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Zoom – gwarancja
funkcjonalności w przestrzeni
łazienkowej.

Praktyczna, nowoczesna i konkurencyjna. Taka jest
oferta marki łazienkowej Zoom zaprojektowanej
w celu zapewnienia przydatnych i elastycznych rozwiązañ. Zoom jest odpowiedzią na najważniejsze
i uniwersalne potrzeby rynku, nie rezygnując z nowoczesnego designu i funkcjonalności.

Produkty marki Zoom powstają z najlepszych materiałów i wyselekcjonowanych surowców. Restrykcyjny
system kontroli procesu produkcji i zaawansowana
technologia wpływają na tworzenie wysokiej jakości
rozwiązañ na lata.

Marka Zoom wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i wiedzę największego na świecie producenta
ceramiki, aby zapewniæ swoim Klientom najlepsze
zintegrowane rozwiązania przestrzeni łazienkowej.
Oferuje optymalne i praktyczne wyposażenie, idealne
do planowania nowej lub remontowanej przestrzeni. Oferta marki Zoom to łatwe w montażu produkty
w ponadczasowym stylu i w dobrej cenie.

Produkty marki Zoom oferują rozwiązania pozwalające na oszczędność wody i energii zgodnie z najnowszymi wymogami ochrony środowiska.

Ceramika
Wanny
Brodziki
Zoom to wyjątkowe połączenie prostoty
formy i funkcjonalności, które dowodzi,
że można stworzyæ ofertę wyposażenia łazienki,
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odpowiadającą najbardziej podstawowym
i uniwersalnym potrzebom Klientów, nie
rezygnując z oryginalnego, a zarazem zawsze
aktualnego wzornictwa.
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MADALENA
Z OTWOREM ORAZ BEZ
OTWORU NA BATERIÊ

szt /
paleta

Cena

WM810MD3Z001001
umywalka. 60 x 47 cm
z otworem na baterię, z przelewem

24

120,00 z³

WM810MD3Z000001
umywalka. 60 x 47 cm
bez otworu na baterię, z przelewem

24

125,00 z³

A327590000
umywalka. 55 x 44 cm
z otworem na baterię, z przelewem

24

110,00 z³

24

280
115,00 z³

55

100

B

A

55
H
100

~850

115,00 z³

24

530**
580

WM811MD3Z000001
umywalka. 55 x 44 cm
bez otworu na baterię, bez przelewu
A327591000
umywalka. 50 x 40 cm
z otworem na baterię, z przelewem

24

98,00 z³

A327593000
umywalka. 50 x 40 cm
bez otworu na baterię, z przelewem

24

103,00 z³

A337591000
półpostument
sprężyny mocujące w zestawie

24

99,00 z³

szt /
paleta

Cena

WM813031Z001002
umywalka meblowa 50,5 x 39,5 cm
z otworem na baterię

24

135,00 z³

WM813012Z0010F2
umywalka meblowa 40 x 34,5 cm
z otworem na baterię

24

125,00 z³

L

100

L
600

B
470

A
205

H
205

550

440

205

205

500

400

205

190

530**
580

~850

55
H
530**
580

100

280
55
H

A327592000
umywalka. 55 x 44 cm
bez otworu na baterię, z przelewem

280
280

~850

UMYWALKI

530**
580

UWAGA Umywalki dostarczane bez śrub
mocujących do ściany.

UMYWALKI

MEBLOWA Z OTWOREM NA BATERIÊ

A

C

B

UWAGA Umywalki dostarczane bez śrub
mocujących do ściany.

UMYWALKI

BLATOWA DELTA 2
WM817DE2Z0010F1
umywalka 57 x 47 cm

szt /
paleta570

A
505

B
395

C
235

400

345

170

Cena
81

210,00143z³

20

270

175 210
470

213

ø46

420

81

570
143

270

skala 1:34

470

213

ø46

420

446

4

Ceramika

wykrojnik
skala 1:18

Sztuki pakowane
w kartonowe pudło

536

Podane wymiary są orientacyjne

MADALENA

KOMPAKT WC

szt /
paleta

Cena

A349591000
Zestaw WC: miska wc do kompaktu z odpływem
poziomym, zbiornik Madalena 6/3l z dopływem
wody z boku, deska wc PP z zawiasami plastikowymi,
śruby mocujące do montażu do posadzki.

12

352,00 z³

A349596000
Miska WC do kompaktu, odpływ poziomy z deską PP
w komplecie

12

185,00 z³

A342597000
Miska WC do kompaktu, odpływ poziomy

12

164,00 z³

A341592000
Zbiornik Madalena 3/6 l, dopływ wody z boku

12

162,00 z³

A801314N04
Deska wc z PP (polipropylen) zawiasy plastikowe

5

39,00 z³

373
155

180

395

Ø 102

750

667

Ø 65

179

Ø 65

WM861MD2Z000001
Deska WC z Duroplastu zawias metal

5

89,00 z³

WM861MD2Z000SF1
Deska wc duroplast wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

99,00 z³

WM861MD2Z000SF2
Deska wc duroplast wolnoopadająca
zawiasy metalowe

5

130,00 z³

WM8630MDZ000SF1
Deska wc slim duroplast wolnoopadająca
zawiasy plastikowe z funkcją łatwego demontażu

5

125,00 z³

szt /
paleta

Cena

A349592000
Zestaw WC: miska wc do kompaktu z odpływem
pionowym, zbiornik Madalena 6/3l z dopływem
wody z boku, deska wc PP z zawiasami plastikowymi,
śruby mocujące do montażu do posadzki.

12

382,00 z³

A349597000
Miska WC do kompaktu, odpływ pionowy
z deską PP w komplecie

12

215,00 z³

WM821MD7Z000002
Miska WC do kompaktu, odpływ pionowy

12

202,00 z³

A341592000
Zbiornik Madalena 3/6 l, dopływ wody z boku

12

162,00 z³

A801314N04
Deska wc z PP (polipropylen) zawiasy plastikowe

5

39,00 z³

WM82P002Z000001
Deska wc z PP (polipropylen) wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

59,00 z³

WM861MD2Z000001
Deska WC z Duroplastu zawias metal

5

89,00 z³

WM861MD2Z000SF1
Deska wc duroplast wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

99,00 z³

WM861MD2Z000SF2
Deska wc duroplast wolnoopadająca
zawiasy metalowe

5

130,00 z³

WM8630MDZ000SF1
Deska wc slim duroplast wolnoopadająca
zawiasy plastikowe z funkcją łatwego demontażu

5

125,00 z³

430
680

59,00 z³
180

5

355

373
155

Ø 102

750

155

WM82P002Z000001
Deska wc z PP (polipropylen) wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

ODP£YW PIONOWY

5

395

ODP£YW POZIOMY

667

KOMPAKT WC

Ceramika

155

355

skala 1:38

120

120

Sztuki pakowane
w kartonowe pudło

skala 1:35

Podane wymiary są orientacyjne

MADALENA
KOMPAKT WC

KOMPAKT MADALENA Z DESK¥ DUROPLAST
WOLNOOPADAJ¥C¥

szt /
paleta

Cena

12

382,00 z³

WM825MD5Z00VI01
Zestaw WC: miska wc do kompaktu z odpływem
poziomym, zbiornik Viva 6/3l z dopływem wody
z boku, deska wc duroplast wolnoopadająca
z zawiasami plastikowymi, śruby mocujące
do montażu do posadzki.

skala 1:38

KOMPAKT WC RIMLESS

KOMPAKT MADALENA RIMLESS Z DESK¥ DUROPLAST szt /
WOLNOOPADAJ¥C¥
paleta
WM825MD3Z00RIP1
Zestaw WC: miska wc bezkołnierzowa Rimless do
kompaktu z odpływem poziomym, zbiornik Viva
6/3l z dopływem wody z boku, deska wc duroplast
wolnoopadająca z zawiasami plastikowymi, śruby
mocujące do montażu do posadzki.

Cena
480,00 z³

12

skala 1:38

STOJ¥CA

Cena

A34429500S
Miska WC stojąca, odpływ poziomy

24

170,00 z³

A34429400S
Miska WC stojąca, odpływ pionowy

24

183,00 z³

A801314N04
Deska wc z PP (polipropylen) zawiasy plastikowe

5

350

350

465
30

465

385

520

55

szt /
paleta

102
296

39,00 z³
350

465

465
30
55

30
465

385

385

350

55

MISKA WC

520

6

Ceramika

102
296

Sztuki pakowane
w kartonowe pudło

102
430

skala 1:34

Podane wymiary są orientacyjne

MADALENA
MISKA WC

MISKA WC

PODWIESZANA POLO

Ceramika

szt /
paleta

Cena

WM820011Z00000E
Miska WC podwieszana z kołnierzem otwartym.
Długość: 51 cm.

24

220,00 z³

A801314N04
Deska wc z PP (polipropylen) zawiasy plastikowe

5

39,00 z³

WM82P002Z000001
Deska wc z PP (polipropylen) wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

59,00 z³

WM861MD2Z000001
Deska WC z Duroplastu zawiasy metalowe

5

89,00 z³

WM861MD2Z000SF1
Deska WC z Duroplastu wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

99,00 z³

WM861MD2Z000SF2
Deska wc duroplast wolnoopadająca
zawiasy metalowe

5

130,00 z³

WM8630MDZ000SF1
Deska wc slim duroplast wolnoopadająca
zawiasy plastikowe z funkcją łatwego demontażu

5

125,00 z³

szt /
paleta

Cena

WM823MD3Z000001
Miska wc podwieszana bez kołnierza.
Długość: 49,5 cm.

24

255,00 z³

A801314N04
Deska wc z PP (polipropylen) zawiasy plastikowe

5

39,00 z³

WM82P002Z000001
Deska wc z PP (polipropylen) wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

59,00 z³

WM861MD2Z000001
Deska WC z Duroplastu zawiasy metalowe

5

89,00 z³

WM861MD2Z000SF1
Deska WC z Duroplastu wolnoopadająca
zawiasy plastikowe

5

99,00 z³

WM861MD2Z000SF2
Deska wc z Duroplastu wolnoopadająca
zawiasy metalowe

5

130,00 z³

WM8630MDZ000SF1
Deska wc slim duroplast wolnoopadająca
zawiasy plastikowe z funkcją łatwego demontażu

5

125,00 z³

PODWIESZANA MADALENA RIMLESS

7

skala 1:34

skala 1:34

Sztuki pakowane
w kartonowe pudło

Podane wymiary są orientacyjne

Wanny
i brodziki
stalowe

MADALENA
8

WANNA

WANNA

BRODZIK

WANNA STALOWA
BEZ OTWORÓW NA BATERIE

szt /
paleta

Cena

DB70E2200A / 5907612749325
Wanna 170 × 70 cm

24

340,00 z³

DB60E2200A / 5907612749318
Wanna 160 × 70 cm

24

330,00 z³

DB50E2200A / 5907612749301
Wanna 150 × 70 cm

24

325,00 z³

DB40E2200A / 5907612749295
Wanna 140 × 70 cm

24

320,00 z³

DB30E2200A / 5907612749288
Wanna 130 × 70 cm

24

315,00 z³

DA20EROS30 / 5907612749332
Komplet nóg do wanny stalowej
(przykręcane)

24

55,00 z³

WANNA STALOWA
Z OTWORAMI NA BATERIE

szt /
paleta

Cena

DB70C2900N / 5603687102088
Wanna 170 × 70 cm

24

355,00 z³

DB60C2900N / 5603687102071
Wanna 160 × 70 cm

24

345,00 z³

DB50C2900N / 5603687102064
Wanna 150 × 70 cm

24

340,00 z³

DB40C2900N / 5603687102057
Wanna 140 × 70 cm

24

335,00 z³

DA20EROS30 / 5907612749332
Komplet nóg do wanny stalowej
(przykręcane)

24

55,00 z³

BRODZIK STALOWY

szt /
paleta

Cena

DC0901200M / 5907612749073
Brodzik z gładkim dnem
90 × 90 cm

20

220,00 z³

DC0801200M / 5907612749066
Brodzik z ryﬂowanym dnem
80 × 80 cm

25

170,00 z³

DC0713200M / 5908310480152
Brodzik z ryﬂowanym dnem
70 × 70 cm

25

165,00 z³

PR8000084 / 5901128256049
Nogi przyklejane do brodzika
stalowego (kpl. 4 szt.)

4

40.00 z³

Sztuki pakowane
w kartonowe pudło

Indeks
DB70E2200A
DB60E2200A
DB50E2200A
DB40E2200A
DB30E2200A

A
1700
1600
1500
1400
1300

B
Pojemność (l)
1305
190
1205
180
1105
170
1005
160
905
150

Indeks
DB70C2900N
DB60C2900N
DB50C2900N
DB40C2900N
DB30E2200A

A
1700
1600
1500
1400
1300

B
Pojemność (l)
1255
195
1157
180
1057
165
1000
150
905
150

A
900
800
700

B
790
640
540

C
155
135
135

Podane wymiary są orientacyjne

Warunki gwarancji
1. Zakres zastosowania.
Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod marką
ROCA. Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na
terytorium Polski.
2. Deklaracja gwarancji jakości.
Roca Polska Sp. z o. o. gwarantuje na warunkach opisanych poniżej, że nasze produkty
zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy prawidłowym
użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały niezawodnie.
3. Zasady gwarancji.
3.1. Świadczenia z tytułu gwarancji.
3.1.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie
gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub
wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę całego urządzenia.
3.1.2. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub bezpośrednio do autoryzowanego
Serwisu Roca Polska. Aktualny wykaz Serwisantów można uzyskać w punkcie sprzedaży.
Dla skutecznego złożenia reklamacji wymagane jest złożenie dowodu zakupu.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, koszty jego rozpatrzenia
obciążają klienta.
3.1.3. Podczas usuwania usterek Roca Polska zastrzega sobie prawo do decyzji czy części
produktu będą naprawione czy wymienione na nowe, przy czym części wymienione stają się
własnością Roca Polska.
3.1.4. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone
w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Późniejsze
reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu lub
zamontowaniu towaru nie będą uznawane.
3.1.5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania,
- uszkodzeń powstałych podczas wybijania otworów na baterie,
- użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania zasad obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach,
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów do zanieczyszczeń
mechanicznych w instalacji wodnej,
- dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez firmę Roca Polska,
- zastosowania części nieoryginalnych,
- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji,
- wad wynikłych z montażu niezgodnego z dołączoną instrukcją lub sztuką budowlaną.
- Gwarancja nie obejmuje przepalonych żarówek w wyrobach z zainstalowanym oświetleniem.
3.1.6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji
takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do których wykonania
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
3.1.7. Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż
bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym przypadku
Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z naprawą/wymianą produktu.
3.1.8. Firma Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec
osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisaną
w punkcie 3.1.5
3.1.9. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji kompletności i braku widocznych
uszkodzeń produktu w momencie jego odbioru. Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku zamontowania produktu z widoczną wadą.
3.1.10 Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zweryfikować go pod kątem
kompletności i widocznych uszkodzeń. Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku zamontowania produktu z widoczną wadą.
3.2. Okresy gwarancyjne.
Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla poszczególnych wyrobów wynosi:
3.2.1 Ceramika sanitarna
- 5 lat na ceramikę,
- 2 lata na powierzchnię Maxi Clean,
- 2 lata na mechanizm spłukujący, deskę, pokrywę i pozostałe akcesoria.
3.2.2. Armatura
- 10 lat na szczelność zaworów ceramicznych,
- 5 lat na korpus i jakość powierzchni chromowanych i Niqueldur,
- 2 lata na jakość powierzchni malowanych i złoconych,
- 2 lata na pozostałe typy baterii w tym baterie z zaworami klasycznymi, termostatyczne,
elektroniczne, samozamykające zawory spłukujące,
- 2 lata na akcesoria typu wężyki przyłączeniowe, głowice i słuchawki prysznicowe, drążki
i uchwyty prysznicowe, przełączniki, perlatory itp.
3.2.3. Wanny i brodziki akrylowe : 7 lat na powierzchnię akrylową, 2 lata cały produkt.
3.2.4. Wanny żeliwne - 7 lat, wanny stalowe, obudowy do wanien stalowych i żeliwnych,
akcesoria do wanien: - 5 lat.
3.2.5. Kabiny natryskowe: - 5 lat (za wyjątkiem: uszczelki, rolki oraz mechanizmu softclosing - 2 lata).
3.2.6. Zlewozmywaki: - 2 lata.
3.2.7. Deski sedesowo-bidetowe: - 2 lata.
3.2.8. Meble i dodatki łazienkowe:
- serie GAP, DAMA-N, INSPIRA, BEYOND, CARMEN: 3 lata na meble oraz dożywotnia na okucia,
- pozostałe meble: 2 lata,
- dodatki łazienkowe: 2 lata.
3.2.9. Stelaże podtynkowe:
- 10 lat na ramę stelaża i szczelność zbiornika,
- 5 lat na zawór napełniający i mechanizm spustowy,
- 2 lata na pozostałe elementy.
3.2.10 Produkty konglomeratowe Stonex i Surfex - 5 lat
3.2.11 Wanny z hydromasażem
- powierzchnia akrylu - 7 lat
- pozostałe elementy - 2 lata
3.2.12 Brodziki z materiału Senceramic® - 5 lat

4. Zalecenia dotyczące montażu, konserwacji i eksploatacji.
Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawierają instrukcje dołączane
do wyrobu, a także umieszczone na stronie www.roca.pl. Nieprzestrzeganie tych zasad
oraz zaleceń zamieszczonych poniżej spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych
w tym zakresie.
4.1. Wyroby ceramiczne:
- do czyszczenia nie można stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów
ściernych powodujących zarysowania lub uszkodzenie szkliwa,
- do zbiornika kompaktu nie wkładać środków chemicznych typu kostki rozpuszczalne gdyż
mogą one uszkodzić elementy mechanizmu spłukującego,
- płaszczyzny ścian i posadzki muszą posiadać odpowiednią nośność aby wytrzymać
obciążenia powstałe podczas montażu i użytkowania ceramiki. W przeciwnym wypadku
należy zastosować stelaże nośne zgodnie z instrukcją ich producenta.
- jeżeli produkty posiadające syfon ceramiczny narażone są na działanie niskich temperatur,
należy do wody w syfonie dodać środek przeciwdziałający zamarzaniu,
- w przypadku ceramiki kolorowej może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach
wynikające ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów.
4.2. Wyroby ceramiczne z powłoką Maxi Clean:
- do czyszczenia nie stosować środków aktywnych powierzchniowo oraz ściernych,
- zalecane regularne czyszczenie powierzchni miękką ściereczką i ciepłą wodą,
a w przypadku większych zabrudzeń użycie delikatnego środka czyszczącego.
4.3. Meble:
- montaż wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi opisanymi w instrukcji
montażu mebla
- mebel należy wypoziomować
- wyrób nie może być montowany w saunie
- mebel nie może być poddany bezpośredniemu i długotrwałemu działaniu wilgoci
- do czyszczenia powierzchni używać lekko zwilżonej miękkiej tkaniny. Wyczyszczoną
powierzchnię należy przetrzeć suchą szmatką. Nie wolno używać agresywnych lub
ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.
4.4. Armatura:
- przed montażem baterii należy dokładnie przepłukać rury instalacyjne,
- instalacja wodna powinna zawierać filtry do zanieczyszczeń mechanicznych,
- armatura nie może być montowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura otoczenia
spada poniżej 0ºC,
- do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używać wody z mydłem a następnie osuszyć
powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki. Nie wolno używać agresywnych lub
ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.
- okresowo należy przeprowadzać odkamienianie filtrów, perlatorów, przełączników poprzez
zanurzenie tych elementów w preparacie do tego przeznaczonym, stosując się do zaleceń
jego producenta.
4.5. Wanny i brodziki stalowe, wanny żeliwne:
- podczas transportu nie wolno przesuwać wanny lub brodzika po podłożu,
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnie
emaliowaną przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
- wannę należy montować tylko na oryginalnych nóżkach lub w specjalnej obudowie
styropianowej dostosowanej do danego typu wanny,
- wannę lub brodzik należy zabudowywać w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż
bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki.
W przeciwnym przypadku firma Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów
związanych z ich wymianą,
- powierzchnie emaliowane myć wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących
nie powodujących zarysowania powierzchni (mleczka, płyny, żele) używając miękkiej gąbki
lub ściereczki,
- dno antypoślizgowe wymaga szczególnej pielęgnacji i dbałości aby nie dopuścić
do trwałych zabarwień powierzchni antypoślizgowej.
4.6. Wyroby akrylowe: wanny, wanny z hydromasażem, brodziki, obudowy, kolumny
do hydromasażu, deski sedesowo-bidetowe:
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię
akrylowa przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia
w pobliże akrylu,
- należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci,
rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.
- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko akrylu,
- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Używać
jedynie wody z mydłem.
- ewentualne zarysowania powierzchni akrylu można usunąć za pomocą ogólnodostępnych
środków przeznaczonych do napraw powierzchni akrylowych zgodnie z zaleceniami
producenta,
- aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie wanny rozpoczynać od zimnej lub letniej
wody.
- W przypadku wanny z hydromasażem warunkiem ważności gwarancji jest jej montaż przez
instalatora z aktualnymi uprawnieniami elektrycznymi, Adnotacja na temat montażu powinna
zostać umieszczona w stosownym miejscu na Karcie Gwarancyjnej.
4.7 Produkty Stonex i Surfex:
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię przed
ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia
w pobliże produktu,
- należy unikać kontaktu powierzchni z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami
do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.
- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko produktów,
- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Używać
jedynie wody z mydłem.
- ewentualne zarysowania powierzchni można usunąć za pomocą ogólnodostępnych
środków przeznaczonych do napraw powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produktach jak i cenach. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za błędy powstałe w druku. Rekomendowane ceny detaliczne (bez VAT). Ceny w poszczególnych sklepach mogą odbiegać od powyższych cen sugerowanych
zależnie od oferowanego przez Sprzedawcę rodzaju i poziomu obsługi przed- i po-sprzedażnej.
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Autoryzowani serwisanci
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D.P.H.U RADEX
ADAM RADZISZEWSKI
BIAŁYSTOK
e-mail: adamradziszewski@poczta.onet.pl

794431869

USŁUGI DLA LUDNOŚCI
BOGUSŁAW DĄBROWSKI
OPOLE
ubd@onet.pl

605410603

602365394

P.P.H.U. EFEKT
MAREK NARTOWSKI
OPOLE
e-mail: serwis.roca.opole@interia.pl

502520570

605077024

KAMA
MARCIN KOWALSKI
POZNAŃ / BUK
e-mail: marcinserwis73@gmail.com

505199150

608395978

ROBERT
GULCZYŃSKI
POZNAŃ
e-mail: serwis1965@gmail.com

501352957

601696608

INSTAL SERVICE DUO P.H.U.
KRZYSZTOF TIERLING
POZNAŃ
e-mail: krzysztof.tierling@gmail.com

604276475

796901403

MASTER GLASS
PATRYK KĘDZIERSKI
POZNAŃ
e-mail: kedzierskipatryk@vp.pl

664087057

601663351

F.H.U. JANUSZ PROKOP
JANUSZ PROKOP
PRZEMYŚL
e-mail: janusz_prokop@o2.pl

601831256

608452283

F.H.U. KASPA
SEBASTIAN KASPRZAK
KALISZ/OSTRÓW WIELKOPOLSKI/RASZKÓW
e-mail: kaspa.seba@op.pl

600815094

608287420

NORMAL
MICHAŁ KUŚKA
RYBNIK
e-mail: normal.rybnik@op.pl

887765898

501438272

MONTAŻ I SERWIS HYDROMASAŻY
TOMASZ BORZYM
SUWAŁKI
e-mail: biuro@603805900.pl

603805900

501204583

KALORIA
GRZEGORZ KURZYŃSKI
SZCZECIN
e-mail: serwis@kaloria.net

663433433

501308886

KAMA
GRZEGORZ MACIASZEK
WARSZAWA
e-mail: kama.abc@wp.pl

694447368

600954748

AQUA-FIX
DOMINIK PASIEKA
WARSZAWA
e-mail: pasiek1@wp.pl

600023127

603373944

SEBSERV
SEBASTIAN NADER
WARSZAWA / PIASECZNO
e-mail: sebserv@wp.pl

601228290

665295757

P.H.U. GERARD BOBIK
GERARD BOBIK
WROCŁAW
e-mail: gerard.bobik@poczta.fm

501410527

P.H.U.
JAROSŁAW OWCZAREK
ŁÓDŹ
e-mail: abcjarek@vp.pl

504221410

AQUA SERWIS
KRZYSZTOF PRABUCKI
WROCŁAW
e-mail: sanpri.system@wp.pl

606139000

SERWIS ARMATURY SANITARNEJ
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
OLSZTYN
e-mail: aquacerkfa@wp.pl

691096428

JUR-AND
JERZY JARCO
BIELSKO-BIAŁA / SKOCZÓW
e-mail: serwis.jarco@interia.pl
ARTEZ
PIOTR PYRZ
BOLESŁAWIEC
e-mail: artez.bc@wp.pl
TESIG
ZBIGNIEW BOŻEK
BYDGOSZCZ
e-mail: tesig@wp.pl
ECO-THERM 2
KRZYSZTOF CHABINOWSKI
CZĘSTOCHOWA
e-mail: ecokajtek@wp.pl
SANPRISYSTEM
ARTUR KUS
GDAŃSK / BABINO
e-mail: sanpri.system@wp.pl
F.U.H. MOD
ZBIGNIEW DYMOWSKI
GDYNIA
e-mail: dymowski.zbigniew@interia.pl
F.H.U.
MAREK KOWALSKI
GORZÓW WIELKOPOLSKI
e-mail: mareklubuskie@wp.pl
Z.R.B. SMOL-BUD
ANDRZEJ SMOLIŃSKI
IŁAWA
e-mail: roca.ilawa@interia.pl
Z.I.S. CO-GAZ, WOD-KAN
MARIAN ZAMBROWSKI
KATOWICE
e-mail: zismz@op.pl
DETEX
ŁUKASZ DETKA
KIELCE
e-mail: detex1@o2.pl
MACIEJ RADWAN
KRAKÓW
e-mail: 34247773@pro.onet.pl
P.H.U. PIOTR MACH
PIOTR MACH
KRAKÓW / BOCHNIA
e-mail: piotr-mach1@wp.pl
EGO
MARCIN SZŁAPA
LUBLIN
e-mail: marcin.szlapa@hoga.pl
CENTRUM USŁUG
HYDRAULICZNYCH
ŁÓDŹ
e-mail: centrum.uh@op.pl

Uwagi:
- Serwisanci świadczą usługi gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich wyrobów oznaczonych marką ZOOM.
- Usługi w zakresie napraw gwarancyjnych świadczone są na podstawie dowodu zakupu lub ważnej karty gwarancyjnej.
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Kamila
Lewicka

Paweł
Wróblewski

Damian
Pezda

SZEF
REGIONU

SZEF
REGIONU

MACIEJ
WALEJNIS

MICHAŁ
SZYMAŃSKI
Adam
Skonieczny

Sebastian
Janusz

Kamil
Socha

Dawid
Piątek

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI NA TERENIE POLSKI
MACIEJ WALEJNIS
Szef Regionu Zachód-Południe
tel. 604 476 077
maciej.walejnis@pl.roca.com

Kamil Socha
tel. 665 340 281
kamil.socha@pl.roca.com

MICHAŁ SZYMAŃSKI
Szef Regionu Centrum-Wschód
tel. 601 474 369
michal.szymanski@pl.roca.com

Adam Skonieczny
tel. 664 015 973
adam.skonieczny@pl.roca.com

Sebastian Janusz
Key Account Manager
tel. 603 330 505
sebastian.janusz@pl.roca.com

Dawid Piątek
tel. 603 979 730
dawid.piątek@pl.roca.com

Kamila Lewicka
tel. 695 052 044
kamila.lewicka@pl.roca.com

Paweł Wróblewski
tel. 695 939 628
pawel.wroblewski@pl.roca.com

Damian Pezda
tel. 603 991 825
damian.pezda@pl.roca.com

OBSŁUGA INWESTYCJI

Artur
Mikulski

Kamil
Kiszczak

Dariusz
Rzeźnicki

SZEF DS.
OBSŁUGI
INWESTYCJI
MACIEJ
ŻURAŃSKI

Robert
Twaróg

MACIEJ ŻURAŃSKI
Szef Ds. Obsługi Inwestycji
tel. 691 704 624
maciej.zuranski@pl.roca.com

Dariusz Rzeźnicki
Koordynator ds. Inwestycji
tel. 783 133 533
dariusz.rzeznicki@pl.roca.com

Artur Mikulski
tel. 665 340 322
artur.mikulski@pl.roca.com

Robert Twaróg
tel. 665 340 286
robert.twarog@pl.roca.com

Kamil Kiszczak
tel. 882 774 819
kamil.kiszczak@pl.roca.com

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
Dominika Percula
tel. 882 343 239
dominika.percula@pl.roca.com

Akcesoria i czêści zamienne
SERIA

OPIS

INDEKS

CENA

Sprężyny do półpostumentu Madalena

A527004214

20,00 zł

MADALENA

Kompletny mechanizm WC 3/6 l Madalena nowy

A80000011S

90,00 zł

MADALENA

Mechanizm spustowy Madalena nowy

A80002011S

70,00 zł

MADALENA

Kompletny napełniający boczny Elena/Madalena/Viva nowy

A80001010S

47,00 zł

MADALENA

Przycisk 3/6 l Elena/Madalena/Viva nowy

A80005010S

35,00 zł

MADALENA

Uszczelka do mechanizmu spustowego 3/6 l Elena/Madalena/Viva

A80003010S

20,00 zł

WSZYSTKIE

Śruby mocujące do umywalki

A527002510

35,00 zł

WSZYSTKIE

Śruby mocujące do miski oraz bidetu stojącego

A527003310

17,00 zł

WSZYSTKIE

Komplet do mocowania zbiornika

A526704714

32,00 zł

WSZYSTKIE

Komplet zawiasów do deski WC z duroplastu, antybakteryjnej (A801313N04)

A0P030P010

15,00 zł

MADALENA

Zawiasy plastikowe deski wolnoopadajacej duroplast (komplet) WM861MD2Z000SF1

WM951MDZA000001

40,00 zł

MADALENA

Zawiasy metalowe deski duroplast (komplet) WM861MD2Z000001

WM951MDZA000002

30,00 zł

MADALENA

Zestaw odbojników deski duroplast WM861MD2Z…

WM951MDZA000003

15,00 zł

MADALENA

Przycisk chrom mat (stara wersja stelaża)

A890075001

180,00 zł

Deska wc duroplast Volta wolnoopadajaca (do misek wc Viva/Volta)

A80AV1200U

176,00 zł

VIVA

ROCA Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
e-mail: biuro@roca.pl
www.madalena.pl
Infolinia: 801 88 76 22
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