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JOMOTech - eleMenty zabudOwy
Płyty przyciskowe dla wC i pisuarów 

Teraz w nowych kolorach! 
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 Atlas  Pomysłów 
Kreatywne projektowanie łazieniek

dział sanitarny

Bad & Wellness
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2.12.0

Aby mogli Państwo łatwiej podjąć decyzję,  
w naszym Atlasie Pomysłów płyty przyciskowe
zostały przedstawione w oryginalnym rozmiarze! 

Proste - przyłożyć Atlas do ściany i mają Państwo
wyobrażenie płyty przyciskowej w Waszej przyszłej
nowoczesnej łazience czy prywatnej oazie Wellness.
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Ekskluzywne, designerskie płyty przyciskowe
do obsługi sprawdzonych w praktyce systemów 
podtynkowych JOMO sprawią, że twoja łazienka 
stanie się harmonijną całością, która codziennie 
będzie zapraszać do wypoczynku i odprężenia. 
Dostępne różne kombinacje kolorystyczne.

EXCLUSIVE Ekspresyjne, przejrzyste linie - idealne dla Twojej koncepcji przestrzeni
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EXCLUSIVE biały/biały - Oryginalna wielkość!

   



8 9

EXCLUSIVE biały/czarny - Oryginalna wielkość!



8 9Widok z boku

 
 
Płyta przyciskowa JOMO
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramka 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 

biały / chrom połysk   
167-28000136-00 

biały / czarny 
167-28000118-00 

efekt optyczny stali szczotkowanej  
167-28003737-00 

chrom połysk / czarny
167-28003618-00

chrom połysk / chrom połysk  
167-28003636-00 

chrom połysk / biały   
167-28003601-00 

biały / efekt optyczny stali szczotkowanej   
167-28000137-00

chrom matowy/ biały  
167-28003001-00

chrom matowy / chrom matowy
167-28003030-00

chrom matowy / czarny   
167-28003018-00

biały / biały  
167-28000101-00
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Linia JOMO EXCLUSIVE 2.0
brak wystających przycisków po obu stronach!

EXCLUSIVE 2.0
 Fo
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EXCLUSIVE 2.0EXCLUSIVE

NOWOŚĆ
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EXCLUSIVE 2.0 biały/biały - Oryginalna wielkość!

EXCLUSIVE 2.0



12 13

EXCLUSIVE 2.0 biały/czarny - Oryginalna wielkość!



12 13Widok z boku

Nowy EXCLUSIVE 2.0 poprzez
zastosowania idealnej linii klawiszy tworzy
idealną harmonię w Twojej łazience.
Płyta przyciskowa JOMO
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.
 
Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego 
 
 
Płyty przyciskowe JOMO EXCLUSIVE 2.0:
- 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.

biały / chrom matowy
167-34000130-00

biały / chrom połysk 
167-34000136-00

biały / czarny    
167-34000118-00

chrom matowy / biały  
167-34003001-00

biały / efekt optyczny stali szczotkowanej
167-34000137-00

chrom połysk/ chrom połysk  
167-34003636-00

chrom połysk / biały
167-34003601-00 

efekt optyczny stali szczotkowanej   
167-34003737-00 

chrom połysk / czarny 
167-34003618-00 

chrom matowy/ chrom matowy 
167-34003030-00

chrom matowy / czarny   
167-34003018-00

biały / biały   
167-34000101-00

EXCLUSIVE 2.0
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   Czas elegancji w serii Exclusive!
Płyta główna wraz z przyciskami  
w wykonaniu szklanym.

Wykonanie :
do spłukiwania dwudzielnego 
 
   

EXCLUSIVE 2.1

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

NOWOŚĆ
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EXCLUSIVE 2.1 szkło czarne matowe - oryginalna wielkość!



16 17

EXCLUSIVE 2.1 szkło zielone mięta - oryginalna wielkość!



16 17

EXCLUSIVE 2.1 szkło dymione grafit - oryginalna wielkość!



18 19Widok z boku

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło fuksja   
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe   
167-XX002001-00

szkło zielone
167-XX001260-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło żółte 
167-XX001023-00

szkło beżowe
167-XX001020-00

szkło białe matowe  
167-XX001180-00

EXCLUSIVE 2.1



18 19

 
 
Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE 2.1
do spłuczki podtynkowej SLK w wykonaniu szklanym.
 
Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w kolorach:
biały   
167-3700XXXX-00* 
chrom matowy 
167-3900XXXX-00* 
chrom połysk 
167-4100XXXX-00* 
 
Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

szkło zielone
167-XX001260-00

szkło czarne gwieździste 
167-XX001820-00 

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne
167-XX009005-00 

szkło złote
167-XX001701-00 

szkło dymione grafit 
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
167-XX001902-00 

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

EXCLUSIVE 2.1
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Płyta główna w wykonaniu szklanym
Przyciski w wykonaniu plastikowym.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

EXCLUSIVE 2.2

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego..

NOWOŚĆ
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EXCLUSIVE 2.2 Szkło czarne matowe - przyciski chrom matowy - oryginalna wielkość!



22 23

EXCLUSIVE 2.2 Szkło czerwone - przyciski chrom matowy - oryginalna wielkość!



22 23

EXCLUSIVE 2.2 szkło białe - przyciski chrom matowy - oryginalna wielkość!



24 25Widok z boku

szkło fuksja
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło czerwone
167-XX001240-00

szkło zielone miętowe 
167-XX001261-00

szkło zielone  
167-XX001260-00

szkło białe matowe   
167-XX001180-00

szkło żółte
167-XX001023-00

szkło beżowe 
167-XX001020-00

szkło białe  
167-XX009003-00

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

EXCLUSIVE 2.2



24 25

 
Płyta przyciskowa JOMO EXCLUSIVE 2.2 do spłuczki
podtynkowej SLK w wykonaniu szklanym.
Przyciski w wykonaniu plastikowym.
 
Wykończenia płyty przyciskowej dostępne w kolorach:
biały   
167-3800XXXX-00*  
chrom matowy 
167-4000XXXX-00*
chrom połysk
167-4200XXXX-00* 
 
Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

szkło złote 
167-XX001701-00 

szkło dymione grafit
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe   
167-XX001902-00 

szkło fuksja
167-XX004006-00

szkło czarne gwieździste
167-XX001820-00 

szkło czarne matowe
167-XX001120-00

szkło czarne   
167-XX009005-00 

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

EXCLUSIVE 2.2
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Designerska seria EXCLUSIVE również
w rozwiązaniu Urinal dla systemów pisuarowych.

Płyta główna szklana!

EXCLUSIVE URINAL

Sterowanie
manualne (URM-K)
tworzywo sztuczne
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Sterowanie
manualne (URM-G)
szkło
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EXCLUSIVE URM-K biały / czarny - oryginalna wielkość! EXCLUSIVE URM-G zielona mięta – oryginalna wielkość!



28 29

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.
EXCLUSIVE URM-K chrom matowy / biały - oryginalna wielkość!

Widok z boku

chrom połysk/ chrom połysk 
167-60003636-00

chrom połysk / biały  
167-60003601-00 

efekt optyczny stali szczotkowanej
167-60003737-00 

chrom połysk/ czarny 
167-60003618-00

chrom matowy/ chrom matowy  
167-60003030-00

chrom matowy/ czarny  
167-60003018-00

chrom matowy/ biały  
167-60003001-00

biały / efekt optyczny stali szczotkowanej   
167-60000137-00

biały / chrom matowy
167-60000130-00

biały / chrom połysk 
167-60000136-00

biały / czarny   
167-60000118-00

biały / biały  
167-60000101-00

EXCLUSIVE URM-K (tworzywo sztuczne)



28 29

chrom połysk/ chrom połysk
167-60003636-00

chrom połysk / biały 
167-60003601-00

stal nierdzewna 
167-60003737-00

chrom połysk/ czarny
167-60003618-00

szkło złote 
167-XX001701-00 

szkło dymione grafit 
167-XX001901-00

szkło dymione brązowe 
167-XX001902-00 

szkło zielone  
167-XX001260-00

szkło czarne matowe 
167-XX001120-00

szkło czarne gwieździste 
167-XX001820-00 

szkło czarne  
167-XX009005-00 

szkło fuksja  
167-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
167-XX002001-00

szkło czerwone 
167-XX001240-00

szkło zielone mięta  
167-XX001261-00

szkło żółte 
167-XX001023-00

szkło beżowe  
167-XX001020-00 

szkło białe  
167-XX009003-00

szkło białe matowe 
167-XX001180-00

EXCLUSIVE URM-G (Szkło)

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Płyta przyciskowa 
EXCLUSIVE URM-G 

biały  
167-6200XXXX-00* 

chrom matowy  
167-6300XXXX-00* 

chrom połysk 
167-6100XXXX-00*

Widok z boku 1:1 

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu
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Nowe seria JOMO EXCLUSIVE płyt
do sterowania pisuarem manualnie
lub elektronicznie.

EXCLUSIVE URINAL NOWOŚĆ
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sterowanie na
podczerwień (URI-K)
tworzywo sztuczne

sterowanie na
podczerwień (URI-G)
szkło
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EXCLUSIVE URI-G zielony - oryginalna wielkość!EXCLUSIVE URI-K biały - oryginalna wielkość!



32 33

EXCLUSIVE URI-G szkło dymione grafit – Sterowanie na podczerwień –oryginalna wielkość!Widok z boku 1:1 

JOMO płyta przyciskowa EXCLUSIVE URINAL z
przeznaczeniem do systemów pisuarowych.
Rozwiązanie elektroniczne URI-K .Płyta
przyciskowa z tworzywa sztucznego.

Rozwiązanie eletktroniczne dla Twojej wygody
dostępne w dwóch wariantach: 

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

Zasilanie 6V 
172-6700XXXX-00*

chrom połysk 
172-XX003636-00

biały 
172-XX000101-00

chrom matowy  
172-XX003030-00

EXCLUSIVE URI-K

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu



32 33

szkło fuksja  
172-XX004006-00

szkło pomarańczowe  
172-XX002001-00

szkło czerwone 
172-XX001240-00

szkło zielona mięta 
172-XX001261-00

szkło zielone 
172-XX001260-00

szkło czarne matowe 
172-XX001120-00

szkło czarne gwieździste 
172-XX001820-00 

szkło czarne  
172-XX009005-00 

szkło złote 
172-XX001701-00 

szkło dymione grafit 
172-XX001901-00

szkło dymione brązowe  
172-XX001902-00 

efekt optyczny stali szczotkowanej
172-69005353-00 

szkło żółte 
172-XX001023-00

szkło beżowe  
172-XX001020-00

szkło białe  
172-XX009003-00

szkło białe matowe
172-XX001180-00

Widok z boku 1:1 

EXCLUSIVE URI-G

biały 

chrom matowy

chrom połysk 

* XX wybierając kolor uzupełnij kod produktu

biały

chrom matowy 

chrom połysk

Płyta przyciskowa EXCLUSIVE URI-G do
systemu pisuaru z serii EXCLUSIVE.
Płyta główna ze szkła.

Zasilanie 6V  
172-XX00XXXX-00* 
Kolor ramki : 

biały  
172-7100XXXX-00* 
chrom matowy 
172-7200XXXX-00* 
chrom połysk
172-6800XXXX-00* 

Zasilanie 100-230V, AC 50-60 HZ 
172-XX00XXXX-00* 
Kolor ramki:

biały  
172-7300XXXX-00* 
chrom matowy
172-74 00XXXX-00* 
chrom połysk
172-7000XXXX-00*
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ELEGANCE Eleganckie wzornictwo dla Twojej łazienki - pozwól się zainspirować
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Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Płyty przyciskowe z wypełnieniami  
z różnych materiałów - szkło, drewno,
granit i wiele innych, idealnie pasują 
do eleganckich łazienek.
Płyta przyciskowa ze spłukiwaniem 
dwudzielnym 



34 35

ELEGANCE Szkło białe - Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

Eleganckie wzornictwo dla Twojej łazienki - pozwól się zainspirować
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ELEGANCE Szkło żółte - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



36 37

ELEGANCE Szkło fuksja - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



38 39

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

ELEGANCE

szkło czarne gwieździste 
167-29001820-00 

szkło czerwone 
167-29001240-00

szkło pomarańczowe  
167-29002001-00

szkło zielona mięta 
167-29001261-00 

szkło fuksja 
167-29004006-00

szkło czarne 
167-29009005-00

szkło czarne matowe 
167-29001120-00

szkło zielone 
167-29001260-00

szkło białe  
167-29009003-00

szkło żółte
167-29001023-00

szkło beżowe
167-29001020-00

szkło białe matowe
167-29001180-00

Widok z boku 1:1 



38 39

Płyta główna JOMO ELEGANCE do spłuczki
podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego 

szkło dymione brązowe 
167-29001902-00

szkło dymione grafit 
167-29001901-00

szkło złote  
167-29001701-00

drewno wiśnia  
167-2900HZKI-00

drewno buk 
167-2900HZBU-00

granit czarny 
167-2900GRSW-00

kamień naturalny łupek
167-2900SCGR-00

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

ELEGANCE
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ELEGANCE 2.0
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Płyta główna w wykonaniu szklanym.
Przyciski w wykonaniu plastikowym chrom połysk.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego 

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

ELEGANCE ELEGANCE 2.0 

NOWOŚĆ



40 41
ELEGANCE 2.0 szkło białe – Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego

Płyta główna w wykonaniu szklanym.
Przyciski w wykonaniu plastikowym chrom połysk.

Wykonanie: 
do spłukiwania dwudzielnego

ELEGANCE 2.0
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ELEGANCE 2.0 Szkło jasne beżowe – oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



42 43
ELEGANCE 2.0 szkło złote – Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego
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Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

Widok z boku

szkło czerwone 
167-35001240-00

szkło pomarańczowe 
167-35002001-00 

szkło zielona mięta 
167-35001261-00 

szkło fuksja 
167-35004006-00

szkło zielone 
167-35001260-00

szkło białe 
167-35009003-00

szkło żółte 
167-35001023-00

szkło beżowe 
167-35001020-00

szkło białe matowe  
167-35001180-00

ELEGANCE 2.0



44 45

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

szkło dymione brązowe 
167-35001902-00

szkło dymione grafit 
167-35001901-00

szkło złote 
167-35001701-00

szkło czarne matowe 
167-35001120-00

szkło czarne gwieździste 
167-35001820-00 

szkło czarne 
167-35009005-00

Płyta główna JOMO ELEGANCE 2.0 do
spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.
Płyta główna szklana. 
Przyciski wraz z ramką mocującą - 
chrom połysk wykonanie plastikowe. 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

ELEGANCE 2.0

68

widok z boku

ELEGANCE

JOMO 
ELEGANCE

SLK T
z

Nr K PLN

167-29009003-00 5

167-29001180-00 5

167-29001020-00 5

167-29001023-00 5

167-29002001-00 5

167-29001240-00 5

167-29004006-00 5

167-29001261-00 5

167-29001260-00 5

167-29001120-00 5

167-29009005-00 5

167-29001820-00 5

167-29001901-00 5

167-29001902-00 5

167-29001701-00 5

167-2900GRSW-00 5

167-2900SCGR-00 5

167-2900HZKI-00 5

167-2900HZBU-00 5

JOMO 

8

7
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Płyta przyciskowa ze spłukiwaniem dwudzielnym.
Płyty przyciskowe z wypełnieniami z różnych
materiałów - szkło, drewno, granit i wiele innych,
idealnie pasują do eleganckich łazienek. 

AVANTGARDE

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.
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Linia designerska innego rodzaju



46 47

AVANTGARDE Szkło białe - Oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



48 49

AVANGARDE Kamień naturalny łupek - oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



48 49

AVANTGARDE Drewno wiśnia - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego



50 51

Widok z boku

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

AVANTGARDE

szkło czerwone  
167-30001240-00

szkło pomarańczowe 
167-30002001-00 

szkło zielona mięta
167-30001261-00 

szkło fuksja 
167-30004006-00

szkło czarne gwieździste 
167-30001820-00 

szkło czarne 
167-30009005-00

szkło czarne matowe
167-30001120-00

szkło zielone 
167-30001260-00

szkło białe
167-30009003-00

szkło żółte 
167-30001023-00

szkło beżowe 
167-30001020-00

szkło białe matowe  
167-30001180-00
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Płyta główna JOMO AVANTGARDE 
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.
Płyta główna szklana.
Przyciski wraz z ramką mocującą - chrom połysk
wykonanie z mosiądzu. 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego 

drewno wiśnia 
167-3000HZKI-00

drewno buk 
167-3000HZBU-00

szkło złote  
167-30001701-00

szkło dymione brązowe
167-30001902-00

szkło dymione grafit  
167-30001901-00

granit czarny 
167-3000GRSW-00

kamień naturalny łupek 
167-3000SCGR-00

stal szczotkowana ze specjalnym mocowaniem 
167-3000CR53-00

Specjalne wykonanie dla 
celów inwestycyjnych:

stal szczotkowana ze 
specjalnym mocowaniem

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

AVANTGARDE
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Płyta główna szklana.
Przyciski z mosiądzu wraz z ramką
mocującą - chrom połysk.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego 

AVANTGARDE 2.0

Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

NOWOŚĆ
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AVANTGARDE 2.0 Szkło dymione grafit - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego
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AVANGARDE 2.0 Szkło czarne gwieździste - oryginalna wielkość! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego
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AVANTGARDE 2.0 szkło żółte - Oryginalny rozmiar! Prezentacja kolorów / materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego
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Widok z boku

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

AVANTGARDE 2.0

szkło czerwone 
167-36001240-00

szkło pomarańczowe 
167-36002001-00 

szkło zielona mięta 
167-36001261-00 

szkło fuksja 
167-36004006-00

szkło zielone 
167-36001260-00

szkło białe 
167-36009003-00

szkło żółte 
167-36001023-00

szkło beżowe  
167-36001020-00

szkło białe matowe 
167-36001180-00
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Płyta główna JOMO ELEGANCE 2.0  
do spłuczki podtynkowej SLK plus.
Włącznie z ramką mocującą.
Płyta główna szklana.
Przyciski wraz z ramką mocującą -
chrom połysk, przycisk wykonanie
mosiężne.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego 

szkło dymione brązowe 
167-36001902-00

szkło dymione grafit 
167-36001901-00

szkło złote 
167-36001701-00

szkło czarne gwieździste 
167-36001820-00 

szkło czarne 
167-36009005-00

szkło czarne matowe 
167-36001120-00

AVANTGARDE 2.0
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Z funkcją Start / Stop - ...

... lub z funkcją spłukiwania dwudzielnego
w kolorze białym i we wszystkich popularnych
kolorach sanitarnych ...

CLASSIC Klasyczne, dobrze sprawdzone w praktyce płyty przyciskowe JOMO
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CLASSIC 2 - dwuilościowy, biały - Oryginalna wielkość!
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CLASSIC START / STOP, biały  - Oryginalna wielkość!
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CLASSIC - widok z boku 1:1

 ...oder in chrom mit LED hinterleuchtet.

Stal szczotkowana

Płyta przyciskowa JOMO CLASSIC  
do spłuczki podtynkowej SLK.
Włącznie z ramką mocującą.

Z funkcją Start / Stop lub z funkcją
spłukiwania dwudzielnego. 

CLASSIC biały START/STOP 
167-27060001-00

CLASSIC biały spłukiwanie dwudzielne  
167-27070001-00 

CLASSIC chrom matowy START/STOP  
167-27060030-00

CLASSIC chrom matowy spłukiwanie dwudzielne 
167-27070030-00 

CLASSIC chrom połysk, funkcja START/STOP  
167-27060036-00

CLASSIC chrom połysk spłukiwanie dwudzielne
167-27070036-00 

JOMOLUX - LED chrom połysk, funkcja START/STOP   
167-27660036-00

JOMOLUX 2 - LED chrom połysk spłukiwanie dwudzielne  
167-27770036-00 

CLASSIC stal szczotkowana ze 
specjalnym mocowaniem START/STOP
167-27060053-00 

Płyta przyciskowa ze stali szczotkowanej jest
mocna i odporna na wandalizm. Dzięki
specjalnym śrubom nadaje się szczególnie 
do miejsc publicznych, np. w restauracjach  
i hotelach. Inne kolory sanitarne - na zapytanie
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Nowa linia JOMO –TREND do
systemu SLS. Dopasowane wymiary 
i elegancki design w połączeniu  
zdoskonałą techniką charakteryzują
nowe płyty TREND.

Dostępne w różnych wykonaniach:
spłukiwanie dwudzielne

TREND  Design z możliwością spłukiwania od góry i od przodu
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TREND biały/czarny - oryginalna wielkość!
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TREND - biały/biały - Oryginalna wielkość!
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TREND - widok z boku 1:1

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

efekt optyczny stali szczotkowanej
167-32003737-00

biały / biały 
167-32000101-00

biały / chrom matowy 
167-32000130-00

biały /chrom połysk 
167-32000136-00

biały / efekt optyczny stali szczotkowanej 
167-32000137-00

chrom matowy/ biały 
167-32003001-00

chrom matowy /chrom matowy 
167-32003030-00

chrom połysk/ biały  
167-32003601-00

chrom połysk / chrom połysk
167-32003636-00

chrom połysk/ czarny   
167-32003618-00

biały / czarny 
167-32000118-00

chrom matowy / czarny
167-32003018-00

TREND  
JOMO płyty przyciskowe
TREND do stelaży
podtynkowych SLS,
wraz z elementami
montażowymi. 

Ramka - chrom połysk

Wykonanie:
do spłukiwania
dwudzielnego
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AMBIENTE Design z możliwością spłukiwania  od góry oraz od przodu

Płyta główna JOMO AMBIENTE do
spłuczki podtynkowej SLS.
Włącznie z ramką mocującą
i mechanizmem płyty głównej. 

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

NOWOŚĆ

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.
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AMBIENTE Szkło czarne / chrom połysk - oryginalna wielkość!
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AMBIENTE Szkło dymione brązowe / chrom połysk - oryginalna wielkość!
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AMBIENTE Szkło białe / chrom połysk - oryginalna wielkość!
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Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

szkło żółte 
167-33001023-00

szkło czerwone 
167-33001240-00

szkło pomarańczowe 
167-33002001-00 

szkło zielona mięta 
167-33001261-00 

szkło fuksja 
167-33004006-00

szkło zielone 
167-33001260-00

szkło białe 
167-33009003-00

szkło beżowe 
167-33001020-00

szkło białe matowe
167-33001180-00

AMBIENTE

Widok z boku
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Stelaż samodzielny JOMOTech do 
naściennych muszli WC ze spłuczką
podtynkową SLS obsługiwaną
od góry / przodu,
wysokość montażowa 980 mm 

Stelaż samodzielny JOMOTech
do naściennych muszli WC ze
spłuczką podtynkową SLS
obsługiwaną od góry / przodu, 
wysokość montażowa 820 mm

szkło dymione brązowe 
167-33001902-00

szkło dymione grafit  
167-33001901-00

szkło złote  
167-33001701-00

szkło czarne matowe 
167-33001120-00

szkło czarne gwieździste 
167-33001820-00 

szkło czarne 
167-33009005-00

Płyta główna JOMO AMBIENTE 
do spłuczki podtynkowej SLS. 
Włącznie z ramką mocującą  
i mechanizmem płyty głównej.

Wykonanie:
do spłukiwania dwudzielnego

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.

AMBIENTE
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Nowoczesna łazienka
oaza dobrego samopoczucia

Dawniej łazienka była pomieszczeniem do codziennej

toalety z dostępem do wody, dziś jest miejscem

odpoczynku i relaksu. Miejscem, które optymalnie

uzupełnia środowisko nowoczesnego mieszkania. 

Już od stuleci w kulturze dalekowschodniej mycie

wodą intymnych stref jest stałym elementem higieny

ciała. Nowoczesne muszle WC z funkcją bidetu

sięgają po ten rytuał, aby przenieść go w nasze czasy.

JOMOTech Hygienic podmywa intymne części ciała  

w delikatny i naturalny sposób. Teraz każdego dnia 

możesz cieszyć się uczuciem czystości i świeżości. 

Natryskowa dysza higieniczna muszli JOMOTech

Hygienic myje intymne miejsca strumieniem wody  

o temperaturze równej temperaturze ciała z bezstopniowo

regulowaną intensywnością, indywidualnie dostosowaną

do Twojego poczucia komfortu.

Higiena-WC
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Model ceramiczny LONDON ,biały Model BERLIN, ceramika biała

z mechanizmem wolnego opadania z mechanizmem wolnego opadania

Łatwy demontaż deski sedesowej 

JOMOTech Hygienic WC-Stelaż do 
naściennej muszli WC z funkcją bidetu

JOMOTech Hygienic uzupełniają dwie
wysokiej jakości ceramiczne muszle
WC. Nowoczesne wzornictwo i płyta
przyciskowa optymalnie dopasują się do
Państwa koncepcji przestrzeni łazienki. 

Ceramika z i bez powłoki CLEAN
Muszle WC są dostępne w dwóch
wykonaniach: z lub bez powłoki CLEAN. 

Powłoka CLEAN na powierzchni
ceramicznej bezkompromisowo
eliminuje zabrudzenia.
Zanieczyszczenia są po prostu
spłukiwane czystą wodą. Pracochłonne
czyszczenie to już przeszłość.

Deska toaletowa z mechanizmem
wolnego opadania, biała

Dopasowane do muszli WC deski
toaletowe zamykają się łagodnie dzięki
mechanizmowi wolnego opadania.
Można je łatwo demontować, co
ułatwia ich czyszczenie. Pierścień  
siedzenia jest uformowany ergonomicznie.

Strumień natrysku można indywidualnie
kierować we wszystkich kierunkach przez
regulację ustawienia dyszy

JOMOTech Hygienic myje strumieniem
wody temperaturze równej temperaturze
ciała. Intensywność strumienia można
regulować indywidualnie i bezstopniowo.
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Stelaż do umywalkiStelaż WC szerokość 450 mm

Łatwe wykonanie indywidualnych kombinacji w Twojej łazience.

Stelaż do zlewozmywaka

Stelaż WC z systemem
odsysania nieprzyjemnych
zapachów

Stelaż do zabudowy
armatury podtynkowej -
natrysk / wanna
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Stelaż WC 

Stelaż do zabudowy
armatury podtynkowej -
natrysk / wanna

Stelaż do armatury
natynkowej / wanna
/ w zakresie wysokości
820 mm / 980 mm

Do łazienek bez barier architektonicznych

Stelaż WC ze
zintegrowanym
systemem do  
poręczy i uchwytów 

Stelaż do zabudowy 
armatury podtynkowej -
natrysk / wanna

Stelaż do poręczy i uchwytów 
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Nowa seria JOMOTech -
zoptymalizowana w każdym szczególe

Nowa seria JOMOTech poprzez zastosowanie nowej wysokości 1120 mm

pozwala na nowoczesne rozwiązania w designerskich łazienkach.

JOMOTech wystepuje jako grupa produktów do zabudowy suchej wraz 

z kompletnymi systemami montażu. Innowacyjne rozwiązania pozwalają

na łatwy i niezawodny montaż systemów WC, pisuarów i umywalek. JOMOTech – łatwe kombinacje

Innowacyjne
rozwiązanie 
konstrukcji stelaża,
poprzez bezstopniową
regulację trawersów
poprzecznych

System montażu
ceramiki na rozstawie  
180 mm i 230 mm

Nowoczesne rozwiązanie – nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny JOMOTech 

Bezstopniowa regulacja kąta umożliwia elastyczne stosowanie
wielofunkcyjnego uchwytu ściennego. Ściany przesunięte/
odsadzone lub narożniki nie wymagają już od instalatora
dodatkowych, czasochłonnych czynności.

Zalecamy zastosowanie
zestawu do izolacji 
akustycznej

Nowoczseny montaż  
do podłoży i posadzek
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Oznaczenie wysokości
montażowej

Nowoczesne rozwiązanie – nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny JOMOTech

Nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny umożliwia bezproblemowe  
zawieszanie stelaży JOMOTech w typowych szynach C o wym. 27x18 mm 
i z otworem profilowym 15 mm. Uchwyt jest oferowany w dwóch 
długościach – do głębokości montażu 135-175 mm i 175-300 mm

NOWOŚĆ!

Innowacyjny system 
montażu w przypadku 
podłoży ogrzewanych

Łatwość montażuSzybki montaż poprzez łatwe
mocowanie przez osadzanie
w szynach C o wym. 27 x 18 mm 
z otworem profilowym 15 mm.

Montaż szyny na 
izolacji akustycznej

Sprawdzone bezpieczeństwo: 
TÜV

NOWOŚĆ!



78 79

174-91100000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do
naściennych muszli WC
ze spłuczką podtynkową
SLK Plus, wysokość
montażowa 1120 mm

174-91102000-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do naściennych 
muszli WC ze spłuczką podtynkową 
SLK Plus i systemem odsysania
nieprzyjemnych zapachów, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-91101500-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do naściennych 
muszli WC ze spłuczką podtynkową
SLK Plus, wysokość montażowa 
1120 mm, szerokość 450 mm

174-91102100-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do muszli 
stojących WC dla dzieci ze spłuczką 
podtynkową SLK Plus, wysokość 
montażowa 1120 mm

174-91190000-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do naściennych 
muszli WC JOMOTech Hygienic ze
spłuczką podtynkową SLK Plus, 
wysokość montażowa 1120 mm
i systemem montażu

174-91300000-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do naściennych 
muszli WC ze spłuczką podtynkową 
SLS , wysokość montażowa 
820 mm z możliwością spłukiwania 
z przodu / od góry

174-91200000-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do naściennych 
muszli WC ze spłuczką podtynkową
SLS , wysokość montażowa 980 mm 
z możliwością spłukiwania
z przodu / od góry

JOMOTech WC-Stelaże JOMOTech

174-92100000-00 
JOMOTech

Stelaż samodzielny do
umywalki systemu armatury
jednootworowej, wysokość 
montażowa 1120 mm

174-92200200-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do umywalki 
systemu armatury natynkowej, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-92200000-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do umywalki
systemu armatury natynkowej, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-92100200-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do
zlewozmywaka, wysokość 
montażowa 1120 mm

174-82200000-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do umywalki 
bez barier architektonicznych,
systemu armatury natynkowej, 
wysokość montażowa 1120 mm  
z wbudowanym syfonem  
podtynkowym.

JOMOTech do rozwiązań bez barier architektonicznych

174-80000000-00 
JOMOTech

Stelaż samodzielny do 
naściennych muszli WC bez barier 
architektonicznych ze spłuczką 
podtynkową SLK Plus, wysokość 
montażowa 1120 mm

174-81100000-00 
JOMOTech  
Stelaż samodzielny do naściennych muszli WC 
ze spłuczką podtynkową SLK plus obsługiwaną 
od przodu, ze spłukiwaniem dwudzielnym do 
łazienek bez barier architektonicznych, z dwoma 
elementami do montaży poręczy/uchwytów. 
Wysokość montażowa1120 mm.

174-82100000-00
JOMOTech 
Stelaż samodzielny do umywalek 
z armaturą jednootworową, 
z syfonem podtynkowym, 
do łazienek bez barier
architektonicznych.
Wysokość montażowa 1120 mm.

174-82300000-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do umywalki 
bez barier architektonicznych,
systemu armatury elektronicznej, 
wysokość montażowa 1120 mm  
z wbudowanym syfonem  
podtynkowym.

174-80050100-00
JOMOTech

Stelaż samodzielny do uchwytów  
i poręczy bez barier architektonicznych, 
wysokość montażowa 1120 mm.

174-70000300-00 
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do  
zlewozmywaka, wysokość
montażowa 1300 mm.

174-60000500-00 
JOMOTech  

Trawers do montażu
pralki w systemie stelaży 
JOMOTech, szerokość 
montażowa 500 mm

174-60000600-00 
JOMOTech 

Trawers do montażu
systemu armatur  
w systemie stelaży
JOMOTech, szerokość
montażowa 500 mm

174-60000700-00 
JOMOTech  

Trawers do montażu
umywalki w systemie
stelaży JOMOTech,
szerokość montażowa 
500 mm

JOMOTech Trawersy

JOMOTech

174-70000700-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do montażu 
elementów podtynkowych typu 
IBOX i systemu armatury 
podtynkowej, wysokość 
montażowa 820 mm

174-70000600-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do montażu 
elementów i armatur  
podtynkowych, wysokość 
montażowa 820 mm

174-70000500-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do montażu 
elementów podtynkowych typu 
IBOX i systemu armatury 
podtynkowej, wysokość 
montażowa 1120 mm.

174-70010200-00 
JOMOTech  

Uchwyt ścienny do samodzielnych stelaży JOMOTech, długi, do
mocowania do ściany, z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego 
dopasowywania kąta, do głębokości montażu 175–300 mm. 

173-50100007-00 
JOMOTech 

Zestaw mocowania podłogowego 
JOMOTech, z przeznaczeniem
w przypadku instalacji podłogowych

173-30030000-00 
JOMOTech 

Zestaw izolacji akustycznej JOMOTech z podkładami 
pod śruby montażowe, płytki montażowe. 

174-70010100-00 
JOMOTech 

Uchwyt ścienny do samodzielnych stelaży
JOMOTech, krótki, do mocowania do ściany,  
z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego
dopasowywania kąta, do głębokości montażu 
135–175 mm. 

JOMOTech Części

174-70000400-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do montażu 
elementów i armatur 
podtynkowych, wysokość 
montażowa 1120 mm.



78 79

174-92100300-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do
umywalki systemu
armatury jednootworowej,
wysokość montażowa
850 mm / 980 mm

174-93000000-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do
pisuarów ze sterowaniem 
systemów JOMO EXCLUSIVE
serii URM, URI, wysokość 
montażowa 1120 mm

174-93000100-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do pisuarów 
ze sterowaniem systemów 
JOMOTronic ukrytego systemu 
sterowania, wysokość montażowa 
1120 mm

174-92100200-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do
zlewozmywaka, wysokość 
montażowa 1120 mm

JOMOTech Trawersy

174-60000100-00 
JOMOTech  

Wielofunkcyjny trawers do 
montażu w ścianach w suchej 
zabudowie o minimalnej 
głębokości montażowej 100 mm, 
z przeznaczeniem do montażu 
konsoli przycisków, armatur 
podtynkowych, podtynkowych 
urządzeń pomiarowych, 
podgrzewaczy podwieszanych 
i przepływowych, szerokość 
montażowa 500 mm

174-60000200-00 
JOMOTech

Trawers do montażu w ścianach  
w suchej zabudowie o minimalnej 
głębokości montażowej 100 mm, 
do pralki z syfonem podtynkowym, 
szerokość montażowa 500 mm

174-60000300-00
JOMOTech

Trawers do montażu w ścianach  
w suchej zabudowie o minimalnej 
głębokości montażowej 100 mm,
do zlewów lub zespołów  
podtynkowych, szerokość 
montażowa 500 mm

174-60000400-00 
JOMOTech

Trawers do montażu w ścianach  
w suchej zabudowie o minimalnej
głębokości montażowej 100 mm,  
do umywalki, szerokość montażowa 
500 mm 

174-93000600-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do pisuarów ze 
sterowaniem JOMO EXCLUSIVE
montaż od góry, wysokość 
montażowa 980 mm

174-94000000-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do bidetu, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-94200100-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do bidetu,
wysokość montażowa 820 mm

174-93000300-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do pisuarów
ze sterowaniem natynkowym, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-93000500-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do pisuarów 
w wykonaniu bezwodnym, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-93000200-00
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do pisuarów
ze sterowaniem podtynkowym, 
wysokość montażowa 1120 mm

174-70001000-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do
zabudowy łączonej powyżej 
600 mm, wysokość montażowa
1120 mm

174-70001100-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do zabudowy 
łączonej powyżej 600 mm, 
wysokość montażowa 820 mm 
/ 980 mm

174-70001200-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do zabudowy 
pralek z wbudowanym systemem 
podtynkowym, wysokość 
montażowa 1120 mm

174-70001300-00 
JOMOTech  

Stelaż samodzielny do zabudowy 
pralek z wbudowanym systemem
podtynkowym, wysokość montażowa 
820 mm / 980 mm

174-70001800-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do naściennego 
zlewu do fekaliów Laufen Bernina, 
wysokość montażowa 1400 mm

174-70000800-00
JOMOTech 

Stelaż samodzielny do naściennego 
zlewu do fekaliów Keramag Espital,
wysokość montażowa 1600 mm

do Art. Nr. 174-91190000-00 Stelaż JOMOTech do naściennej muszli
WC z funkcją bidetu

* Wskazówka: Zalecamy wyłącznie stosowanie muszli WC London 
lub Berlin. W przypadku montażu ceramiki innych producentów nie
gwarantujemy prawidłowości działania i skuteczności spłukiwania

Muszla WC LONDON, biała Muszla WC BERLIN, biała 
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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  office@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
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weRIt Sanitär-Kunststoffwerke 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 55400  Fax +49 (0) 35205 55443 ottendorf@werit.eu
PL-50-330 Blonie gm. Miękinia – ul. zachodnia 2 Phone +48 (0) 71 3362595  Fax +48 (0) 71 3336500  werit@werit.pl

www.werit.pl  www.jomo.eu

JOMOTech - system montażu


