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PŁYTY PRZYCISKOWE JOMO
PROGRAM DO WC I PISUARÓW
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Dział sanitarny
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kompromisów
           bez 
kompromisów
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Do systemu pisuaru
JOMOTech UR pasują 
płyty przyciskowe serii:

EXCLUSIVE  
URM-K

EXCLUSIVE
URI-K

EXCLUSIVE  
URM-G
         
EXCLUSIVE
URI-G

8 99widok z boku

 
 
Płyta przyciskowa JOMO 
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Wyłącznie z ramką mocującą. 
 
 
Wykonanie:  
do spłukiwania dwudzielnego 
  
Optymalna obsługa 
Płyty przyciskowe JOMO są optymalnie dostosowane
do spłuczek podtynkowych JOMO SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym  
 
Funkcje przycisków objaśniają się same:
szeroki przycisk - spłukiwanie większą ilością wody,
wąski przycisk - spłukiwanie mniejszą ilością wody. 

Płyty przyciskowe JOMO EXCLUSIVE: 
- Łatwy montaż bez narzędzi,  
- Spłukiwanie dwudzielne,
- Możliwość kombinacji różnych wykonań, 
- Materiał: tworzywo sztuczne, 
- Łatwe czyszczenie i konserwacja.

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

EXCLUSIVE

biały / chrom matowy   
167-28000130-00 

biała / chrom połysk   
167-28000136-00 

biała / czarna   
167-28000118-00 

Stal szczotkowana  
167-28003737-00 

chrom połysk / czarny   
167-28003618-00

chrom połysk / chrom połysk  
     167-28003636-00 

chrom połysk / biały  
167-28003601-00

chrom połysk / chrom połysk 

chrom połysk / biały 

biała / stal nierdzewna   
167-28000137-00

chrom matowy / biały   
167-28003001-00

chrom matowy / chrom matowy   
167-28003030-00

chrom matowy / czarny  
167-28003018-00

chrom matowy / chrom matowy  

biała / biała   
167-28000101-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

biały / chrom matowy  
167-28000130-00
biały / chrom matowy  

biała / stal nierdzewna  
167-28000137-00

chrom matowy / biały  
167-28003001-00

biała / stal nierdzewna  

chrom matowy / biały  

chrom matowy / chrom matowy  
167-28003030-00

chrom matowy / czarny 
167-28003018-00

chrom matowy / chrom matowy  

chrom matowy / czarny 

EXCLUSIVE weiß / schwarz – Originalgröße!

6
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Ekskluzywne, designerskie płyty przycisko-
we do obsługi sprawdzonych w praktyce 
spłuczek JOMO sprawią, że twoja łazienka 
stanie się harmonijną całością, która cod-
ziennie będzie zapraszać do wypoczynku 
i odprężenia. Dostępne różne kombinacje 
kolorystyczne.

EXCLUSIVEEkspresyjne, przejrzyste linie - idealne dla Twojej koncepcji przestrzeni
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JOMO TGA-eleMenTy zAbudOwy  
Płyty przyciskowe dla WC i pisuarów 

Teraz w nowych kolorach! 
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Bad & WellnessAtlas pomysłów
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Bad & WellnessAtlas pomysłówBad & Wellness

Kreatywne projektowanie łazienek

Dział sanitarny

Atlas pomysłów

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

WC i Pisuar - Płyty przyciskowe

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

 

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

KREATYWNE 
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK

  JOMOTech seria SLK        JOMOTech seria SLS  seria SLK        JOMO  JOMOTech seria SLK        JOMOTech seria SLK        JOMOTech seria SLK        JOMO seria SLK        JOMO seria SLK        JOMO seria SLK        JOMO seria SLK        JOMO

Do wszystkich stelaży 
serii JOMOTech pasują 
płyty przyciskowe serii:

CLASSIC

EXCLUSIVE
EXCLUSIVE 2.0
EXCLUSIVE 2.1
EXCLUSIVE 2.2

ELEGANCE
ELEGANCE 2.0

AVANTGARDE 
AVANTGARDE 2.0

Do wszystkich stelaży 
serii JOMOTech 
SLS pasują płyty 
przyciskowe serii:

TREND
AMBIENTE

Indywidualność w łazience

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

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

KREATYWNE 
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK

Ekskluzywny design WC

Ekskluzywne wzornictwo płyt 
przyciskowych, dodatkowo wytrzymała 
technika spłukująca JOMOTech sprawią, 
że Wasza łazienka będzie stanowić 
harmoniczną całość, zapraszającą 
każdego dnia do odpoczynku i relaksu.
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EXCLUSIVE
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EXCLUSIVE  
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EXCLUSIVE
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Kreatywne projektowanie łazienek

Dział sanitarny

Atlas pomysłów

Aby łatwiej podjąć 
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odpowiedniej płyty, 
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atlasu pomysłów, w którym znajdziecie 
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System pisuaru - 
JOMOTech UR

KREATYWNE 
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK
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SLS pasują płyty 
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EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE

Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE do 
spłuczki
podtynkowej SLK plus
Włącznie z ramką mocującą

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE do 
spłuczki
podtynkowej SLK plus
Włącznie z ramką mocującą

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

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

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach :

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

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

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

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach :

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

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

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

chrom połysk/chrom połysk 
167-34003636-00

biały/chrom matowy
167-34000130-00

chrom matowy/chrom matowy
167-34003030-00

chrom połysk/biały  
167-34003601-00

chrom matowy/biały  
167-34003001-00

stal nierdzewna   
167-34003737-00

biały/stal nierdzewna  
167-34000137-00

biały/chrom połysk
167-34000136-00

biały/czarny  
167-34000118-00

chrom połysk/czarny  
167-34003618-00

chrom matowy/czarny  
167-34003018-00

biały/biały 
167-34000101-00

chrom połysk/chrom połysk 
167-34003636-00

biały/chrom matowy
167-34000130-00

chrom matowy/chrom matowy
167-34003030-00

chrom połysk/biały  
167-34003601-00

chrom matowy/biały  
167-34003001-00

stal nierdzewna   
167-34003737-00

biały/stal nierdzewna  
167-34000137-00

biały/chrom połysk
167-34000136-00

biały/czarny  
167-34000118-00

chrom połysk/czarny  
167-34003618-00

chrom matowy/czarny  
167-34003018-00

chrom połysk/chrom połyskchrom połysk/chrom połyskchrom połysk/chrom połysk
167-34003636-00167-34003636-00167-34003636-00

biały/chrom matowybiały/chrom matowybiały/chrom matowy
167-34000130-00167-34000130-00167-34000130-00

chrom matowy/chrom matowychrom matowy/chrom matowychrom matowy/chrom matowy
167-34003030-00167-34003030-00167-34003030-00

chrom połysk/biały  chrom połysk/biały  chrom połysk/biały  
167-34003601-00167-34003601-00167-34003601-00

chrom matowy/biały  chrom matowy/biały  chrom matowy/biały  
167-34003001-00167-34003001-00167-34003001-00

stal nierdzewna   stal nierdzewna   stal nierdzewna   
167-34003737-00167-34003737-00167-34003737-00

biały/stal nierdzewna  biały/stal nierdzewna  biały/stal nierdzewna  
167-34000137-00167-34000137-00167-34000137-00

biały/chrom połyskbiały/chrom połyskbiały/chrom połysk
167-34000136-00167-34000136-00167-34000136-00

chrom połysk/czarny  chrom połysk/czarny  chrom połysk/czarny  
167-34003618-00167-34003618-00167-34003618-00

biały/czarny  biały/czarny  biały/czarny  
167-34000118-00167-34000118-00167-34000118-00

chrom matowy/czarny  chrom matowy/czarny  chrom matowy/czarny  
167-34003018-00167-34003018-00167-34003018-00

biały/biały 
167-34000101-00
biały/biały 
167-34000101-00

biały/chrom matowy  
167-28000130-00

chrom matowy/chrom matowy  
167-28003030-00

stal nierdzewna  
167-28003737-00

biały/stal nierdzewna  
167-28000137-00

biały/chrom połysk 
167-28000136-00

biały/czarny    
167-28000118-00

chrom połysk/czarny  
167-28003618-00

chrom połysk/chrom połysk 
167-28003636-00

chrom połysk/biały  
167-28003601-00

chrom matowy/biały 
167-28003001-00

chrom matowy/czarny 
167-28003018-00

biały/biały
167-28000101-00

biały/chrom matowy  
167-28000130-00

chrom matowy/chrom matowy  
167-28003030-00

stal nierdzewna  
167-28003737-00

biały/stal nierdzewna  
167-28000137-00

biały/chrom połysk 
167-28000136-00

biały/czarny    
167-28000118-00

chrom połysk/czarny  
167-28003618-00

chrom połysk/chrom połysk 
167-28003636-00

chrom połysk/biały  
167-28003601-00

chrom matowy/biały 
167-28003001-00

chrom matowy/czarny 
167-28003018-00

biały/chrom matowy  biały/chrom matowy  biały/chrom matowy  
167-28000130-00167-28000130-00167-28000130-00

chrom matowy/chrom matowy  chrom matowy/chrom matowy  chrom matowy/chrom matowy  
167-28003030-00167-28003030-00167-28003030-00

stal nierdzewna  stal nierdzewna  stal nierdzewna  
167-28003737-00167-28003737-00167-28003737-00

biały/stal nierdzewna  biały/stal nierdzewna  biały/stal nierdzewna  
167-28000137-00167-28000137-00167-28000137-00

biały/chrom połysk biały/chrom połysk biały/chrom połysk 
167-28000136-00167-28000136-00167-28000136-00

chrom połysk/czarny  chrom połysk/czarny  chrom połysk/czarny  
167-28003618-00167-28003618-00167-28003618-00

biały/czarny    biały/czarny    biały/czarny    
167-28000118-00167-28000118-00167-28000118-00

chrom połysk/chrom połysk chrom połysk/chrom połysk chrom połysk/chrom połysk 
167-28003636-00167-28003636-00167-28003636-00

chrom połysk/biały  chrom połysk/biały  chrom połysk/biały  
167-28003601-00167-28003601-00167-28003601-00

chrom matowy/biały chrom matowy/biały chrom matowy/biały 
167-28003001-00167-28003001-00167-28003001-00

chrom matowy/czarny chrom matowy/czarny chrom matowy/czarny 
167-28003018-00167-28003018-00167-28003018-00

biały/biały
167-28000101-00
biały/biały
167-28000101-00

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

EXCLUSIVE 2.0EXCLUSIVE 2.0EXCLUSIVE 2.0

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

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

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

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

Sterowanie maualne 
(URM-K)
Sterowanie maualne 
(URM-K)

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

widok z bokuwidok z boku Widok z boku Widok z boku Widok z bokuWidok z boku

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

chr. poł./chr. poł. 
167-60003636-00

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

chr. poł./biały  
167-60003601-00

stal nierdzewna  
167-60003737-00

chr. poł/czarny 
167-60003618-00

chr. mat./czarny  
167-60003018-00

biały/chr. mat.
167-60000130-00

chr. mat./biały  
167-60003001-00

biały/st. nierdz.  
167-60000137-00

biały/chr. poł.
167-60000136-00

biały/czarny   
167-60000118-00

biały/biały  
167-60000101-00

chr. poł. 6V
172-67003636-00

biały 6V
172-67000101-00

chr. mat. 6V
172-67003030-00

EXCLUSIVE URM-K EXCLUSIVE URI-K

chr. poł. 230V/12V
172-69003636-00

biały 230V/12V
172-69000101-00

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

chr. poł./chr. poł. 
167-60003636-00

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

chr. poł./biały  
167-60003601-00

stal nierdzewna  
167-60003737-00

chr. poł/czarny 
167-60003618-00

chr. mat./czarny  
167-60003018-00

chr. poł./chr. poł.chr. poł./chr. poł.chr. poł./chr. poł.
167-60003636-00167-60003636-00167-60003636-00

chr. mat./chr. mat. chr. mat./chr. mat. chr. mat./chr. mat. 
167-60003030-00167-60003030-00167-60003030-00

chr. poł./biały  chr. poł./biały  chr. poł./biały  
167-60003601-00167-60003601-00167-60003601-00

stal nierdzewna  stal nierdzewna  stal nierdzewna  
167-60003737-00167-60003737-00167-60003737-00

chr. poł/czarny chr. poł/czarny chr. poł/czarny 
167-60003618-00167-60003618-00167-60003618-00

chr. mat./czarny  chr. mat./czarny  chr. mat./czarny  
167-60003018-00167-60003018-00167-60003018-00

biały/chr. mat.
167-60000130-00

chr. mat./biały  
167-60003001-00

biały/st. nierdz.  
167-60000137-00

biały/chr. poł.
167-60000136-00

biały/czarny   
167-60000118-00

biały/chr. mat.biały/chr. mat.biały/chr. mat.
167-60000130-00167-60000130-00167-60000130-00

chr. mat./biały  chr. mat./biały  chr. mat./biały  
167-60003001-00167-60003001-00167-60003001-00

  biały/st. nierdz.biały/st. nierdz.biały/st. nierdz.  
167-60000137-00167-60000137-00167-60000137-00

biały/chr. poł.biały/chr. poł.biały/chr. poł.
167-60000136-00167-60000136-00167-60000136-00

   biały/czarnybiały/czarnybiały/czarny   
167-60000118-00167-60000118-00167-60000118-00

biały/biały  
167-60000101-00
biały/biały  
167-60000101-00

chr. poł. 6V
172-67003636-00

biały 6V
172-67000101-00

chr. mat. 6V
172-67003030-00

chr. poł. 6Vchr. poł. 6Vchr. poł. 6V
172-67003636-00172-67003636-00172-67003636-00

biały 6Vbiały 6Vbiały 6V
172-67000101-00172-67000101-00172-67000101-00

chr. mat. 6Vchr. mat. 6Vchr. mat. 6V
172-67003030-00172-67003030-00172-67003030-00

EXCLUSIVE URM-K EXCLUSIVE URI-K

chr. poł. 230V/12V
172-69003636-00

biały 230V/12V
172-69000101-00

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

chr. poł. 230V/12Vchr. poł. 230V/12Vchr. poł. 230V/12V
172-69003636-00172-69003636-00172-69003636-00

biały 230V/12Vbiały 230V/12Vbiały 230V/12V
172-69000101-00172-69000101-00172-69000101-00

chr. mat. 230V/12Vchr. mat. 230V/12Vchr. mat. 230V/12V
172-69003030-00172-69003030-00172-69003030-00

EXCLUSIVE URI-KEXCLUSIVE URI-K

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło zielone świecące
167-XX001260-00
szkło zielone świecące
167-XX001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło czerwone
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło czerwone
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja 
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe 
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło złote
167-XX001701-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00

szkło złote
167-XX001701-00

167-XX001820-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

EXCLUSIVE 2.2

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

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnegodo spłukiwania dwudzielnego

EXCLUSIVE URINAL

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

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach:

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

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

EXCLUSIVE 2.1

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

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

Widok z boku 

szkło białe matowe
167-XX001180-00

Widok z boku 

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

szkło zielone świecące 
167-XX001260-00
szkło zielone świecące 
167-XX001260-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło złote
167-XX001701-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
167-XX001902-00

szkło złote
167-XX001701-00

167-XX001902-00

167-XX001820-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00167-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
167-XX001902-00

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

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

Widok z boku 

szkło żółte
167-61001023-00

szkło fuksja  
167-61004006-00

szkło pomarańczowe  
167-61002001-00

szkło jasne beżowe 
167-61001020-00

szkło czerwone 
167-61001240-00

szkło zielone mięta 
167-61001261-00

szkło żółte
167-61001023-00

szkło fuksja 
167-61004006-00

szkło pomarańczowe
167-61002001-00

szkło jasne beżowe
167-61001020-00

szkło czerwone
167-61001240-00

szkło zielone mięta
167-61001261-00

szkło białe
167-61009003-00

szkło zielone świecące  
167-61001260-00

szkło zielone świecące 
167-61001260-00

szkło czarne matowe
167-61001120-00

szkło czarne matowe
167-61001120-00

szkło czarne gwieździste
167-61001820-00

szkło czarne  
167-61009005-00

szkło czarne gwieździste
167-61001820-00

167-61001120-00

szkło czarne  
167-61009005-00

szkło złote
167-61001701-00

szkło dymione grafi t
167-61001901-00

szkło dymione brązowe  
167-61001902-00

szkło złote
167-61001701-00

szkło dymione grafi t
167-61001901-00

szkło dymione brązowe  
167-61001902-00

szkło białe matowe
167-61001180-00

EXCLUSIVE URM-G

szkło żółte
172-XX001023-00

szkło fuksja  
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
172-XX002001-00

szkło jasne beżowe
172-XX001020-00

szkło czerwone 
172-XX001240-00

szkło zielone mięta 
172-XX001261-00

szkło żółte
172-XX001023-00

szkło fuksja  
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
172-XX002001-00

szkło jasne beżowe
172-XX001020-00

szkło czerwone
172-XX001240-00

szkło zielone mięta
172-XX001261-00

szkło białe
172-XX009003-00

szkło zielone świecące  
172-XX001260-00

szkło zielone świecące 
172-XX001260-00

szkło czarne matowe
172-XX001120-00

szkło czarne matowe
172-XX001120-00

szkło czarne gwieździste
172-XX001820-00

szkło czarne  
172-XX009005-00

szkło czarne gwieździste
172-XX001820-00

172-XX001120-00

szkło czarne  
172-XX009005-00

szkło złote
172-XX001701-00

szkło dymione grafi t
172-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
172-XX001902-00

szkło złote
172-XX001701-00

172-XX001902-00

szkło dymione grafi t
172-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
172-XX001902-00

stal szczotkowana 
ze specjalnymi śrubami

172-69005353-00

stal szczotkowana 
ze specjalnymi śrubami

szkło białe matowe
172-XX001180-00

EXCLUSIVE URI-G 

167-XX -  wybierając kolor uzupełnij kod produktu



EXCLUSIVE URI-KEXCLUSIVE URI-K

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło zielone świecące
167-XX001260-00
szkło zielone świecące
167-XX001260-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

szkło czerwone
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło czerwone
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja 
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe 
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło złote
167-XX001701-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00

szkło złote
167-XX001701-00

167-XX001820-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

EXCLUSIVE 2.2

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

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnegodo spłukiwania dwudzielnego

EXCLUSIVE URINAL

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

Rozwiązanie eletktroniczne dla 
Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach:

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

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

EXCLUSIVE 2.1

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

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

Widok z boku 

szkło białe matowe
167-XX001180-00

Widok z boku 

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

szkło zielone świecące 
167-XX001260-00
szkło zielone świecące 
167-XX001260-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło jasne beżowe 
167-XX001020-00

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne  
167-XX009005-00

szkło złote
167-XX001701-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
167-XX001902-00

szkło złote
167-XX001701-00

167-XX001902-00

167-XX001820-00

szkło dymione grafi t
167-XX001901-00167-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
167-XX001902-00

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

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

Widok z boku 

szkło żółte
167-61001023-00

szkło fuksja  
167-61004006-00

szkło pomarańczowe  
167-61002001-00

szkło jasne beżowe 
167-61001020-00

szkło czerwone 
167-61001240-00

szkło zielone mięta 
167-61001261-00

szkło żółte
167-61001023-00

szkło fuksja 
167-61004006-00

szkło pomarańczowe
167-61002001-00

szkło jasne beżowe
167-61001020-00

szkło czerwone
167-61001240-00

szkło zielone mięta
167-61001261-00

szkło białe
167-61009003-00

szkło zielone świecące  
167-61001260-00

szkło zielone świecące 
167-61001260-00

szkło czarne matowe
167-61001120-00

szkło czarne matowe
167-61001120-00

szkło czarne gwieździste
167-61001820-00

szkło czarne  
167-61009005-00

szkło czarne gwieździste
167-61001820-00

167-61001120-00

szkło czarne  
167-61009005-00

szkło złote
167-61001701-00

szkło dymione grafi t
167-61001901-00

szkło dymione brązowe  
167-61001902-00

szkło złote
167-61001701-00

szkło dymione grafi t
167-61001901-00

szkło dymione brązowe  
167-61001902-00

szkło białe matowe
167-61001180-00

EXCLUSIVE URM-G

szkło żółte
172-XX001023-00

szkło fuksja  
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
172-XX002001-00

szkło jasne beżowe
172-XX001020-00

szkło czerwone 
172-XX001240-00

szkło zielone mięta 
172-XX001261-00

szkło żółte
172-XX001023-00

szkło fuksja  
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
172-XX002001-00

szkło jasne beżowe
172-XX001020-00

szkło czerwone
172-XX001240-00

szkło zielone mięta
172-XX001261-00

szkło białe
172-XX009003-00

szkło zielone świecące  
172-XX001260-00

szkło zielone świecące 
172-XX001260-00

szkło czarne matowe
172-XX001120-00

szkło czarne matowe
172-XX001120-00

szkło czarne gwieździste
172-XX001820-00

szkło czarne  
172-XX009005-00

szkło czarne gwieździste
172-XX001820-00

172-XX001120-00

szkło czarne  
172-XX009005-00

szkło złote
172-XX001701-00

szkło dymione grafi t
172-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
172-XX001902-00

szkło złote
172-XX001701-00

172-XX001902-00

szkło dymione grafi t
172-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
172-XX001902-00

stal szczotkowana 
ze specjalnymi śrubami

172-69005353-00

stal szczotkowana 
ze specjalnymi śrubami

szkło białe matowe
172-XX001180-00

EXCLUSIVE URI-G 

167-XX -  wybierając kolor uzupełnij kod produktu



ELEGANCE

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

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

ELEGANCE 2.0 AVANTGARDE

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

szkło czarne matowe
167-29001120-00

drewno wiśnia 
167-2900HZKI-00

drewno buk
167-2900HZBU-00

szkło dymione brązowe
167-29001902-00

szkło dymione grafi t 
167-29001901-00

szkło złote 
167-29001701-00

czarny granit
167-2900GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-2900SCGR-00

szkło białe
167-29009003-00

szkło żółte
167-29001023-00

szkło jasne beżowe
167-29001020-00

szkło czerwone  
167-29001240-00

szkło pomarańczowe
167-29002001-00

szkło zielone mięta
167-29001261-00

szkło fuksja 
167-29004006-00

szkło czarne gwieździste
167-29001820-00

szkło czarne matowe
167-29001120-00

drewno wiśnia 
167-2900HZKI-00

drewno buk
167-2900HZBU-00

szkło dymione brązowe
167-29001902-00

szkło dymione grafi t
167-29001901-00

szkło złote
167-29001701-00

czarny granit
167-2900GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-2900SCGR-00

szkło białe

szkło żółte
167-29001023-00

szkło jasne beżowe
167-29001020-00

szkło czerwone
167-29001240-00

szkło pomarańczowe
167-29002001-00

szkło zielone mięta
167-29001261-00

szkło fuksja
167-29004006-00

szkło czarne gwieździste
167-29001820-00

szkło czarne
167-29009005-00

szkło zielone świecące 
167-29001260-00

szkło białe matowe 
167-29001180-00
szkło białe matowe 

Widok z boku Widok z boku 

szkło czarne matowe
167-35001120-00

szkło dymione brązowe 
167-35001902-00

szkło dymione grafi t 
167-35001901-00

szkło złote 
167-35001701-00

szkło białe 
167-35009003-00

szkło żółte
167-35001023-00

szkło jasne beżowe
167-35001020-00

szkło czerwone 
167-35001240-00

szkło pomarańczowe
167-35002001-00

szkło zielone mięta
167-35001261-00

szkło fuksja  
167-35004006-00

szkło czarne gwieździste
167-35001820-00

szkło czarne matowe
167-35001120-00

szkło dymione brązowe 
167-35001902-00

szkło dymione grafi t
167-35001901-00

szkło złote
167-35001701-00

szkło białe 
167-35009003-00

szkło żółte
167-35001023-00

szkło jasne beżowe
167-35001020-00

szkło czerwone
167-35001240-00

szkło pomarańczowe
167-35002001-00

szkło zielone mięta
167-35001261-00

szkło fuksja  
167-35004006-00

szkło czarne gwieździste
167-35001820-00

szkło czarne
167-35009005-00

szkło zielone świecące 
167-35001260-00

szkło białe matowe 
167-35001180-00
szkło białe matowe 
167-35001180-00

Płyta główna szklana.
Przyciski plastikowe w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe
167-30001120-00

szkło białe  
167-30009003-00

szkło żółte
167-30001023-00

szkło jasne beżowe 
167-30001020-00

szkło czerwone 
167-30001240-00

szkło pomarańczowe
167-30002001-00

szkło zielone mięta
167-30001261-00

szkło fuksja 
167-30004006-00

szkło czarne matowe
167-30001120-00

szkło białe  

szkło żółte
167-30001023-00

szkło jasne beżowe 
167-30001020-00

szkło czerwone
167-30001240-00

szkło pomarańczowe
167-30002001-00

szkło zielone mięta
167-30001261-00

szkło fuksja
167-30004006-00

drewno wiśnia
167-3000HZKI-00

drewno buk
167-3000HZBU-00

szkło dymione brązowe
167-30001902-00

szkło dymione grafi t 
167-30001901-00

szkło złote 
167-30001701-00

czarny granit
167-3000GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-3000SCGR-00

szkło czarne gwieździste
167-30001820-00

drewno wiśnia
167-3000HZKI-00

drewno buk
167-3000HZBU-00

szkło dymione brązowe
167-30001902-00

szkło dymione grafi t
167-30001901-00

szkło złote
167-30001701-00

czarny granit
167-3000GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-3000SCGR-00

szkło czarne gwieździste

szkło czarne
167-30009005-00

szkło zielone świecące 
167-30001260-00

Stal chromowana ze specjalnym mocowaniem
167-3000CR53-00
Stal chromowana ze specjalnym mocowaniem
167-3000CR53-00

szkło białe matowe 
167-30001180-00
szkło białe matowe 

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

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Widok z bokuWidok z bokuWidok z boku



Stal chromowana ze specjalnym mocowaniem
167-3000CR53-00

Widok z boku widok z boku

AVANTGARDE 2.0

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

stal nierdzewna/stal nierdzewna
167-32003737-00

biały/biały 
167-32000101-00

biały/chrom matowy
167-32000130-00

biały/chrom połysk
167-32000136-00

biały/stal nierdzewna 
167-32000137-00

chrom matowy/biały 
167-32003001-00

chrom matowy/chrom matowy
167-32003030-00

chrom połysk/biały  
167-32003601-00       

chrom połysk/chrom połysk 
167-32003636-00

stal nierdzewna/stal nierdzewna

biały/biały 
167-32000101-00

biały/chrom matowy
167-32000130-00

biały/chrom połysk
167-32000136-00

biały/stal nierdzewna 
167-32000137-00

chrom matowy/biały 

chrom matowy/chrom matowy

chrom połysk/biały  

chrom połysk/chrom połysk 

chrom połysk/czarny    
167-32003618-00

biały/czarny
167-32000118-00

chrom matowy/czarny 
167-32003018-00

biały/czarny
167-32000118-00

chrom matowy/czarny 
167-32003018-00

chrom połysk/czarny    
167-32003618-00

TREND

Płyta przyciskowa JOMO TREND do spłuczki
podtynkowej SLS
Włącznie z ramką mocującą:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

AMBIENTE

widok z bokuwidok z bokuWidok z bokuWidok z boku

Płyta główna szklana.
Przyciski mosiężne w kolorze chrom połysk.

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe
167-36001120-00

szkło białe 
167-36009003-00

szkło żółte
167-36001023-00

szkło jasne beżowe 
167-36001020-00

szkło czerwone 
167-36001240-00

szkło pomarańczowe
167-36002001-00

szkło zielone mięta
167-36001261-00

szkło fuksja 
167-36004006-00

szkło czarne matowe

szkło białe 
167-36009003-00

szkło żółte
167-36001023-00

szkło jasne beżowe 
167-36001020-00

szkło czerwone

szkło pomarańczowe

szkło zielone mięta

szkło fuksja

szkło dymione brązowe
167-36001902-00

szkło dymione grafi t  
167-36001901-00

szkło złote 
167-36001701-00

szkło czarne gwieździste
167-36001820-00

szkło dymione brązowe

szkło dymione grafi t  
167-36001901-00

szkło złote

szkło czarne gwieździste
167-36001820-00

szkło czarne
167-36009005-00

szkło zielone świecące 
167-36001260-00

szkło białe matowe 
167-36001180-00
szkło białe matowe 
167-36001180-00

widok z boku 

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

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

Płyta wraz z przyciskiem:
chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

szkło czarne matowe
167-33001120-00

szkło dymione brązowe
167-33001902-00

szkło dymione grafi t 
167-33001901-00

szkło złote
167-33001701-00

szkło białe
167-33009003-00

szkło żółte
167-33001023-00

szkło jasne beżowe 
167-33001020-00

szkło czerwone 
167-33001240-00

szkło pomarańczowe
167-33002001-00

szkło zielone mięta
167-33001261-00

szkło fuksja
167-33004006-00

szkło czarne gwieździste
167-33001820-00

szkło czarne matowe

szkło dymione brązowe

szkło dymione grafi t 

szkło złote

szkło białe

szkło żółte

szkło jasne beżowe 
167-33001020-00

szkło czerwone 

szkło pomarańczowe

szkło zielone mięta

167-33004006-00
szkło fuksja

167-33001261-00

szkło czarne gwieździste
167-33001820-00

szkło czarne
167-33009005-00

szkło zielone 
167-33001260-00

szkło białe matowe 
167-33001180-00
szkło białe matowe 
167-33001180-00



WERIT Sanitär-Kunststo�technik GmbH & Co. KG
D-53567 Buchholz – Industriepark Nord 27  Phone +49 (0) 2683 976-0  Fax +49 (0) 2683 6465  buchholz@werit.eu
D-01458 Ottendorf-Okrilla – Geldroper Straße 5-11  Phone +49 (0) 35205 5530  Fax +49 (0) 35205 55443  ottendorf@werit.eu

Oddziały  WERIT Kunststo�werke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa
D-57610 Altenkirchen  – Kölner Straße  Phone +49 (0) 2681 807-01  Fax +49 (0) 2681 807- 200  altenkirchen@werit.eu
A-6700 Bludenz – Austraße 61  Phone +43 (0) 5552 63315-0  Fax +43 (0) 5552 63315-33  offi ce@werit.at
CH-8105 Regensdorf/Zürich      – Wehntalerstrasse 113  Phone +41 (0) 44 843 50 50  Fax +41 (0) 44 843 50 59  info@werit.ch
E-08403 Granollers/Barcelona  – Avda. San Julian 125/127  Phone +34 (0) 938 402256  Fax +34 (0) 938 402198  info@werit.es
F-26200 Montélimar – Allée du Lac  Phone +33 (0) 4 75920850  Fax +33 (0) 4 75920858  info@werit.fr
F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l’Industrie  Phone +33 (0) 3 88541020  Fax +33 (0) 3 88542928  info@werit.fr
GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP  Phone +44 (0) 161 776-1414  Fax +44 (0) 161 776-1515  info@werit-uk.com
PL-50-530 Błonie – ul. Zachodnia 2 Phone +48 (0) 71 3362595  Fax +48 (0) 71 3336500  werit@werit.pl

www.werit.pl
www.jomo.eu

10
.1

08
 -

 V
4 

- 
11

13
-2

  
(4

78
-1

00
04

)


