swobodę 

podczas montażu i umożliwia niestandardowe 
ustawienie głębokości zabudowy.

23
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Stelaż KOŁO TECHNIC 
do WC

szerokość: 40 cm
wysokość: 1 15-130 cm
nr kat. 99169 
cena: 582 zł 

do kompletowania z przyciskiem 
spłukującym: eclipse, Fusion 
oraz space, patrz strona 28-29
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Zestaw Quattro

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca Quattro z powłoką reflex Koło
nr kat. 99177 
cena: 1 836 zł

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29, i deską K601 1 1, K601 12

Zestaw Preciosa 2   

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca Preciosa 2 z powłoką reflex Koło  
nr kat. 99197
cena: 2 044 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym: 
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29, i deską l601 1 1

* Zestaw dostępny od kwietnia 201 1 r.

24



Zestaw Ego

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca ego by a. citterio 
nr kat. 99176* 
cena: 1 681 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29, i deską K101 13, K101 12

Zestaw Varius

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca Varius
nr kat. 99175*
cena: 1 135 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29, i deską K301 1 1, K301 13
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Zestaw dostępny również z powłoką reflex Koło (dopłata za powłokę reflex 
Koło – 105 zł, przy zamówieniu prosimy dodać nr 900 po kodzie).
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

*

Zestaw Ovum

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca Ovum by a. citterio 
nr kat. 99194*
cena: 1 720 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym: 
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29, i deską l401 1 1, l401 12 
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Zestaw Nova Top Pico

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca nova top Pico 
nr kat. 99178
cena: 936 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 i deską 60121
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Zestaw dostępny również z powłoką reflex Koło (dopłata za powłokę reflex 
Koło 105 zł, przy zamówieniu prosimy dodać nr 900 po kodzie).
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

*

Zestaw Nova Top

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca nova top 
nr kat. 99173
cena: 921 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 i deską 601 1 1,  
60120, 60122, 60123

Zestaw Style

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca style 
nr kat. 99174*
cena: 1 063 zł  

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 i deską l201 1 1, l201 12
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Zestaw Kind

składający się z: 
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca Keramag Kind
nr kat. 99180  
cena: 1 189 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 
i deską Keramag 573334, 573337

Zestaw Nova Top Bez Barier

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca nova top bez barier 
nr kat. 99179
cena: 956 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 
i deską 601 1 1, 601 14, 60120, 60122, 60123

Zestaw Primo

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca Primo 
nr kat. 99172
cena: 940 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29
i deską K801 1 1, K801 12
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.
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Przycisk spłukujący Eclipse

wym. 14 x 21,5 x 2 cm
biały, nr kat. 94122-001, cena: 60 zł 
chrom, nr kat. 94122-002, cena: 121 zł 
chrom mat, nr kat. 94 122-003, cena: 148 zł 

z opcją smart Fresh
biały, nr kat. 94123-001, cena: 102 zł 
chrom, nr kat. 94123-002, cena: 178 zł 
chrom mat, nr kat. 94123-003, cena: 200 zł 

do kompletowania ze stelażem KOŁO technic do Wc 99169 oraz zestawami 
99170, 99171, 99172, 99173, 99174, 99175, 99176, 99177, 99178, 99179, 99180, 99194, 
99197. Przy zakupie przycisku z opcją smart Fresh: 2 opakowania wkładów gratis!
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Zestaw Rekord

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca rekord
nr kat. 99170
cena: 817 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 i deską K901 1 1,  
K901 12, K901 13

Zestaw Nova

składający się z:
stelaż KOŁO technic do Wc
miska wisząca nova 
nr kat. 99171
cena: 877 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym:  
eclipse, Fusion oraz space, patrz strona 28-29 i deską 20120
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Wkład odświeżający Smart Fresh

do użycia tylko z przyciskami spłukującymi z opcją smart Fresh
1 opakowanie wystarcza na 400-600 spłukań

opakowanie zawiera 5 szt.
nr kat. 94 138
cena: 9 zł

2 opakowania gratis przy zakupie przycisku eclipse, Fusion 
lub space z opcją smart Fresh
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Przycisk spłukujący Space
z opcją Smart Fresh 

wym. 16,5 x 24,5 x 3,3 cm
biały, nr kat. 94 126-001, cena: 178 zł 
chrom, nr kat. 94 126-002, cena: 235 zł
chrom mat, nr kat. 94 126-003, cena: 257 zł 

do kompletowania ze stelażem KOŁO technic do Wc 99169 oraz zestawami 
99170, 99171, 99172, 99173, 99174, 99175, 99176, 99177, 99178, 99179, 99180, 
99194, 99197.
Przy zakupie przycisku z opcją smart Fresh: 2 opakowania wkładów gratis!

Przycisk spłukujący Fusion

wym. 14 x 21,5 x 2,1 cm
biały, nr kat. 94 124-001, cena: 75 zł 
chrom, nr kat. 94 124-002, cena: 145 zł 
chrom mat, nr kat. 94 124-003, cena: 167 zł

z opcją smart Fresh
biały, nr kat. 94 125-001, cena: 1 18 zł
chrom, nr kat. 94 125-002, cena: 191 zł 
chrom mat, nr kat. 94 125-003, cena: 213 zł 

do kompletowania ze stelażem KOŁO technic do Wc 99169 oraz zestawami 
99170, 99171, 99172, 99173, 99174, 99175, 99176, 99177, 99178, 99179, 99180, 99194, 
99197. Przy zakupie przycisku z opcją smart Fresh: 2 opakowania wkładów gratis!
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Stelaż KOŁO TECHNIC  
do pisuaru

szerokość: 40 cm
wysokość: 1 15-130 cm
nr kat. 99091
cena: 424 zł 

do kompletowania z modułem 
do montażu armatury
podtynkowej lub z natynkową 
spłuczką ciśnieniową
schellomat basic 96017
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Stelaż KOŁO TECHNIC  
do umywalki

szerokość: 50 cm
wysokość: 1 15-130 cm
nr kat. 99092
cena: 375 zł 

do kompletowania z modułem 
do montażu baterii ściennej 99099 
oraz z modułem  
z syfonem podtynkowym 99094

* stelaż do kompletowania również 
z umywalką dla niepełnosprawnych
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Stelaż KOŁO TECHNIC 
do bidetu

szerokość: 50 cm
wysokość: 1 15-130 cm
nr kat. 99090
cena: 424 zł 
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Zestaw Felix

składający się z: stelaż KOŁO technic do pisuaru
pisuar Felix z dopływem z tyłu 26000
nr kat. 99181
cena: 642 zł

Zestaw Felix
 
składający się z: stelaż KOŁO technic do pisuaru
pisuar Felix z dopływem z góry 2601 1
nr kat. 99182
cena: 642 zł 

Zestaw Alex

składający się z: stelaż KOŁO technic do pisuaru 
pisuar alex z dopływem z tyłu 66000
nr kat. 99183
cena: 696 zł 

Zestaw Alex
 
składający się z: stelaż KOŁO technic do pisuaru
pisuar alex z dopływem z góry 66010
nr kat. 99184 
cena: 696 zł 

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Stelaż KOŁO TECHNIC  
do uchwytów dla 
niepełnosprawnych

szerokość: 30 cm
wysokość: 1 15-130 cm
nr kat. 99093
cena: 424 zł

* stelaż do kompletowania również 
z umywalkami wielkogabarytowymi 
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Stelaż KOŁO do WC

szerokość: 40 cm
wysokość: 1 15-130 cm
nr kat. 99066 
cena: 509 zł 

do kompletowania z przyciskiem 
spłukującym 94033, 94034, 94035, 
94057, 94058, 94059

* stelaż do kompletowania 
rownież z miską wiszącą 
dla niepełnosprawnych
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możliwość wykorzystania stelaża do uchwytów dla niepełnosprawnych 
przy montażu wielkogabarytowych umywalek i mebli.

możliwość zastosowania stelaża do uchwytów dla niepełnosprawnych 
przy umywalce lub Wc. 

32



Zestaw KOŁO Idol 

składający się z:
stelaż KOŁO do Wc 
miska wisząca idol 
nr kat. 99084 
cena: 704 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym 94033, 94034, 94035, 94057, 
94058, 94059 i deską 10131, 101 1 1

Zestaw Rekord

składający się z:
stelaż KOŁO do Wc
miska wisząca rekord
nr kat. 99080
cena: 748 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym 94033, 94034, 94035,
94057, 94058, 94059 i deską K901 1 1, K901 12, K901 13

Przycisk spłukujący

wym. 14,5 x 20,5 x 2 cm
biały, nr kat. 94033, cena: 58 zł 
chrom, nr kat. 94034, cena: 139 zł 
chrom mat, nr kat. 94035, cena: 143 zł 

do kompletowania ze stelażem KOŁO do Wc 99066 
oraz zestawami 99080, 99084
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto.

Zestaw Idol

składający się z:
stelaż idol do Wc 
miska wisząca idol 
nr kat. 99068
cena: 588 zł 

do kompletowania z przyciskiem spłukującym 94090, 94091, 94092  
i deską 10131, 101 1 1

Stelaż Idol do WC

szerokość: 51 cm 
wysokość: 1 18–138 cm 
nr kat. 99067
cena: 387 zł

do kompletowania z przyciskiem 
spłukującym 94090, 94091, 94092

Przycisk spłukujący

wym. 14,5 x 20,5 x 2 cm
biały, nr kat. 94057, cena: 58 zł 
chrom, nr kat. 94058, cena: 139 zł 
chrom mat, nr kat. 94059, cena: 143 zł 

do kompletowania ze stelażem KOŁO do Wc 99066 
oraz zestawami 99080, 99084
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Przycisk spłukujący

wym. 33,4 x 19,6 x 2,7 cm

biały, nr kat. 94090, cena: 49 zł 

chrom, nr kat. 94091, cena: 122 zł 

chrom mat, nr kat. 94092, cena: 127 zł 

do kompletowania ze stelażem idol do Wc 99067 
oraz zestawem idol do Wc 99068
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