
Naturalna elegancja

Katalog 2011/2012

Alterna w naturalny sposób łączy funkcjonalność i estetykę,

stanowiąc tym samym alternatywę dla wymagających.

Jakość, elegancja i atrakcyjna cena to największe zalety 

Alterny.

Kompleksowe rozwiązania 

dla Twojej łazienki

> atrakcyjne wzornictwo

> przemyślane rozwiązania

> najwyższa jakość
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ALTN-943085

ALTN-943086

ALTN-655074

Bateria jednouchwytowa umywalkowa  

stojąca bez spustu, z łańcuszkiem

Bateria jednouchwytowa umywalkowa  

stojąca ze spustem

Bateria jednouchwytowa  

umywalkowa ścienna

Bateria jednouchwytowa bidetowa

Ciśnienie
Wydajność 
przepływu

Maksymalna  
temperatura ciepłej 

wody
Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 

psi)=13 l/min
90° C max

max: 1MPa (10 bar/145 psi)
opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie
Wydajność 
przepływu

Maksymalna  
temperatura ciepłej 

wody
Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 

psi)=13 l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 psi)
opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie
Wydajność 
przepływu

Maksymalna  
temperatura ciepłej 

wody
Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 

psi)=13 l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 psi)
opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click  
• montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza elastyczne  
G3/8 0 M10x1 • perlator Neoperl z funkcją napowietrzania wody  
• korek z�łańcuszkiem • chrom

 • regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click   
• montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza elastyczne G3/8 0 M10x1  
• perlator Neoperl z funkcją napowietrzania wody • automatyczny korek 
spustowy • chrom

 • regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click • montaż 
naścienny • przyłącze mimośrodowe rozstaw 150 +/- 20 mm  • perlator Neoperl  
z funkcją napowietrzania wody • chrom

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click  
• montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza elastyczne G3/8  
0 M10x1 • perlator Neoperl z funkcją napowietrzania wody  
• automatyczny korek spustowy • chrom

Ciśnienie
Wydajność 
przepływu

Maksymalna  
temperatura ciepłej 

wody
Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 

psi)=13 l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 psi)
opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Seria IRIS

ALTN-655081
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ALTN-943084

Bateria jednouchwytowa  

natryskowa ścienna

Bateria jednouchwytowa wannowo-natryskowa 

ścienna

Bateria podtynkowa natryskowa  

komplet

ALTN-655084

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi)=13 

l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi)=13 

l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi)=13 

l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

ALTN-943083

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click  
• montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe rozstaw 150 +/- 20 mm  
• podłączenie natrysku • chrom

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click • montaż 
naścienny  • przyłącze mimośrodowe rozstaw 150 +/- 20 mm • perlator Neoperl 
z funkcją napowietrzania wody • podłączenie natrysku • przełącznik strumienia 
wody na natrysk • chrom

• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż naścienny  
• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click • chrom

Seria IRIS
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Bateria podtynkowa 

 wannowo-natryskowa komplet

Bateria jednouchwytowa  

zlewozmywakowa stojąca

ALTN-655067

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi)=13 

l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

6

ALTN-914408

•  automatyczna regulacja temperatury wody (głowica 
termostatyczna);

•  blokada znajdująca się na pokrętle regulacji  
temperatury chroniąca przed poparzeniem  
gorącą wodą;

•  regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej 
180˚, funkcja ECO – funkcja oszczędnościowa wody 
po przekręceniu o 90˚ blokada, którą można zwolnić 
po naciśnięciu przycisku na pokrętle;

•  pokrętło i uchwyt wykonane z mosiądzu,  
polerowanego i pokrytego chromem,

•  dwa zaworki zwrotne na wlocie zimnej i ciepłej wody 
zabezpieczone przed  
wypadaniem;

• dwie uszczelki z filtrami siatkowymi;
•  oznaczone na korpusie wloty do baterii ciepłej 

i�zimnej wody.

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi)=13 

l/min
900 C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

ALTN-943082

• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż naścienny  
• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click  
• automatyczny przełącznik wanna/natrysk • chrom

Bateria termostatyczna natryskowa

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click  
• wylewka obrotowa  
• montaż jednootworowy 
• w komplecie przyłącza elastyczne G 3/8xM10x1
• perlator Neoperl z funkcją napowietrzania wody
• chrom

Seria IRIS
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BATERIE IRIS POSIADAJĄ SYSTEM KONTROLI 

TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY

Głowica ceramiczna wyposażona jest w system kontroli ciepłej wody 
– HWTC (Hot Water Temperature Control). Specjalny ogranicznik daje 
możliwość kontroli temperatury wypływu wody. Pozycja „0” na wkła-
dzie ceramcznym oznacza pełne otwarcie przepływu wody gorącej. 
Obrót czerwonego pierścienia z pozycji „0” do „9” powoduje zmniej-
szenie przepływu gorącej wody, a w konsekwencji obniżenie tempe-
ratury wody zmieszanej.  

BATERIE IRIS POSIADAJĄ 

SYSTEM CLICK
System kontroli natężenia wypływu 
wody WSVC (Water Saling Variable 

Control) pozwala  na ograniczenie 
natężenia wypływu wody.

Bateria jednouchwytowa 

zlewozmywakowa stojąca

Bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa ścienna

ALTN-655076

Ciśnienie
Wydajność 
przepływu

Maksymalna  
temperatura ciepłej 

wody
Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 

psi) max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi) 

= 13 l/min
900 C max

max: 1MPa  
(10 bar/145 psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,6 MPa  
(16 bar / 232 psi) 

max

0,3 MPa 
(3 bar/43,5 psi)  

=�13 l/min
900 C max

max: 1MPa  
(10 bar/145 psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa (1 bar/14,5 psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

położenie 
środkowe

ALTN-655072

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click • montaż  
jednootworowy • wylewka obrotowa • w komplecie przyłącza elastyczne 
G3/8 0 M10x1 • perlator Neoperl z funkcją napowietrzania wody chrom

0,3 MPa
43,5 psi >> 50% l/min
3 bar

0,3 MPa
43,5 psi >> 100% l/min
3 bar

click

• regulator ceramiczny 47 mm z systemem ekonomicznym click  
• montaż naścienny, przyłącza mimośrodowe rozstaw 150 +/- 20 mm
• perlator Neoperl z funkcją napowietrzania wody
• chrom

Seria IRIS
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Seria TALIS PURO na wyłączność dla 

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 5 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 7 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 20 l/m

HAGR-965659

Bateria jednouchwytowa  

umywalkowa stojąca ze spustem

Bateria jednouchwytowa  

bidetowa stojąca

Bateria jednouchwytowa  

wannowa ścienna

HAGR-965660

HAGR-965658

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza 
elastyczne G3/8o M10x1 • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności 
wody EcoSmart • automatyczny korek spustowy

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe 
150mm+/- 12 mm • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności wody 
EcoSmart

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza 
elastyczne G3/8o M10x1 • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności 
wody EcoSmart • automatyczny korek spustowy
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Seria TALIS PURO na wyłączność dla 

HAGR-965662

Bateria jednouchwytowa  

natryskowa ścienna

Bateria jednouchwytowa  

wannowa podtynkowa komplet 

Bateria jednouchwytowa  

natryskowa podtynkowa komplet 

HAGR-965663

HAGR-965661

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • zestaw elementów  
wewnętrznych i natynkowych

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • zestaw elementów  
wewnętrznych i natynkowych

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe 
150mm+/- 12 mm • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności wody 
EcoSmart

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 20 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa

wylewka - 30l/min,

prysznic 24l/min

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 32 l/m
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Seria METRIS PURO na wyłączność dla 

HAGR-965664

HAGR-965665

HAGR-965666

Bateria jednouchwytowa  

umywalkowa stojąca ze spustem

Bateria jednouchwytowa  

umywalkowa stojąca ze spustem wysoka

Bateria jednouchwytowa  

bidetowa stojąca

Bateria jednouchwytowa  

wannowa ścienna

HAGR-965667

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 5 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 5 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 7 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 20 l/m

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza 
elastyczne G3/8o M10x1 • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności 
wody EcoSmart • automatyczny korek spustowy

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza 
elastyczne G3/8o M10x1 • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności 
wody EcoSmart • automatyczny korek spustowy

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż jednootworowy • w komplecie przyłącza 
elastyczne G3/8o M10x1 • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności 
wody EcoSmart • automatyczny korek spustowy

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe 
150mm+/- 12 mm • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności wody 
EcoSmart
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Seria METRIS PURO na wyłączność dla 

Bateria jednouchwytowa natryskowa ścienna

Bateria jednouchwytowa wannowa podtynkowa komplet 

Bateria jednouchwytowa natryskowa podtynkowa komplet 

HAGR-965668

HAGR-965669

HAGR-951550

HAGR-965670

HAGR-951549

Bateria jednouchwytowa natryskowa ścienna termostatyczna

Bateria jednouchwytowa wannowa ścienna termostatyczna

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 20 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa

wylewka - 30l/min,

prysznic 24l/min

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 32 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 22 l/m

Ciśnienie
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze 
w�głowicy

Wydajność przepływu

zalecane  
0,1 – 0,5 MPa

próbne 
1,6 MPa

800 C

zalecana 65° C
max 1 MPa 20 l/m

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe 
150mm+/- 12 mm • perlator z funkcją napowietrzania i funkcją oszczędności wody 
EcoSmart

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • zestaw elementów  
wewnętrznych i natynkowych

• automatyczna regulacja temperatury wody (głowica termostatyczna) • blokada 
znajdująca się na pokrętle regulacji temperatury chroniąca przed poparzeniem  
• zaworki zwrotne na wlocie ciepłej i zimnej wody

• automatyczna regulacja temperatury wody (głowica termostatyczna) • blokada 
znajdująca się na pokrętle regulacji temperatury chroniąca przed poparzeniem 
• zaworki zwrotne na wlocie ciepłej i zimnej wody • regulacja przepływu wody 
50%/100% • funkcja Eco

• regulator ceramiczny 35 mm • montaż naścienny • zestaw elementów  
wewnętrznych i natynkowych
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• rączka natrysku jednofunkcyjna
• wąż natryskowy 150 cm

Bateria dwuuchwytowa wannowa kompletna  

– �chrom

Bateria dwuuchwytowa umywalkowa ścienna  

–�chrom

ALTN-705959

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,0 MPa 1,0 MPa=10l/min 90°C max

max: 1MPa  
(10 bar/145 psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa  
(1 bar/14,5 psi)

>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

ALTN-705962

ALTN-705963

Bateria dwuuchwytowa umywalkowa stojąca  

1-otworowa – chrom 

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,0 MPa 1,0 MPa=10l/min 90°C max

max: 1MPa  
(10 bar/145 psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa  
(1 bar/14,5 psi)

>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,0 MPa 1,0 MPa=10l/min 90°C max

max: 1MPa  
(10 bar/145 psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa  
(1 bar/14,5 psi)

>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Seria IRIS
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150±20

ALTN-705966

ALTN-705968

Bateria dwuuchwytowa zlewozmywakowa stojąca 1-otworowa 

– chrom

Bateria dwuchwytowa zlewozmywakowa ścienna  

– chrom

Bateria umywalkowa stojąca  

samozamykająca typu PRESS

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,0 MPa 1,0 MPa=10l/min 90°C max

max: 1MPa  
(10 bar/145 psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)

min: 0,1MPa  
(1 bar/14,5 psi)

>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie Wydajność przepływu Czas przepływu 

5,0 MPa 5,0 MPa=7l/min 4-5 sekund

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,0 MPa 1,0 MPa=10l/min 90°C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)
min: 0,1MPa (1 bar/14,5 

psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

Ciśnienie Wydajność przepływu
Maksymalna  

temperatura ciepłej 
wody

Ciśnienie robocze w głowicy

1,0 MPa 1,0 MPa=10l/min 90°C max

max: 1MPa (10 bar/145 
psi)

opt.: 0,1 MPa – 0,5 MPa
(1-5 bar/14,5–72,5 psi)
min: 0,1MPa (1 bar/14,5 

psi)
>0,5 bar (5 bar/72,5 psi)

ALTN-705964

ALTN-914393

• dostępność styczeń 2012

• jednootworowa, podłączenie 1/2”

Bateria dwuuchwytowa natryskowa kompletna  

–�chrom

• rączka natrysku jednofunkcyjna
• wąż natryskowy 150 cm
• uchwyt punktowy 

Seria IRIS
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ALTN-914046

Panel termostatyczny  

natryskowy aluminiowy

Panel natryskowy  

aluminiowy   

z baterią mechaniczną 

mieszaczową

ALTN-942752

PANEL NATRYSKOWY IRIS 
posiada cztery funkcje wypływu wody:
• wypływ wody przez górny natrysk
• wypływ wody przez przegubowe dysze na panelu
• wypływ wody przez dolną, stałą wylewkę
•   wypływ wody przez rączkę natrysku,  

która posiada 5 rodzajów wypływu strumienia wody.

Temperatura zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 900C, 
zalecana:  

550C do 650C

maks: 10 bar, min: 1 bar,
zalecana: 3-5 bar

deszcz

deszcz  
+ napowietrzenie

deszcz  
+ masaż

masaż napowietrzenie

dysze 
natryskowe

ramię deszczownicy

słuchawka

wąż

przełącznik funkcji, 
w niektórych 
również zawór 
odcinający

przełącznik głowicy 
termostatycznej  
lub mieszalnikowej

deszczownica

PANEL NATRYSKOWY IRIS 
z baterią mieszaczową posiada  
trzy funkcje wypływu wody:
•  wypływ wody przez górny natrysk
•  wypływ wody przez przegubowe dysze 

na�panelu
•  wypływ wody przez rączkę natrysku, 

która posiada 3 rodzaje wypływu  
strumienia wody

Temperatura zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 900C, 
zalecana:  

550C do 650C

maks: 10 bar, min: 1 bar,
zalecana: 3-5 bar

Seria IRIS
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Natrysk przesuwny 

czterofunkcyjny

 ZESTAW NATRYSKOWY PRZESUWNY GLADIUS 
• 4 rodzaje strumienia • dysze ze specjalnego elastomeru • wkład oszczędzający wodę — zużycie mniejsze o 40% 
• drążek o długości 90 cm z regulowanym mocowaniem • łatwa regulacja wysokości dzięki dużej dźwigni suwaka 
• wąż natryskowy 1,60 m ze stożkiem obrotowym • 3 lata gwarancji na system SoftClean zapobiegający osa-
dzaniu się kamienia — wystające dysze są tak skonstruowane, że nie zapadają się przy czyszczeniu główki 
rączki natrysku • ręczny montaż węża, bez narzędzi • współpracu-
je z przepływowymi podgrzewaczami wody • silny masaż wodny 
z�bezstopniową regulacją pobudza do aktywnego życia • pasuje do 
wszystkich otworów oddalonych  od siebie o od 300 do 800 mm.

Temp. zasilania 
gorącą wodą Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 60-70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 5 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3 bar 

deszcz masaż napowietrzenie deszcz + masaż

Natrysk przesuwny 

pięciofunkcyjny

ALTN-942753

 ZESTAW NATRYSKOWY PRZESUWNY IRIS 
• 5 rodzajów strumienia • dysze ze specjalnego elastomeru • wkład oszczędzający wodę — zużycie mniejsze 
o�40% • drążek o długości 90 cm z regulowanym mocowaniem • łatwa regulacja wysokości dzięki dużej dźwigni 
suwaka • wąż natryskowy 1,50 m ze stożkiem obrotowym • współ-
pracuje z przepływowymi podgrzewaczami wody • silny masaż 
wodny z bezstopniową regulacją pobudza do aktywnego życia • 
zmiana wypływu wody realizowana jest poprzez obrót wokół wła-
snej osi obrotowej części rączki natrysku.

Temp. zasilania 
gorącą wodą Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 10 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3-5 bar

deszcz  
+ napowietrzenie

deszcz  
+ masaż

deszcz masaż napowietrzenie

ALTN-965501

Temp. zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 60-70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 5 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3 bar 

 ZESTAW NATRYSKOWY PRZESUWNY 
• 3 rodzaje strumienia 
• dysze ze specjalnego elastomeru  
• drążek o długości 90 cm  
• łatwa regulacja wysokości dzięki dużej dźwigni suwaka  
• wąż natryskowy 1,50 m ze stożkiem obrotowym  
• ręczny montaż węża, bez narzędzi  
• współpracuje z przepływowymi podgrzewaczami wody
• mydelniczka transparentna.

Natrysk przesuwny 

trójfunkcyjny

ALTN-950752

Natrysk przesuwny

pięciofunkcyjny

ALTN-965502

 ZESTAW NATRYSKOWY PRZESUWNY 
• 5 rodzajów strumienia 
• dysze ze specjalnego elastomeru  
• drążek o długości 90 cm  
•  łatwa regulacja wysokości dzięki  

dużej dźwigni suwaka 
• wąż natryskowy 1,50 m ze stożkiem obrotowym  
•  współpracuje z przepływowymi  

podgrzewaczami wody
• mydelniczka transparentna.

Temp. zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 10 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3-5 bar

Seria IRIS
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Rączka natrysku 

jednofunkcyjna

RĄCZKA NATRYSKU IRIS 1 FUNKCYJNA, 
• średnica 90 mm 

Temp. zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 10 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3-5 bar

deszcz

ALTN-965499

Rączka natrysku

jednofunkcyjna

ALTN-965498

RĄCZKA NATRYSKU IRIS 1 FUNKCYJNA,
• średnica 70 mm 

Temp. zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 10 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3-5 bar

deszcz

Rączka natrysku

pięciofunkcyjna

RĄCZKA NATRYSKU IRIS 5 FUNKCYJNA

Temp. zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 10 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3-5 bar

deszcz  
+ napowietrzenie

deszcz + masażdeszcz masaż napowietrzenie

ALTN-965500

Rączka natrysku 

trójfunkcyjna

ALTN-965497

RĄCZKA NATRYSKU IRIS 3 FUNKCYJNA, 
• średnica 80 mm 

Temp. zasilania 
gorącą wodą

Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 10 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3-5 bar

masaż napowietrzeniedeszcz

Natrysk punktowy 

czterofunkcyjny

ALTN-950753

ZESTAW NATRYSKOWY PUNKTOWY IRIS
• 4 rodzaje strumienia • dysze ze specjalnego elastomeru • uchwyt ścienny •� wkład oszczędzający wodę 
— zużycie mniejsze o 40% • wąż natryskowy 1,6 m�ze stożkiem obrotowym • 3 lata gwarancji na system 
SoftClean zapobiegający�osadzaniu się kamienia — wystające dy-
sze są tak�skonstruowane, że nie zapadają • się przy czyszczeniu 
główki prysznica • ręczny montaż węża, bez narzędzi • współpra-
cuje z przepływowymi podgrzewaczami wody.

Temp. zasilania 
gorącą wodą Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 60-70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 5 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3 bar 

deszcz masaż napowietrzenie deszcz + masaż

Natrysk przesuwny 

trójfunkcyjny

deszcz masaż deszcz + masaż

 ZESTAW NATRYSKOWY PRZESUWNY BELLIS 
• 3 rodzaje strumienia • dysze ze specjalnego elastomeru • wkład oszczędzający wodę — zużycie mniejsze o 40% 
• drążek o długości 90 cm z regulowanym mocowaniem • łatwa regulacja wysokości dzięki dużej dźwigni suwaka  
• wąż natryskowy 1,60 m ze stożkiem obrotowym • 3 lata gwarancji na system SoftClean zapobiegający 
osadzaniu się kamienia — wystające dysze są tak skonstru-
owane, że nie zapadają się przy czyszczeniu główki prysznica  
• ręczny montaż węża, bez narzędzi • współpracuje z przepływowy-
mi podgrzewaczami wody • pasuje do wszystkich otworów oddalo-
nych od siebie o od 300 do 800 mm.

Temp. zasilania 
gorącą wodą Ciśnienie eksploatacyjne

maks: 60-70°C; 
zalecana: 42°C

maks: 5 bar; min: 1 bar; 
zalecane: 3 bar 

ALTN-950751
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ALTN-951430, ALTN-951431, ALTN-951432

ALTN-951433

ALTN-951427, ALTN-951428, ALTN-951429

Wąż natryskowy  

z końcówkami heksagonalną  

+ heksagonalną

Wąż natryskowy  

z końcówkami heksagonalną  

+ stożkową

Wąż natryskowy  

z końcówkami heksagonalną  

+ stożkową

Symbol Typ Długość Rodzaj oplotu

ALTN-951427 wąż natryskowy 1,5 m podwójny oplot

ALTN-951428 wąż natryskowy 1,5 m wzmocniony rozciągliwy

ALTN-951429 wąż natryskowy 1,2 m podwójny oplot

Symbol Typ Długość Rodzaj oplotu

ALTN-951430 wąż natryskowy 1,5 m podwójny oplot

ALTN-951431 wąż natryskowy 1,5 m wzmocniony rozciągliwy

ALTN-951432 wąż natryskowy 1,2 m podwójny oplot

Symbol Typ Długość Rodzaj oplotu

ALTN-951433 wąż natryskowy 1,5 m w oplocie PCV

Seria IRIS
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Wieszak na ręczniki Uchwyt na papier toaletowy

Seria IRIS 105

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

Mydelniczka szklana Dozownik szklany na mydło

• wykończenie: chrom
• materiał: szkło i mosiądz

•  wykończenie: chrom
•  materiał: szkło i mosiądz

Wieszak na ręczniki Szklanka pojedyncza

• długość 80 cm
• wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

•  wykończenie: chrom
•  materiał: szkło i mosiądz

Szczotka do WC Wieszak pojedynczy punktowy

• wykończenie: chrom
• materiał: szkło i mosiądz

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

ALTN-913525 ALTN-913526

ALTN-913521 ALTN-913522

ALTN-913519 ALTN-913520

ALTN-913523 ALTN-913524
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Mydelniczka szklana Dozownik szklany na mydło

Seria IRIS 118

•  wykończenie: chrom
•  materiał: szkło i mosiądz

•  wykończenie: chrom
•  materiał: szkło i mosiądz

Szczotka do WC

Uchwyt na papier toaletowy Wieszak na ręcznik pojedynczy Koszyczek na mydło

Wieszak pojedynczy punktowy

• wykończenie: chrom
• materiał: szkło i mosiądz

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

Wieszak na ręczniki 

podwójny

Szklanka pojedyncza

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

•  wykończenie: chrom
•  materiał: szkło i mosiądz

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

•  wykończenie: chrom
• materiał: mosiądz

ALTN-913529 ALTN-913530

ALTN-913531 ALTN-913532

ALTN-913527 ALTN-913528

ALTN-913533 ALTN-913534 ALTN-913535
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Wanna akrylowa prostokątna

Wanna akrylowa asymetryczna

Symbol Typ A B Głębokość Pojemność

ALTN-970524 Wanna akrylowa prostokątna ALTERNA WP 70x140+ze stelażem ST4 1400 1025 420 150

ALTN-970525 Wanna akrylowa prostokątna ALTERNA WP 70x150+ze stelażem ST4 1500 1125 420 164

ALTN-970526 Wanna akrylowa prostokątna ALTERNA WP 70x170+ze stelażem ST4 1700 1325 420 190

Symbol Typ A B Głębokość Pojemność

ALTN-970527 Wanna akrylowa asymetryczna prawa ALTERNA WP 95x150+ze stelażem ST19 1500 950 420 165

ALTN-970528 Wanna akrylowa asymetryczna lewa ALTERNA WP 95x150+ze stelażem ST19 1500 950 420 165

Symbol Typ
Zalecane do 

wanny
Wysokość Szerokość

ALTN-970529 Obudowa do wanny asymetrycznej prawej ALTERNA 95x150 550 88

ALTN-970530 Obudowa do wanny asymetrycznej lewej ALTERNA 95x150 550 88

Możliwości posadowienia

Obudowa wanny asymetrycznej

ALTN-970527, ALTN-970528

ALTN-970529, ALTN-970530

ALTN-970524, ALTN-970525, ALTN-970526

Seria IRIS
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Kabina narożna półokrągła  

szkło przeźroczyste

–�profil chrom

Kabina narożna półokrągła  

szkło przeźroczyste

–�profil biały

Symbol Produkt Wymiary Kolor Syfon

ALTN-970686
Kabina 80 z brodzikiem, nogami i syfonem w komplecie 

IRIS szkło przeźroczyste
80x80x185 biały 90 mm

ALTN-970688
Kabina 90 z brodzikiem, nogami i syfonem w komplecie 

IRIS szkło przeźroczyste
90x90x185 biały 90 mm

Symbol Wymiary A (mm) B  (mm)

Zakres  
regulacji

C (min-max) 
(mm)

D (mm)
Szer. 

wejścia
X (mm)

ALTN-913396 80x80x185 800 810 780-800 250 460

ALTN-913397 90x90x185 900 910 890-900 350 560

Kabina narożna półokrągła  

szkło w paski LINEA   

–�profil biały

KABINA
Przezroczyste drzwi z profilowanego szkła osadzone w delikatnej, aluminiowej  
konstrukcji dodadzą każdej łazience naturalnej elegancji, nie ograniczając przy tym wizual-
nie przestrzeni. Kabina dostępna jest w dwóch wersjach: ze szkłem gładkim lub w ozdobne 
paski „LINEA”, dzięki czemu idealnie wkomponuje się ona we wnętrza o różnym charakterze. 
Niezwykłą funkcjonalność osiągnęliśmy stosując uchwyt ułatwiający otwieranie i zamykanie 
drzwi. 

BRODZIK 
Nowoczesny kształt, zintegrowana obudowa oraz ryflow-
ane dno z odpływem 90 mm nadaje brodzikowi charak-
teru i sprawia, że jego walory docenią nawet najbardziej 
wymagający użytkownicy. Dodatkowo wyposażyliśmy 
brodzik w 5 regulowanych nóżek oraz syfon,  
dzięki czemu produkt jest gotowy do montażu.

ZESTAW ZAWIERA: 
• kabinę półokrągłą w kolorze białym  
•  brodzik półokrągły ze zintegrowaną  

obudową w kolorze białym 
• nóżki montażowe  
• syfon o średnicy 90 mm

ZESTAW ZAWIERA: 
•  kabinę półokrągłą w kolorze  

srebrnym z połyskiem
•  brodzik półokrągły  

ze zintegrowaną obudową  
w�kolorze białym 

• nóżki montażowe  
• syfon o średnicy 90 mm

ALTN-913396, ALTN-913397
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Symbol Produkt Wymiary Kolor Syfon

ALTN-970687
Kabina 80 z brodzikiem, nogami i syfonem w komplecie IRIS 

szkło w paski LINEA
80x80x185 biały 90 mm

ALTN-970689
Kabina 90 z brodzikiem, nogami i syfonem w komplecie IRIS 

szkło w paski LINEA
90x90x185 biały 90 mm

ALTN-970687, ALTN-970689

ALTN-970686, ALTN-970688

Seria IRIS
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Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2”  

chromowany  

z szerokim przyciskiem

Zawór pisuarowy

ciśnieniowy EKO

ALTN-655064, ALTN-655065

ALTN-655058, ALTN-655063

•  wygodna w obsłudze dzięki dużemu  
przyciskowi włączającemu armaturę 

• ciśnienie robocze od 0,5 do max.5 bar
•  ilość wody zużywana podczas jednego 

spłukania: 2-4 l (DIN EN 12541)
•  ustawiony fabrycznie czas przepływu 

wody ok. 6 s przy 2 bar ciśnienia wody
•  dodatkowo w zestawie: rura spłuczkowa  

ø 16 x 180 mm, rozeta ścienna 1/2”,  
gumowy łącznik pisuarowy, igła 
czyszcząca

Spłuczka jest dostosowana do miski  
ustępowej samossącej.
Zawór w modelu ALTN-655058 służy do:
• Zamknięcia przewodu na potrzeby 
naprawy
• Regulacja przepływu.
Przewód jest zamknięty, kiedy rowek śruby 
znajduje się w położeniu pod kątem prostym 
do kierunku spływu. Przewód jest otwarty, 

kiedy rowek śruby 
znajduje się  
w położeniu 
zgodnym z ki-
erunkiem spływu.

Symbol Produkt

ALTN-655064 Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2” z blokadą wstępną chromowany

ALTN-655065 Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2” bez blokady wstępnej chromowany

•  czas spłukiwania wody indywidualnie regu-
lowany w elemencie przyciskowym

• ciśnienie robocze od 0,5 do max.5 bar
•  ilość wody zużywana podczas jednego 

spłukania: 2-4 l (DIN EN 12541)
•  ustawiony fabrycznie czas przepływu wody  

ok. 6 s przy 2 bar ciśnienia wody, możliwość 
ręcznej regulacji przepływu wody od 2 do 8 s

•  dodatkowo w zestawie: rura spłuczkowa  
ø 16 x 180 mm, rozeta ścienna 1/2”, 
gumowy łącznik pisuarowy, igła czyszcząca

Spłuczka jest dostosowana do miski 
ustępowej samossącej.
Ustawianie wymaganego przepływu  
w modelu ALTN-655064:
• Zdjąć osłonę • Przekręcić śrubę 
regulacyjną w prawo – większy przepływ, 
dłuższy czas spłukiwania. • Przekręcić śrubę 
regulacyjną w lewo – mniejszy przepływ, 
krótszy czas spłukiwania.

Symbol Produkt

ALTN-655058 Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2” z blokadą wstępną chromowany

ALTN-655063 Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2” bez blokady wstępnej chromowany

Zawór pisuarowy ciśnieniowy 1/2”  

chromowany z wąskim przyciskiem

• dostępność styczeń 2012

•  całość wykonana z mosiądzu 
(również przyciski)

• ciśnienie robocze od 0,5 do max. 5 bar
•  ilość wody zużywana podczas jednego 

spłukania: 1,5 litra (przy ciśnieniu 2 bary  
– zgodne z normą DIN 12541)

•  komplet z rurką ø 16 x 180 mm

EKO – 50% oszczędności wody

Seria IRIS

ALTN-914392

NOWOŚĆ
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GRZEJNIKI STALOWE IRIS przeznaczone do stosowania w instalacjach 
wodnych centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem systemu za-
mkniętego. 

KORPUSY GRZEJNIKÓW wykonane są z wysokiej jakości stali węglowych, 
przy wykorzystaniu sprawdzonych technik metalicznego łączenia metali. Po-
włokę zewnętrzną stanowi termoutwardzalna farba proszkowa, co zapewnia 
grzejnikom wyjątkową trwałość.

Rurka  fi 22
Symbol

Szerokość 
(B) (mm)

Wysokość 
(A) (mm)

Głębokość 
(mm)

Rozstaw 
podłączeń 

(mm)

Moc cieplna 
 T=50

75/65/20°C (W)

ALTN-982306 300 915 160-170 250 400

ALTN-982307 300 1173 160-170 250 499

ALTN-982308 400 686 160-170 350 378

ALTN-982309 500 686 160-170 450 438

ALTN-982310 500 915 160-170 450 560

ALTN-982311 500 1173 160-170 450 699

ALTN-982312 500 1574 160-170 450 923 

ALTN-965720, ALTN-965721

ALTN-982313, ALTN-982314, ALTN-982315

Grzejnik łazienkowy stalowy biały IRIS

Symbol
Szerokość 
(L) (mm)

Wysokość 
(H) (mm)

Głębokość 
(mm)

Rozstaw 
podłączeń 

(h)(mm)

Moc cieplna 
 T=50

75/65/20°C(W)

ALTN-982313 500 686 95-115 450 238

ALTN-982314 500 915 95-115 450 305

ALTN-982315 500 1173 95-115 450 388

Grzejnik łazienkowy chrom 

IRIS

Symbol
Szerokość 
(W) (mm)

Wysokość 
(H) (mm)

Głębokość 
(D) (mm)

Rozstaw 
podłączeń 
(C) (mm)

Rozstaw 
podłączeń 
opcja (M) 

(mm)

Odległość 
od ściany 

(B)

Rozstaw 
zawieszeń 

grzejnika (A)

Moc cieplna (W)
 T=50

75/65/20°C

ALTN-965721 570 945 105 500 50 30 510 477

ALTN-965720 570 1210 105 500 50 30 510 611

Grzejnik łazienkowy stalowy biały 

Gladius Quatro

ALTN-982306, ALTN-982307, ALTN-982308, ALTN-982309, ALTN-982310, ALTN-982311, ALTN-982312

A

B



22

ALTN-914150, ALTN-914151, ALTN-914152

ALTN-914153, ALTN-914154, ALTN-914155

Grzejnik łazienkowy BELLIS1 to klasyczna drabinka łazienkowa 
skonstruowana z poziomych, prostych i� pionowych kolektorów 
w�kształcie litery D. Kolor standardowy – RAL 9016 – czysta biel.

• wysokie dopuszczalne ciśnienie robocze
• kolektory pionowe skierowane ku obrzeżom
• estetyczne połączenie rur z kolektorami
• niewielka głębokość zabudowy
• możliwość zastosowania grzałek elektrycznych

Grzejnik łazienkowy stalowy  

biały prosty 

BELLIS1

Grzejnik GLADIUS1 to wygięty w łagodny łuk, stabilny grzejnik łazienkowy 
standardowy. Występuje w kolorze białym a jego gęsto usytuowane ko-
lektory poziome sprawiają, że osiągana jest wysoka moc grzewcza. Ideal-
nie gładka powierzchnia pokrywana jest lakierem proszkowym w kolorze 
białym.

• wysokie dopuszczalne ciśnienie robocze
• kolektory pionowe typu D skierowane ku obrzeżom
• estetyczne połączenie rur z kolektorami
• łagodne ugięcie zwiększające miejsce na ręczniki
• możliwość zastosowania grzałek elektrycznych

Symbol Nazwa
Długość (L) 

(mm)
Wysokość (H) 

(mm)
Głębokość (T)  

(mm)
Rozstaw połączeń 

(N) (mm)
Ilość rurek 
poziomych

Moc cieplna T=50 
75/65/20°C (W)

ALTN-914150
BELLIS1 prosty 

500x600
500 607 30 456 12 275

ALTN-914151
BELLIS1 prosty 

500x800
500 775 30 456 16 358

ALTN-914152
BELLIS1 prosty 

500x1200
500 1217 30 456 22 512

Symbol Nazwa
Długość (L) 

(mm)
Wysokość (H) 

(mm)
Głębokość (T)  

(mm)
Rozstaw połączeń 

(N) (mm)
Ilość rurek 
poziomych

Moc cieplna T=50 
75/65/20°C (W)

ALTN-914153
GLADIUS1 

wygięty 500x600
494 607 60 456 12 275

ALTN-914154
GLADIUS1 

wygięty 500x800
494 775 60 450 16 358

ALTN-914155
GLADIUS1 

wygięty 500x1200
494 1217 60 450 22 512

Grzejnik łazienkowy stalowy  

biały wygięty 

GLADIUS1

Seria BELLIS1, GLADIUS1
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Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych

Symbol Produkt

ALTN-980239
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, biała ze złączką Cu  

(GW M 22x1,5 x 15 mm)

ALTN-980237
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, biała ze złączką PEX 

(GW M 22x1,5 – 16x2)

Symbol Produkt

ALTN-980235
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, biała-chrom 

ze złączką Cu (GW M 22x1,5 x 15 mm)

ALTN-980240
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, biała -chrom, 

ze złączką PEX (GW M 22x1,5 – 16x2)

Symbol Produkt

ALTN-980231
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa,chrom, 

ze złączką Cu ( GW M 22x1,5 x 15 mm )

ALTN-980233
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, chrom, 

ze złączką PEX (GW M 22x1,5 – 16x2)

Symbol Produkt

ALTN-980238
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, biała ze złączką Cu 

(GW M 22x1,5  x 15 mm)

ALTN-980236
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, biała ze złączką PEX  

(GW M 22x1,5 – 16x2)

Symbol Produkt

ALTN-980230
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, biała-chrom ze złączką Cu ( GW 

M 22x1,5  x 15 mm )

ALTN-667069
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, biała -chrom, ze złączką PEX ( 

GW M 22x1,5 – 16x2 )

Symbol Produkt

ALTN-980232
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta,chrom,  

ze złączką Cu (GW M 22x1,5 x 15 mm)

ALTN-980234
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, chrom,  

ze złączką PEX (GW M 22x1,5 – 16x2)

ALTN-980237, ALTN-980239

ALTN-980235, ALTN-980240

ALTN-980231, ALTN-980233

ALTN-980236, ALTN-980238

ALTN-980230, ALTN-667069

ALTN-980232, ALTN-980234

Seria IRIS
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Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych – wersja termostatyczna

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych – wersja termostatyczna

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych – wersja termostatyczna

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych – wersja termostatyczna

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych duoplex – wersja termostatyczna

Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych duoplex – wersja termostatyczna

Symbol Produkt

ALTN-965022
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, biała ze złączką Cu  

(GW M 22x1,5  x 15 mm), wersja termostatyczna

ALTN-963574
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, biała ze złączką Pex  

(GW M 22x1,5 – 16x2), wersja termostatyczna

Symbol Produkt

ALTN-965025
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, biała ze złączką Cu  

(GW M 22x1,5 x 15 mm), wersja termostatyczna

ALTN-965026
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, biała ze złączką PEX  

(GW M 22x1,5 – 16x2), wersja termostatyczna

Symbol Produkt

ALTN-965023
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa,chrom, ze złączką Cu  

(GW M 22x1,5  x 15 mm), wersja termostatyczna

ALTN-965024
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja kątowa, chrom, ze złączką PEX  

(GW M 22x1,5 – 16x2), wersja termostatyczna

Symbol Produkt

ALTN-965027
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, chrom,  

ze złączką Cu  (GW M 22x1,5 x 15 mm), wersja termostatyczna

ALTN-965028
Zestaw dekoracyjny zaworów grzejnikowych ALTERNA, wersja prosta, chrom,  

ze złączką PEX  (GW M 22x1,5 – 16x2), wersja termostatyczna

Symbol Produkt

ALTN-914302
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, lewa, białe, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5  

- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury Cu - 2 szt., wersja termostatyczna

ALTN-914303
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, prawa, białe, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5  

- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury Cu - 2 szt., wersja termostatyczna

ALTN-914304
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, lewa, białe, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5  

- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury PEX M22x1,5 - 16x2 - 2 szt.,  
wersja termostatyczna

ALTN-914305
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, prawa, białe, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5 

- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury PEX M22x1,5 - 16x2 - 2 szt.,  
wersja termostatyczna

Symbol Produkt

ALTN-914306
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, lewa, chrom, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5 
-�1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury Cu - 2 szt., wersja termostatyczna

ALTN-914307
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, prawa, chrom, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5 
- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury Cu - 2 szt., wersja termostatyczna

ALTN-914308
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, lewa, chrom, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5   

- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury PEX M22x1,5 - 16x2 - 2 szt., 
wersja termostatyczna

ALTN-914309
Zestaw duo-plex do grzejników c.o. 3/4xM22x1,5, wersja: kątowa, prawa, chrom, zawór zespolony duo-plex 3/4xM22x1,5 

- 1 szt., głowica termostatyczna M30x1,5 - 1 szt., nypel 1/2x3/4 - 2 szt., złączka do rury PEX M22x1,5 - 16x2 - 2 szt., 
wersja termostatyczna

ALTN-965022, ALTN-963574

ALTN-965025, ALTN-965026

ALTN-965023, ALTN-965024

ALTN-965027, ALTN-965028

ALTN-914302, ALTN-914303, ALTN-914304, ALTN-914305

ALTN-914306, ALTN-914307, ALTN-914308, ALTN-914309

Seria IRIS
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• miska kompaktowa olejowa z odpływem poziomym
• spłuczka ceramiczna z wbudowaną armaturą
•  przycisk chromowany dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6l 

produkcji SIAMP
• podłączenie boczne lewe lub prawe
• masywna miska
• zestaw montażowy (śrubunek) w komplecie
• do kompletowania z deską (ALTN-949868)

•  do kompletowania z deskami  
(ALTN-949866 i ALTN-949867)

ALTN-949867:
• do miski wiszącej
• zawiasy z tworzywa

ALTN-949868:
• do kompaktu WC
• zawiasy metalowe

Kompakt WC 

3/6 l z odpływem poziomym

Deska sedesowa twarda

Miska wisząca

ALTN-949873

ALTN-949868

ALTN-949870, ALTN-949871, ALTN-949872

ALTN-949869

ALTN-949866, ALTN-949867

Umywalka z otworem  

do kompletowania 

z półpostumentem

ALTN-949870 – umywalka 50 x 43 cm z otworem
ALTN-949872 – umywalka 60 x 46 cm z otworem
ALTN-949871 – półpostument  
do kompletowania z umywalkami 50 i 60

ALTN-949866:
• do miski wiszącej
• zawiasy metalowe

Deska sedesowa twarda

Ø25

350 315

215

180

400

60

Ø102

Ø55

Seria IRIS
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Umywalka z otworem  

do kompletowania 

z półpostumentem

Kompakt WC 3/6 L z odpływem poziomym i pionowym. 

Z deską twardą i zestawem montażowym w komplecie

ALTN-950754, ALTN-950755, ALTN-950756

ALTN-950759

ALTN-950758 – kompakt WC 
z odpływem poziomym 

ALTN-950754 – umywalka 50 x 42,5 cm
ALTN-950756 – umywalka 55 x 45 cm
ALTN-950755 – półpostument  
do kompletowania z umywalkami 50 i 55

ALTN-950757 – kompakt WC 
z odpływem pionowym 

Miska wisząca 

z deską sedesową 

w komplecie

ALTN-950757, ALTN-950758

Seria ALTERNA
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Szafka podumywalkowa wisząca 

uniwersalna

Szafka z lustrem wisząca

ALTN-914298, ALTN-965688

ALTN-914301, ALTN-965690

• szafka podumywalkowa wisząca •�możliwość łącze-
nia z szerokim zakresem umywalek • mebel wykonany 
z płyty wiórowej • szafka wyposażona w�okucia basic 
• obrzeża wykończone PCV 0,5mm • wysoka odpor-
ność na zarysowania

Szafka wisząca wysoka

ALTN-914299, ALTN-914300, ALTN-965689 

Symbol Kolor Wysokość Szerokość Głębokość

ALTN-914298 laminat biały / wenge 600 480 280

ALTN-965688 laminat biały / klon 600 480 280

Symbol Kolor Wysokość Szerokość Głębokość

ALTN-914299 laminat biały / wenge 582 480 150

ALTN-965689 laminat biały / klon 582 480 150

ALTN-914300 panel świetlny 18 480 260

• szafka nadumywalkowa wisząca• lustro zamonto-
wane w drzwiach • mebel wykonany z płyty wióro-
wej • szafka wyposażona w okucia basic • obrzeża 
wykończone PCV 0,5mm • wysoka odporność na 
zarysowania • wymiary szafki z panelem świetlnym:  
600 x 480 x 260 mm

Symbol Kolor Wysokość Szerokość Głębokość

ALTN-914301 laminat biały / wenge 1700 300 280

ALTN-965690 laminat biały / klon 1700 300 280

• szafka dwudrzwiowa wisząca • mebel wykonany 
z�płyty wiórowej • szafka wyposażona w okucia basic 
• obrzeża wykończone PCV 0,5mm • wysoka odpor-
ność na zarysowania • dostępna tylko w wersji „lewej” 
(drzwi otwierają się na lewą stronę)
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odporność 
na zarysowania

stabilność 
koloru

anty-alergiczność pro-ekologiczność

łatwe oczyszczenie 
mebla

odporność 
na zarysowania

anty-alergiczność

stabilność 
koloru

pro-ekologiczność

łatwe oczyszczenie 
mebla

anty-alergiczność pro-ekologiczność

odporność 
na zarysowania

stabilność 
koloru

łatwe oczyszczenie 
mebla

Seria IRIS
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Syfon umywalkowy

butelkowy

Syfon umywalkowy 

rurowy

Syfon umywalkowy

butelkowy

Syfon umywalkowy  

butelkowy 

Zawór spustowy  

zamykany

Zawór spustowy  

zamykany

ALTN-913008

ALTN-913009

ALTN-913010

ALTN-913011

ALTN-913012

Syfon umywalkowy rurowy IRIS
G 1 1/4”,  
mosiężny chrom

Syfon umywalkowy IRIS
G 1 1/4”,  
mosiężny chrom

Syfon umywalkowy IRIS
G 1 1/4”,  
mosiężny chrom

Zawór spustowy IRIS
uniwersalny z przelewem
G 1 1/4”,
chrom

Syfon umywalkowybutelkowy IRIS
G 1 1/4”  z korkiem kpl., 
mosiężny chrom

Zawór spustowy IRIS
pełny z przelewem
G 1 1/4”,
chrom

ALTN-913013, ALTN-994794

Seria IRIS
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Zawór grzybkowy kątowy 

1/2”x 3/4” 

chrom

Zawór grzybkowy kątowy 

1/2”x 1/2” 

chrom

Zawór grzybkowy kątowy 

z nakrętką kompletny 

1/2”x 3/8” 

chrom

Zawór grzybkowy kątowy 

z przedłużką 1/2”x 1/2” 

chrom

ALTN-950766

ALTN-950768

ALTN-950767

ALTN-950764

Seria IRIS
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Zawór kulowy kątowy 

z rozetą 1/2”x 3/4”

Zawór kulowy kątowy  

z rozetą 1/2”x 1/2”

Zawór kulowy kątowy  

z rozetą, nakrętką i filtrem  

1/2”x3/8”

Zawór kulowy kątowy  

z rozetą i nakrętką  1/2”x 3/8”

Zawór kulowy kątowy  

z rozetą i filtrem 1/2” x 1/2”

ALTN-950770

ALTN-950771

ALTN-950772

ALTN-950773

ALTN-950774

ALTN-950769

Zawór kulowy kątowy 

z filtrem i rozetą 1/2”x 3/4”

Seria IRIS



31

Zawór kulowy  

z głowicą ceramiczną,  

z nakrętką i z rozetą

 1/2”x3/8” 

Zawór kulowy  

z głowicą ceramiczną,  

z nakrętką i z rozetą

 1/2”x3/8” 

Zawór  kulowy kątowy IRIS 

z�filtrem 1/2”x3/4” chrom

z metalowym pokrętłem

i rozetą

Zawór  kulowy kątowy IRIS  

z filtrem 1/2”x 1/2” chrom 

z metalowym pokrętłem 

i rozetą

Zawór kulowy kątowy IRIS  

z�filtrem nakręt 1/2”x3/8” chrom

z metalowym pokrętłem 

i rozetą

Zawór kątowy 1/2”x 3/8” x 3/4”

ALTN-965504

ALTN-913401

ALTN-913403

ALTN-965360

ALTN-965503

ALTN-913402

Seria IRIS
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Zlewozmywak  

dwukomorowy

Zlewozmywak  

jednokomorowy

ALTN-951055, ALTN-951056

ALTN-951057, ALTN-951058

ALTN-951053, ALTN-951054

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951053  jednokomorowy z ociekaczem 760  x 435 370 x 370 x 160
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

ALTN-951054  jednokomorowy z ociekaczem 760  x 435 370 x 370 x 160
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

dekor, stal  nierdzewna

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951055  dwukomorowy 780 x 440 380 x 340 x 150
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

ALTN-951056  dwukomorowy 780 x 440 380 x 340 x 150
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

dekor, stal  nierdzewna

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951057  jednokomorowy 440 x 440 355 x 340 x 150
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

ALTN-951058  jednokomorowy 440 x 440 355 x 340 x 150
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

dekor, stal  nierdzewna

Zlewozmywak  

jednokomorowy

z ociekaczem

Seria IRIS
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Zlewozmywak jednokomorowy

z ociekaczem

Zlewozmywak  

dwukomorowy

Zlewozmywak  

jednokomorowy

Zlewozmywak  

dwukomorowy

naszafkowy

ALTN-951061, ALTN-951062

ALTN-951063, ALTN-951064

ALTN-951059, ALTN-951060

ALTN-951065

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951061 dwukomorowy 830 x 435 ø355 x 150
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

ALTN-951062 dwukomorowy 830 x 435 ø355 x 150
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

dekor, stal  nierdzewna

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951063 jednokomorowy ø480 ø360 x 160
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

ALTN-951064 jednokomorowy ø480 ø360 x 160
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

dekor, stal  nierdzewna

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951065  dwukomorowy 800 x 600 345 x 377 x 135
odpływ 2 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

Symbol Typ Wymiary (mm) Rozmiar komory (mm) Opis

ALTN-951059  jednokomorowy z ociekaczem 480 x 780 ø390 x 160
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

satyna,  stal  nierdzewna

ALTN-951060  jednokomorowy z ociekaczem 480 x 780 ø390 x 160
odpływ 3 1⁄2” zatyczkowy z syfonem 

dekor, stal  nierdzewna

Seria IRIS
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ALTN-705716, ALTN-705717, ALTN-705718, ALTN-705719, ALTN-705720, ALTN-705721, ALTN-705722, ALTN-705723

Symbol Opis

ALTN-705716
Zestaw korpus narurowy przezroczysty 10” gwint 1” plus wkład sznurkowy 20 mikro-

nów, płytka i klucz

ALTN-705717
 Zestaw korpus narurowy przezroczysty 10” gwint 1/2” plus wkład sznurkowy 20 mikro-

nów, płytka i klucz

ALTN-705718
Zestaw korpus narurowy przezroczysty 10” gwint 3/4” plus wkład sznurkowy 20 mikro-

nów, płytka i klucz

ALTN-705719 Wkład piankowy PS 10” 20 mikronów

ALTN-705720 Wkład sznurkowy PP 10” 20 mikronów

ALTN-705721 Wkład piankowy PS 10” 5 mikronów

ALTN-705722 Wkład sznurkowy PP 10” 5 mikronów

ALTN-705723 Wkład węglowy 10” – blok

KOMPLETNY ZESTAW DO UZDATNIANIA WODY ZIMNEJ IRIS
filtr z wkładem mechanicznym (sznurkowym) z kluczem montażowym, płytką mocującą  
i kompletem wkrętów mocujących (płytkę z korpusem).

Symbol Opis Długość Szerokość Głębokość

ALTN-970676 Odwodnienie prysznicowe liniowe IRIS 685 70 98

ALTN-970677 Odwodnienie prysznicowe liniowe IRIS 785 70 98

ALTN-970678 Odwodnienie prysznicowe liniowe IRIS 885 70 98

ALTN-970679 Odwodnienie prysznicowe liniowe IRIS 985 70 98

Filtry narurowe IRIS

do wody zimnej

Odwodnienia liniowe prysznicowe

ALTN-970676, ALTN-970677, ALTN-970678, ALTN-970679

Seria IRIS
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Nasze rozwiązania – Kompletna łazienka Alterna

ALTN-943086

Bateria umywalkowa IRIS 
stojąca jednouchwytowa  

ze spustem głowica 47 mm

ALTN-950754

Umywalka ALTERNA 
z otworem do kompletowania  

z półpostumentem

ALTN-982310

Grzejnik łazienkowy IRIS 
stalowy biały typ U 500x915

ALTN-943084

Bateria IRIS 
wannowo-natryskowa 

ścienna jednouchwytowa 
głowica 47 mm

ALTN-970524

Wanna akrylowa IRIS 
prostokątna 70x140 cm 

ze stelażem

ALTN-950755

Półpostument ALTERNA
do kompletowania  
z umywalkami 50 i 55

ALTN-950759

Miska wisząca ALTERNA
z deską sedesową twardą 
w komplecie

ALTH-950593

Zestaw montażowy IRYD
miski wiszącej do WC 
zabudowa lekka

ALTN-970686

Kabina IRIS 
z brodzikiem 80  
nogami i odpływem  
szkło przeźroczyste

ALTN-942752

Panel natryskowy IRIS 
aluminiowy termostatyczny 
ścienny (narożny)
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CENTRALA
60-104 Poznań
ul. Głogowska 218
tel. 0-61 827 24 00
fax 0-61 827 24 10
office@tadmar.com.pl
www.tadmar.pl

REGION PŁN.-ZACH.
60-415 Poznań
ul. Lutycka 11
tel. 0-61 849 68 10 do 14
fax 0-61 849 68 41
hurtownia.lutycka@tadmar.pl

62-571 Konin-Stare Miasto
ul. Ogrodowa 21
tel. 0-63 245 70 10 do 15
fax 0-63 245 70 20
hurtownia.konin@tadmar.pl

64-100 Leszno
ul. Okrzei 2
tel. 0-65 525 29 12 i 14
fax 0-65 525 29 10
hurtownia.leszno@tadmar.pl

64-920 Piła
ul. Jana Styki 8
tel. 0-67 352 67 01 do 02
tel./fax 0-67 352 67 00
hurtownia.pila@tadmar.pl

65-707 Zielona Góra
ul. Zimna 1
tel. 0-68 324 18 28
fax 0-68 328 65 65
hurtownia.zielonagora@tadmar.pl

62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 48
tel. 0-62 501 54 91 do 94
fax 0-62 501 54 90
hurtownia.kalisz@tadmar.pl

70-812 Szczecin
ul. Pomorska 61-65
tel. 0-91 469 51 02 do 03
fax 0-91 469 51 00
hurtownia.pomorska@tadmar.pl

73-110 Stargard Szczeciński
ul. Limanowskiego 32
tel. 0-91 578 75 71 do 72
fax 0-91 578 75 70
hurtownia.stargard@tadmar.pl

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Podmiejska 24
tel. 0-95 725 60 02 do 08
fax 0-95 725 60 00
hurtownia.gorzow@tadmar.pl

62-200 Gniezno
ul. Spichrzowa 3
tel. 061-424-87-01 do 03
fax. 061-424-87-00
hurtownia.gniezno@tadmar.pl

REGION PÓŁNOCNY
81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 18
tel. 0-58 667 37 30
fax 0-58 667 37 31
hurtownia.gdynia@tadmar.pl

80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 71
tel. 0-58 342 13 22 do 24
fax 0-58 343 12 43
hurtownia.gdansk@tadmar.pl

10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. 0-89 539 15 38, 534 54 97
fax 0-89 534 17 70
hurtownia.olsztyn@tadmar.pl

75-213 Koszalin
ul. Lniana 9B
tel. 0-94 341 86 20
fax 0-94 347 06 18
hurtownia.koszalin@tadmar.pl

82-300 Elbląg
ul. Warszawska 66
tel. 0-55 237 61 40
fax 0-55 237 61 41
hurtownia.elblag@tadmar.pl

19-300 Ełk
ul. Suwalska 84
tel. 0-87 621 84 84
fax 0-87 610 36 30
hurtownia.elk@tadmar.pl

85-426 Bydgoszcz
ul. Bronikowskiego 27/35
tel. 0-52 581 22 63 do 65
fax 0-52 345 81 85
hurtownia.bydgoszcz@tadmar.pl

87-100 Toruń
ul. Chrobrego 135/137
tel. 0-56 611 63 43 do 45
fax 0-56 611 63 50
hurtownia.torun@tadmar.pl

09-400 Płock
ul. Targowa 20A
tel. 0-24 367 10 24 do 25 i 27
fax 0-24 367 10 26
hurtownia.plock@tadmar.pl

86-300 Grudziądz
ul. Jeziorna 4
tel. 0-56 461 03 37 do 38
fax 0-56 461 03 37
hurtownia.grudziadz@tadmar.pl

87-800 Włocławek
ul. Płocka 26
tel. 0-54 412-35-20
fax 0-54 412-35-24
hurtownia.wloclawek@tadmar.pl

REGION CENTRALNY
02-255 Warszawa
ul. Krakowiaków 99/101
tel. 0-22 868 81 28 do 30
fax 0-22 868 81 37
hurtownia.warszawa@tadmar.pl

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 10
tel. 0-22 335 14 21/22
fax 0-22 335 14 25

92-402 Łódź
ul. Duńska 3/5
tel. 0-42 613 23 60
fax 0-42 613 23 66
hurtownia.dunska@tadmar.pl

15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 60
tel. 0-85 664 32 48, 49
fax 0-85 664 32 56
hurtownia.bialystok@tadmar.pl

20-481 Lublin
ul. Olszewskiego 11
tel. 0-81 710 40 80
fax 0-81 710 40 88
hurtownia.lublin@tadmar.pl

26-610 Radom
ul. Zubrzyckiego 2A
tel. 0-48 344 30 65
fax 0-48 344 01 50
hurtownia.radom@tadmar.pl

97-400 Bełchatów
ul. Czyżewskiego 52K
tel. 0-44 633 81 40 do 42
fax 0-44 633 81 45
hurtownia.belchatow@tadmar.pl

22-400 Zamość
ul. Namysłowskiego 2
tel./fax 0-84 627 16 14 do 15
hurtownia.zamosc@tadmar.pl

22-100 Chełm
ul. Kolejowa 59
tel. 0-82 560 45 01
fax 0-82 560 45 00
hurtownia.chelm@tadmar.pl

98-200 Sieradz
ul. Organizacji Katyń 11
tel. 0-43 826 78 00
fax 0-43 826 78 10
hurtownia.sieradz@tadmar.pl

97-300 Piotrków Trybunalski
al. 1 Maja 21
tel./fax 0-44 645 26 70
hurtownia.piotrkowtrybunalski@
tadmar.pl

24-100 Puławy
ul. Lubelska 55
tel. 0-81 889 05 80
fax 0-81 889 05 90
hurtownia.pulawy@tadmar.pl

REGION POŁUDNIOWY
31-419 Kraków
ul. Rozrywka 1
tel. 0-12 410 12 00
fax 0-12 410 12 13
hurtownia.rozrywka@tadmar.pl

30-390 Kraków
ul. Zawiła 56
tel. 0-12 262 53 54 i 82
fax 0-12 262 53 49 lub w. 25
hurtownia.zawila@tadmar.pl

33-100 Tarnów
ul. Tuchowska 23
tel./fax 0-14 626 83 23 do 24
hurtownia.tarnow@tadmar.pl

33-300 Nowy Sącz
ul. Magazynowa 1
tel./fax 0-18 442 87 94
hurtownia.nowysacz@tadmar.pl

35-210 Rzeszów
ul. Instalatorów 3
tel./fax 0-17 863 24 13
fax 0-17 862 52 75
hurtownia.rzeszow@tadmar.pl

25-671 Kielce
ul. Batalionów Chłopskich 82
tel. 0-41 366 02 77
fax 0-41 366 02 77 w. 33
hurtownia.kielce@tadmar.pl

39-400 Tarnobrzeg
ul. Marii Curie Skłodowskiej 2
tel. 0-15 822 97 80 do 82
fax 0-15 822 97 83
hurtownia.tarnobrzeg@tadmar.pl

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Kilińskiego 59
tel. 0-41 265 50 10
fax 0-41 265 50 20
hurtownia.ostrowiec@tadmar.pl 

REGION PŁD.-ZACH.
51-162 Wrocław
ul. Długosza 41/47
tel. 0-71 326 72 20 do 22
fax 0-71 325 36 63
hurtownia.dlugosza@tadmar.pl

52-437 Wrocław
ul. Karmelkowa 29
tel. 0-71 346 37 00
fax 0-71 346 37 10
hurtownia.karmelkowa@tadmar.pl

45-123 Opole
ul. Cygana 1
tel. 0-77 423 21 40
fax 0-77 423 21 50
hurtownia.opole@tadmar.pl

42-400 Zawiercie
ul. Mylna 12/7
(wjazd od ul. Równej)
tel./fax 0-32 671 03 10
tel./fax 0-32 671 03 11
hurtownia.zawiercie@tadmar.pl

58-300 Wałbrzych
ul. Chrobrego 53
tel./fax 0-74 842 24 29
fax 0-74 842 93 90
hurtownia.walbrzych@tadmar.pl

59-220 Legnica
ul. Poznańska 12
tel. 0-76 852 57 56 i 58
fax 0-76 852 57 57
hurtownia.legnica@tadmar.pl

58-500 Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 8
tel. 0-75 754 05 10 i 12
fax 0-75 754 05 11
hurtownia.jeleniagora@tadmar.pl

40-189 Katowice
ul. Leopolda 31
tel. 0-32 609 79 80 do 91
fax 0-32 609 79 85
hurtownia.katowice@tadmar.pl

42-200 Częstochowa
ul. Bór 135
tel./fax 0-34 365 90 43
tel./fax 0-34 365 91 07
hurtownia.czestochowa@tadmar.pl

42-500 Będzin
ul. Kościuszki 46-50
tel. 0-32 294 41 41
fax 0-32 294 41 40
hurtownia.bedzin@tadmar.pl

43-100 Tychy
ul. Fabryczna 2
tel. 0-32 775 16 20
fax 0-32 775 16 21
hurtownia.tychy@tadmar.pl

44-105 Gliwice
ul. Tarnogórska 215
tel. 0-32 339 30 70 i 72
fax 0-32 339 30 71
hurtownia.gliwice@tadmar.pl

43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 68
tel./fax 0-33 818 15 82
tel. 0-33 818 15 74 i 71
hurtownia.bielskobiala@tadmar.pl

44-270 Rybnik
ul. Hetmańska 82
tel. 0-32 433 07 95 i 96
fax 0-32 433 07 97
hurtownia.rybnik@tadmar.pl



www.tadmar.pl


