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Roca,
koncern o globalnym zasięgu
Roca to światowy lider branży wyposażenia 
przestrzeni łazienkowej, wyznaczający trendy  
w dziedzinie projektowania, stosujący najnowsze 
rozwiązania technologiczne.

Roca rozpoczęła swoją działalność w 1917 r.  
i zajmowała się początkowo wyłącznie produkcją 
grzejników żeliwnych przeznaczonych do użytku 
domowego w fabryce Gava (Barcelona). Jednak 
duże zapotrzebowanie na nowe produkty 
zadecydowały o rozszerzeniu i zróżnicowaniu 
obszaru prowadzonej działalności. 
W 1925 r. wyprodukowano pierwsze kotły żeliwne,  
a w 1929 r. pierwsze wanny żeliwne. W 1936 r. firma 
Roca wkroczyła do branży ceramiki sanitarnej,  
a w 1954 r. rozpoczęto produkcję baterii 
łazienkowych. W roku 1962 w Alcalá de Henares 
(Madryt) otwarto drugą fabrykę porcelany.  
W roku 1963, wraz z otwarciem fabryki 
w Sabadell (Barcelona), produkującej urządzenia 
klimatyzacyjne, Roca stała się jedną z pierwszych 
hiszpańskich firm, wchodzących na tworzący się 
dopiero rynek klimatyzacji.

Na lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia przypada 
wejście przedsiębiorstwa w branżę płytek 
ceramicznych. W 1989 roku zakupiono  

w Portugalii fabrykę ceramiki sanitarnej.
Na lata 80 i 90, zgodnie z obranym kierunkiem, 
przypada otwarcie kolejnych oddziałów handlowych.

W kolejnych latach Roca osiągnęła pozycję 
światowego lidera w branży wyposażenia 
łazienkowego. Aktualnie firma zatrudnia ponad 
23 600 pracowników i posiada 78 zakładów 
produkcyjnych. Jest obecna na ponad 
170 rynkach na pięciu kontynentach.

Roca jest w całości firmą hiszpańską. Jej kapitał 
należy do rodziny Roca, którą tworzą potomkowie 
jej założycieli. Grupa Roca to łącznie ponad 30 
marek z branży wyposażenia łazienkowego na 
całym świecie. W Polsce należą do niej Roca, 
Laufen oraz Poolspa.

Armatura to jedna z najważniejszych kategorii 
produktowych w grupie Roca. Roca posiada 
11 fabryk produkujących baterie i sprzedaje 
ponad 5 mln baterii rocznie, co czyni ją jednym  
z największych producentów baterii  
na świecie.

www.roca.pl   |   www.laufen.pl   |   www.poolspa.pl

O NAS / ROCA, KONCERN O GLOBALNYM ZASIĘGU
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1917

Otwarcie fabryki baterii
w Gavà, Barcelona.

1954
Zakup firmy Laufen.

1999

1930
Rozpoczęcie

sprzedaży
baterii.

1962-66
Pierwsza sprzedaż baterii: jednouchwytowej,

termostatycznej i elektronicznej.
1999-2003

Wprowadzenie głowic
Plus i Ecodisc minimalizujacych

zużycie energii i wody.

1997
Zastosowanie nowoczesnych

perlatorów ograniczających
zużycie wody.

2015
Start sprzedaży RocaBox
jako uniwersalnego
elementu podtynkowego
w celu obniżenia
kosztów instalacji.

2012
Seria L20 nagrodzona

w Wielkiej Brytanii jako
najlepsza innowacja

za system Cold Start.

Wytworzenie pierwszej baterii
z głowicą ceramiczną

spełniającą standardy EU.

1974
Zakup firmy Similor.

2007

Otwarcie fabryki
w Victoria do Santào, Brazylia.

2014
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Nasi
projektanci

Antonio Bullo
Antonio Bullo
WENECJA

Zdobył cztery złote medale Ceramic Competition w konkursie Faenza International.
Jest również laureatem dwóch nagród Design Plus w ISH Frankfurt. 
Dla Antonio Bullo produkt powinien być przedłużeniem duszy firmy i jednocześnie 
współgrać z rynkiem. Dzięki temu zdobędzie przewagę nad konkurencją.

Benedito Design
Ramón Benedito Graells
BARCELONA

Uznany projektant przemysłowy o światowej sławie. Laureat licznych nagród.

MAGMA
Toni Clariana
BARCELONA

Firma MAGMA zdobyła szereg wyróżnień zarówno w dziedzinie
projektowania przemysłowego, jak i projektowania przestrzeni.
Do licznych nagród zacza się: Hispack, Delta Adi-Fad i Letra.
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Standard Jakości Roca NGC 5001

Korzyści użytkownika Jakość Roca przewyższa wymagania norm UE

           Dłuższa żywotność
Test trwałości (w ilościach ruchów) 

Roca: 1.000.000 vs. EN: 350.000

           Większa odporność
Głowica ceramiczna certyfikowana przez  

NF-ECAU, odporna na ciśnienie 50 bar

           Długowieczność powłoki  

           chromowej

Najlepsze parametry grubości warstw: 

Chrom (0,3 µm) i Nikiel (12 µm)

Standard Jakości Roca NGC 5001 opiera się na międzynarodowych, dobrze rozpoznawalnych 

standardach oraz na dogłębnych badaniach rynku i znajomości produktu. Jego kluczowe cechy, takie 

jak bezpieczeństwo dla klienta końcowego, łatwość instalacji, wytrzymałość i funkcjonalność dotyczą 

wszystkich produktów z grupy. Wyważone połączenie potrzeb rynku i zdolności produkcyjnych Roca, 

umożliwia zaoferowanie najlepszej jakości w dobrej cenie.

Gwarancje firmy Roca w Polsce

10 lat na szczelność zaworów ceramicznych

5 lat
na korpus i jakość powierzchni chromowanych  

i niklowanych

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.

O NAS / JAKOŚĆ FIRMY ROCA

Najwyższa jakość produktów Roca 
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Roca kontroluje cały proces tworzenia i produkcji swoich baterii, będąc pewnym jednolitej jakości  
we wszystkich swoich produktach końcowych. Kontrola jakości jest wieloetapowa i następuje po każdym 
etapie procesu produkcji. Kontrola końcowa obemuje:

Kontrolę wymiarów 3D Pomiar głośności Badanie głowic (1 mln ruchów)

Test działania termostatów Test szczelności Test solanki

Pomiar grubości warstw
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Evol

Baterie jedno- i dwuuchwytowe

Baterie elektroniczne i czasowe

EverShine®

Zawsze błyszcząca i odporna
chromowana powierzchnia  
to cecha wszystkich baterii Roca, 
w których zastosowano
innowacyjny system 
EverShine®.

Cold Start

Cold Start to system redukujący 
zużycie energii.
Nowa technologia nie pozwala 
na włączanie od razu gorącego 
strumienia – do zimnej wody 
stopniowo dodawana jest ciepła.

Głowica ceramiczna  
produkcji Roca 

Wiele lat doświadczeń w produkcji 
głowic ceramicznych pozwoliło na 
uzyskanie najlepszych parametrów 
wytrzymałości, szczelności, 
oszczędności wody i redukcji hałasu. 
Głowica testowana jest w cyklu  
1 000 000 ruchów i odporna na 
ekstremalne ciśnienie do 50 bar.

Ogranicznik przepływu

Baterie Roca posiadają najnowo-
cześniejsze perlatory, które umożli-
wiają ograniczenie wypływu wody, 
kierunkują strumień wody zapobie-
gając rozpryskom i napowietrzają go, 
zwiększając jego objętość.

System „CLICK®” – do 50% 
oszczędność wody.

To technologia opracowana przez 
specjalistów Roca, która  pozwala 
zaoszczędzić wodę.  
System ogranicza przepływ wody  
i aby go zwiększyć musimy unieść 
dźwignię do góry ponad wyczuwalny 
lekki opór.

Softurn®

To technologia, w którą wyposażona 
jest głowica ceramiczna. Softturn® 
zapewnia płynność i pełną kontrolę  
regulacji strumienia wody.

Baterie jednouchwytowe

Benefit dla środowiska

Benefit dla produktu

EverShine®

Piękna, błyszcząca i odporna
chromowana powierzchnia to cecha 
wszystkich baterii Roca, w których
zastosowano innowacyjny system 
chromowanej powierzchni
EverShine®.

Joystick-Turn®

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające
na swobodną i dokładną kontrolę
pracy baterii za pomocą joysticka.

Softurn®

To technologia, w którą wyposażona 
jest głowica ceramiczna. Softturn® 
zapewnia płynność i kontrolę regulacji 
strumienia wody.

Cold Start

System Cold Start to istotna cecha, 
która redukuje zużycie energii.
Nowa technologia nie pozwala 
na włączanie od razu gorącego 
strumienia lecz do zimnej wody 
stopniowo dodawana jest ciepła.

Ogranicznik przepływu

Baterie Roca posiadają 
najnowocześniejsze ograniczniki 
przepływu, które umożliwiają 
dodatkowe oszczędzanie wody.

50% oszczędność wody i energii. 
„CLICK®”

To technologia opracowana przez
firmę Roca, pozwalająca oszczędzać 
wodę i energię. System ogranicza
przepływ wody i aby go zwiększyć
musimy unieść dźwignię z dodatkową
siłą do góry. System zawiera również 
wewnętrzny dysk, który po włączeniu
reguluje zakres temperatury
(oszczędzanie energii).

Baterie elektroniczne i czasowe

Baterie kuchenne

Bateria bezdotykowa

Bateria uruchamiana bezdotykowo po 
zbliżeniu rąk do czujnika i wyłączana 
zaraz po ich oddaleniu.   
Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
i higienę użytkownika. 
To idealne rozwiązanie do zastosowania
w miejscach publicznych.

Bateria bezdotykowa
- czujnik w wylewce

Dzięki elektronicznemu czujnikowi
podczerwieni umieszczonemu
w wylewce możliwa jest bezdotykowa
obsługa baterii.  

Bateria czasowa

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu,
uruchamiana przez nacisk bateria
czasowa, wyłączy przepływ wody 
samoczynnie, po upływie 
ustawionego czasu.

Wyjmowana wylewka

Wyjmowana wylewka to idealne
rozwiązanie dla zlewozmywaków 
dwukomorowych.

Funkcja prysznica

Wyjmowana wylewka oferuje
oprócz normalnego przepływu
wody również funkcję prysznica,
idealnie sprawdzającą się podczas
spłukiwania.

Ruchoma wylewka

Opuszczana wylewka umożliwia np.
swobodne otwarcie okna.

Konstrukcja antywandal

Wysoka odporność dzięki 
konstrukcji uniemożliwiającej 
urwanie lub odkręcenie elementów 
baterii bez użycia narzędzi.

Baterie jednouchwytowe

Benefit dla środowiska

Benefit dla produktu

EverShine®

Piękna, błyszcząca i odporna
chromowana powierzchnia to cecha 
wszystkich baterii Roca, w których
zastosowano innowacyjny system 
chromowanej powierzchni
EverShine®.

Joystick-Turn®

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające
na swobodną i dokładną kontrolę
pracy baterii za pomocą joysticka.

Softurn®

To technologia, w którą wyposażona 
jest głowica ceramiczna. Softturn® 
zapewnia płynność i kontrolę regulacji 
strumienia wody.

Cold Start

System Cold Start to istotna cecha, 
która redukuje zużycie energii.
Nowa technologia nie pozwala 
na włączanie od razu gorącego 
strumienia lecz do zimnej wody 
stopniowo dodawana jest ciepła.

Ogranicznik przepływu

Baterie Roca posiadają 
najnowocześniejsze ograniczniki 
przepływu, które umożliwiają 
dodatkowe oszczędzanie wody.

50% oszczędność wody i energii. 
„CLICK®”

To technologia opracowana przez
firmę Roca, pozwalająca oszczędzać 
wodę i energię. System ogranicza
przepływ wody i aby go zwiększyć
musimy unieść dźwignię z dodatkową
siłą do góry. System zawiera również 
wewnętrzny dysk, który po włączeniu
reguluje zakres temperatury
(oszczędzanie energii).

Baterie elektroniczne i czasowe

Baterie kuchenne

Bateria bezdotykowa

Bateria uruchamiana bezdotykowo po 
zbliżeniu rąk do czujnika i wyłączana 
zaraz po ich oddaleniu.   
Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
i higienę użytkownika. 
To idealne rozwiązanie do zastosowania
w miejscach publicznych.

Bateria bezdotykowa
- czujnik w wylewce

Dzięki elektronicznemu czujnikowi
podczerwieni umieszczonemu
w wylewce możliwa jest bezdotykowa
obsługa baterii.  

Bateria czasowa

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu,
uruchamiana przez nacisk bateria
czasowa, wyłączy przepływ wody 
samoczynnie, po upływie 
ustawionego czasu.

Wyjmowana wylewka

Wyjmowana wylewka to idealne
rozwiązanie dla zlewozmywaków 
dwukomorowych.

Funkcja prysznica

Wyjmowana wylewka oferuje
oprócz normalnego przepływu
wody również funkcję prysznica,
idealnie sprawdzającą się podczas
spłukiwania.

Ruchoma wylewka

Opuszczana wylewka umożliwia np.
swobodne otwarcie okna.

Konstrukcja antywandal

Wysoka odporność dzięki 
konstrukcji uniemożliwiającej 
urwanie lub odkręcenie elementów 
baterii bez użycia narzędzi.

Ecodisc®

System Ecodisc® zawiera wewnętrzny 
dysk, który ogranicza maksymalne 
wychylenie dźwigni baterii w pozycji 
„woda ciepła”. Dzięki temu wpływa  
na ograniczenie zużycia energii  
i bezpieczeństwo użytkownika.

Nowatorski system mocowania 
wężyków baterii

Dzięki zastosowanej technologii węże
nie skręcają się. Posiadają wysoką 
odporność na ciśnienie i korozję.

System łatwego montażu baterii 

Szybszy czas instalacji dzięki 
zastosowaniu 2 zamiast 3 części. 
Trwałe mocowanie wytrzymujące  
cały cykl życia baterii.

Zalety baterii Roca 

Baterie jednouchwytowe

Benefit dla środowiska

Benefit dla produktu
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Joystick-Turn®

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające
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pracy baterii za pomocą joysticka.

Softurn®

To technologia, w którą wyposażona 
jest głowica ceramiczna. Softturn® 
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Cold Start

System Cold Start to istotna cecha, 
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stopniowo dodawana jest ciepła.
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Bateria bezdotykowa

Bateria uruchamiana bezdotykowo po 
zbliżeniu rąk do czujnika i wyłączana 
zaraz po ich oddaleniu.   
Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
i higienę użytkownika. 
To idealne rozwiązanie do zastosowania
w miejscach publicznych.

Bateria bezdotykowa
- czujnik w wylewce

Dzięki elektronicznemu czujnikowi
podczerwieni umieszczonemu
w wylewce możliwa jest bezdotykowa
obsługa baterii.  

Bateria czasowa

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu,
uruchamiana przez nacisk bateria
czasowa, wyłączy przepływ wody 
samoczynnie, po upływie 
ustawionego czasu.

Wyjmowana wylewka

Wyjmowana wylewka to idealne
rozwiązanie dla zlewozmywaków 
dwukomorowych.

Funkcja prysznica

Wyjmowana wylewka oferuje
oprócz normalnego przepływu
wody również funkcję prysznica,
idealnie sprawdzającą się podczas
spłukiwania.

Ruchoma wylewka

Opuszczana wylewka umożliwia np.
swobodne otwarcie okna.

Konstrukcja antywandal

Wysoka odporność dzięki 
konstrukcji uniemożliwiającej 
urwanie lub odkręcenie elementów 
baterii bez użycia narzędzi.

Baterie jednouchwytowe

Benefit dla środowiska

Benefit dla produktu

EverShine®

Piękna, błyszcząca i odporna
chromowana powierzchnia to cecha 
wszystkich baterii Roca, w których
zastosowano innowacyjny system 
chromowanej powierzchni
EverShine®.

Joystick-Turn®

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające
na swobodną i dokładną kontrolę
pracy baterii za pomocą joysticka.

Softurn®

To technologia, w którą wyposażona 
jest głowica ceramiczna. Softturn® 
zapewnia płynność i kontrolę regulacji 
strumienia wody.

Cold Start

System Cold Start to istotna cecha, 
która redukuje zużycie energii.
Nowa technologia nie pozwala 
na włączanie od razu gorącego 
strumienia lecz do zimnej wody 
stopniowo dodawana jest ciepła.

Ogranicznik przepływu

Baterie Roca posiadają 
najnowocześniejsze ograniczniki 
przepływu, które umożliwiają 
dodatkowe oszczędzanie wody.

50% oszczędność wody i energii. 
„CLICK®”

To technologia opracowana przez
firmę Roca, pozwalająca oszczędzać 
wodę i energię. System ogranicza
przepływ wody i aby go zwiększyć
musimy unieść dźwignię z dodatkową
siłą do góry. System zawiera również 
wewnętrzny dysk, który po włączeniu
reguluje zakres temperatury
(oszczędzanie energii).

Baterie elektroniczne i czasowe

Baterie kuchenne

Bateria bezdotykowa

Bateria uruchamiana bezdotykowo po 
zbliżeniu rąk do czujnika i wyłączana 
zaraz po ich oddaleniu.   
Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
i higienę użytkownika. 
To idealne rozwiązanie do zastosowania
w miejscach publicznych.

Bateria bezdotykowa
- czujnik w wylewce

Dzięki elektronicznemu czujnikowi
podczerwieni umieszczonemu
w wylewce możliwa jest bezdotykowa
obsługa baterii.  

Bateria czasowa

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu,
uruchamiana przez nacisk bateria
czasowa, wyłączy przepływ wody 
samoczynnie, po upływie 
ustawionego czasu.

Wyjmowana wylewka

Wyjmowana wylewka to idealne
rozwiązanie dla zlewozmywaków 
dwukomorowych.

Funkcja prysznica

Wyjmowana wylewka oferuje
oprócz normalnego przepływu
wody również funkcję prysznica,
idealnie sprawdzającą się podczas
spłukiwania.

Ruchoma wylewka

Opuszczana wylewka umożliwia np.
swobodne otwarcie okna.

Konstrukcja antywandal

Wysoka odporność dzięki 
konstrukcji uniemożliwiającej 
urwanie lub odkręcenie elementów 
baterii bez użycia narzędzi.
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Korzyść dla środowiska

Korzyść dla użytkownika

ZALETY BATERII ROCA

Baterie termostatyczne

Security 38º

Security 38° jest rozwiązaniem 
technologicznym, które zapobiega 
przypadkowemu uruchomieniu wody 
cieplejszej niz 38°C w bateriach 
termostatycznych. 

SafeTouch®

System zapobiega przegrzewaniu się 
chromowanych elementów 
baterii Roca.
Gwarantuje przyjemną i bezpieczną
kąpiel bez ryzyka oparzeń,
co ma szczególne znaczenie
w przypadku kąpieli dzieci.

Quick Reaction®

Dzięki opracowanej przez firmę Roca
technologii Quick Reaction®, baterie
termostatyczne osiągają pożądaną
temperaturę wody w czasie poniżej 
3 sekund. Dzięki temu oszczędzamy 
wodę i energię.

 

ECO STOP
System oszczędzający wodę 

Baterie termostatyczne Roca są
wyposażone w zielony ogranicznik 
temperatury, który gwarantuje
oszczędność wody i energii.

Słuchawki prysznicowe

Deszcz: 
Funkcja deszczu

Szeroki wachlarz funkcji dostosowany do potrzeb użytkownika

Perfekcyjnie zaprojektowany
wypływ wody gwarantuje twojemu
ciału uczucie komfortu.

Deszczowa burza:
Funkcja silnego deszczu 

Zaskakujący wypływ wody
zapewnia ciału maksymalny komfort 
i dobre samopoczucie.

Pulsacyjny:
Funkcja masażu

Silny, pulsacyjny strumień,
napełnia ciało energią.

Nocny deszcz:
Funkcja delikatnego deszczu 

Woda i powietrze łączą się
zapewniając relaks twojej skórze
i oszczędzając 35% wody. 

Tonik: 
Funkcja bąbelków

Pojawiające się na skórze
bąbelki wody napełniają
radością. 

Wszystkie baterie termostatyczne 
Roca posiadają system gwarantujący
bezpieczeństwo kąpieli. 
Zabezpiecza on przed oparzeniem. 
Przy nagłym braku wody zimnej wypływ
wody gorącej zostanie również 
zablokowany.

System odcięcia

Baterie jednouchwytowe

Benefit dla środowiska

Benefit dla produktu

EverShine®

Piękna, błyszcząca i odporna
chromowana powierzchnia to cecha 
wszystkich baterii Roca, w których
zastosowano innowacyjny system 
chromowanej powierzchni
EverShine®.

Joystick-Turn®

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające
na swobodną i dokładną kontrolę
pracy baterii za pomocą joysticka.

Softurn®

To technologia, w którą wyposażona 
jest głowica ceramiczna. Softturn® 
zapewnia płynność i kontrolę regulacji 
strumienia wody.

Cold Start

System Cold Start to istotna cecha, 
która redukuje zużycie energii.
Nowa technologia nie pozwala 
na włączanie od razu gorącego 
strumienia lecz do zimnej wody 
stopniowo dodawana jest ciepła.

Ogranicznik przepływu

Baterie Roca posiadają 
najnowocześniejsze ograniczniki 
przepływu, które umożliwiają 
dodatkowe oszczędzanie wody.

50% oszczędność wody i energii. 
„CLICK®”

To technologia opracowana przez
firmę Roca, pozwalająca oszczędzać 
wodę i energię. System ogranicza
przepływ wody i aby go zwiększyć
musimy unieść dźwignię z dodatkową
siłą do góry. System zawiera również 
wewnętrzny dysk, który po włączeniu
reguluje zakres temperatury
(oszczędzanie energii).

Baterie elektroniczne i czasowe

Baterie kuchenne

Bateria bezdotykowa

Bateria uruchamiana bezdotykowo po 
zbliżeniu rąk do czujnika i wyłączana 
zaraz po ich oddaleniu.   
Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
i higienę użytkownika. 
To idealne rozwiązanie do zastosowania
w miejscach publicznych.

Bateria bezdotykowa
- czujnik w wylewce

Dzięki elektronicznemu czujnikowi
podczerwieni umieszczonemu
w wylewce możliwa jest bezdotykowa
obsługa baterii.  

Bateria czasowa

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu,
uruchamiana przez nacisk bateria
czasowa, wyłączy przepływ wody 
samoczynnie, po upływie 
ustawionego czasu.

Wyjmowana wylewka

Wyjmowana wylewka to idealne
rozwiązanie dla zlewozmywaków 
dwukomorowych.

Funkcja prysznica

Wyjmowana wylewka oferuje
oprócz normalnego przepływu
wody również funkcję prysznica,
idealnie sprawdzającą się podczas
spłukiwania.

Ruchoma wylewka

Opuszczana wylewka umożliwia np.
swobodne otwarcie okna.

Konstrukcja antywandal

Wysoka odporność dzięki 
konstrukcji uniemożliwiającej 
urwanie lub odkręcenie elementów 
baterii bez użycia narzędzi.
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Victoria



13BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

Projektant: 
Magma Design

Trwałość, wysoka jakość oraz perfekcja wykonania 
definiują tę serię. Uniwersalne nowoczesne kształty 
doskonale komponują się w każdej łazience. 
Funkcjonalność, mechanizmy oszczędzające wodę 
oraz atrakcyjna cena to cechy, które decydują o jej 
popularności.

Victoria / 
Victoria Pro



Wymiary w mm.

14 BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

Victoria / Głowica ceramiczna

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3025C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
bez korka automatycznego.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3125C00

 

M8

G3/8"

G11/4"

4926,4º

103

117

103

G3/8"

117

M8

4926,4º

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, kulowy 
regulator strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator

Ref. A5A6025C00

 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa bez korka 
automatycznego.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, kulowy 
regulator strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator

Ref. A5A6125C00

 

39

10º

94

M8

G3/8"

G11/4"

102

39
10º

94

G3/8"

102

M8

Victoria

Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
lub zlewozmywakowa ścienna.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
obrotowa wylewka, perlator.

Ref. A5A7625C00
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Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk. 

W komplecie słuchawka Natura AG0082700R

Ref. A5A0125C02

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna z zestawem 
natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody.

W komplecie słuchawka Natura AG0082700R

Ref. A5A2025C02

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, przełącznik wanna-natrysk, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody.

Ref. A5A0625C02

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk

Ref. A5A0125C02

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna bez zestawu 
natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody.

Ref. A5A2125C02

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, głowica ceramiczna z możliwością ograniczenia 
maksymalnej temperatury i wypływu wody.

Ref. A5A2225C02

G1/2"157
26º118

max.166
150

min.134
G1/2" ø65

167

215

G1/2" G1/2"

G1/2"



Wymiary w mm.

16

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa  
sztorcowa niska.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, obrotowa 
wylewka, elastyczne weżyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8925C00

 

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa  
sztorcowa niska.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, obrotowa 
wylewka, elastyczne weżyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8425C00

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

Kolumna natryskowa

Kolumna natryskowa do podłączeń podtynkowych.

Ref. A5B9961C00

 

Kolumna natryskowa

Kolumna natryskowa z baterią jednouchwytową.

Ref. A5A9725C00

 

555

ø200

825

1103
979

G1/2"

1160
1030

562

ø200

875
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Wymiary w mm.

Kolumna natryskowa

Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną.

Ref. A5A9718C00

 

Kolumna natryskowa

Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną i wylewką wannową.

Ref. A5A2718C00

 

Kolumna natryskowa

Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną i regulacją teleskopową.

Ref. A5A2018C00

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

1085
950

562

ø200

805

1545
1410

562

ø200

1255

939÷1339
800÷1200

562

ø200

850



Wymiary w mm.
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Victoria Pro / Głowica ceramiczna

Victoria Pro
BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

157
26º118

215

G1/2"

max.166
150

min.134
G1/2"

ø65

167
G1/2"

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa, uchwyt 
medyczny.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator, uchwyt medyczny.

Ref. A5A3123C00

 

G3/8"

103

117

M8

4926,4º

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
ścienna z zestawem natryskowym, uchwyt medyczny.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica 
ceramiczna z możliwością ograniczenia maksymalnej 
temperatury i wypływu wody, słuchawka natryskowa Natura 
80/1 AG0082700R z wężem o długości 170 cm i uchwytem 
ściennym, uchwyt medyczny, perlator.

Ref. A5A0123C02

 

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym, uchwyt medyczny.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica 
ceramiczna z możliwością ograniczenia maksymalnej 
temperatury i wypływu wody, słuchawka natryskowa Natura 
80/1 AG0082700R z wężem o długości 170 cm i uchwytem 
ściennym, uchwyt medyczny.

Ref. A5A2023C02

 

215

56
G1/2"

max.166
150

min.134
G1/2"

ø65

G1/2"
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Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / VICTORIA / VICTORIA PRO

VICTORIA PRO
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Arola



21BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / AROLA

Perfekcyjnie wykonane baterie o klasycznym kształcie, 
dzięki któremu dopasują się do każdej łazienki. 
Powłoka EverShine pozwoli dłużej zachować ich 
czystość i atrakcyjny wygląd.

Arola Nowość



Wymiary w mm.

22

M6

9126º
161

101

G 3/8"

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / AROLA

Arola / Głowica ceramiczna

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator 5 l/min (3 bar).

Ref. A5A306AC0K

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
bez korka automatycznego.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator 5 l/min (3 bar).

Ref. A5A326AC0K

 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, kulowy regulator 
strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A606AC0K

 

Victoria

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna. 
W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00.

Ref. A5A206AC0K

 

M6

9126º

161

101

G 3/8"

G 3/8"

56
104

107

M8

G1/2"

127
40

max.166
150

min.134
G1/2" ø 72

G1/2"

ø34
90

ø80

217

G1/2"

127
40

max.166
150

min.134
G1/2" ø 72

G1/2"

ø34
90

ø80

217

Nowość

5 5
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Wymiary w mm.

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem 
170 cm, uchwyt ścienny. W komplecie słuchawka Stella 80/1 
A5B9103C00

Ref. A5A016AC0K

 

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa 
sztorcowa wysoka.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, obrotowa 
wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A846AC0K

 

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa 
sztorcowa niska.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, obrotowa 
wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A896AC0K

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / AROLA

G1/2"

61

183
119

5º200

max.166
150

min.134
G1/2" ø 71

G1/2"

ø34
90

ø80

217

G1/2"

61

183
119

5º200

max.166
150

min.134
G1/2" ø 71

G1/2"

ø34
90

ø80

217

309
226

M8

G 3/8"

205

M8

G 3/8"

39

10º

100

117
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Carelia



25BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / CARELIA

Wysublimowane, organiczne kształty. Design oparty 
na łagodnych liniach. Rewolucyjna powłoka EverShine. 
Wszystko to składa się na idealną kompozycję  
tej serii baterii.

Carelia Nowość



Wymiary w mm.

26

G 3/8"

M8

7035º

157

113

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / CARELIA

Carelia / Głowica ceramiczna

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator 5 l/min (3 bar).

Ref. A5A308AC0K 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
bez korka automatycznego.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator 5 l/min (3 bar).

Ref. A5A328AC0K

 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, kulowy regulator 
strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A608AC0K

 

Victoria

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna. 
W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00.

Ref. A5A208AC0K

 

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna  
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe,  
głowica ceramiczna. 

Ref. A5A218AC0K

 

G 3/8"

M8

7035º

157

113

G 3/8"

M8

83

113

156

G1/2"

ø34
90

ø80

217

G1/2"

145

max.166
150

min.134
G1/2" ø 72

45

Nowość

55
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Wymiary w mm.

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe,  głowica ceramiczna. 
W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00.

Ref. A5A018AC0K

 

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe,   
głowica ceramiczna.

Ref. A5A028AC0K 

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa 
sztorcowa wysoka.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, obrotowa 
wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A848AC0K 

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa 
sztorcowa niska.

Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica, obrotowa 
wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8A8AC0K

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / CARELIA

173

G1/2"

ø34
90

ø80

217
max.166

150

min.134
G1/2" ø 72

G1/2" G1/2"

163
110

20º

68

388

270

14º

203

G 3/8"

M8

193
268

130
141

15º

M8

79

ø43

G 3/8"



Monodin-n



29BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / MONODIN-N

Kolekcja wyróżnia się prostotą i elegancją, cechuje się 
łagodnymi liniami i zaokrąglonymi kształtami. Baterie 
umywalkowe z tej kolekcji są częścią innowacyjnej 
technologii Roca Cold Start dla większej  
oszczędności energii.

Monodin-N 



Wymiary w mm.

30 BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / MONODIN-N

MONODIN-N / Głowica ceramiczna 

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator M24 z ogranicznikiem przepływu 
5l/min, korek automatyczny.

Ref. A5A3298C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
bez korka (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie uchwytu 
baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator M24 z ogranicznikiem przepływu 5l/min.

Ref. A5A3298C00
 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, elastyczne wężyki przyłączeniowe, korek 
automatyczny.

Ref. A5A6098C00

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, przełącznik  
wanna-natrysk.

Ref. A5A0298C00

182,5

ø65

max.166
min.134

150

G1/2"
87

165

16º
124

G1/2"75

215

L20 XL

95,718,4º 78,8

108
122,7

100,8

153

356

G3/8"

G11/4"

max.35
min.ø35

95,718,4º 78,8

108
122,7

100,8

153

356

G3/8"

max.35

G11/4"

59
max.35

min.ø35

106
99

129

377

G3/8"
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Wymiary w mm.

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe.

Ref. A5A2198C00

215

136

ø65

max.166
min.134

150

G1/2"

41
G1/2"

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / MONODIN-N

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, 

Ref. A5A2298C00

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0698C00

ø160

60

87

111,6

max. 50
8534 

min. 27

ø46

ø160

87

ø46
30

17

max. 55
min. 28

113

MONODIN-N



L20



33BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / L20 XL

Łagodne linie i intuicyjny system ograniczający wypływ 
gorącej wody. Przyjazne kształty, wysoki komfort użycia 
oraz ekologiczne technologie czynią z serii baterii L20 
idealną dla każdej przestrzeni łazienkowej. System Cold 
Start pozwoli zaoszczędzić energię, a wysokiej jakości 
powłoka Ever Shine sprawi, że długie lata będziesz 
cieszył się ich pięknem.

L20 

G1/2"G1/2"



Wymiary w mm.

34

142

M8

414

13º

G 3/8"

91

105

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / L20 XL

L20 XL / Głowica ceramiczna 

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z uchwytem XL, z korkiem automatycznym (Cold Start)

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne 
wężyki przyłączeniowe 3/8”, perlator M24 z ogranicznikiem 
przepływu 5l/min, korek automatyczny.

Ref. A5A3I09C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z uchwytem XL bez korka (Cold Start)

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie uchwytu 
baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne wężyki 
przyłączeniowe 3/8”, perlator M24 z ogranicznikiem przepływu 5l/min.

Ref. A5A3J09C00
 

max.160

13º 91

M8

414

142

105

G 3/8"

G 1 1/4"

max.160

13º 91

M8

414

142

105

G 3/8"

G 1 1/4"

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa MEDIUM  
z uchwytem XL bez korka (Cold Start)

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne 
wężyki przyłączeniowe 3/8”, perlator M24 z ogranicznikiem 
przepływu 5l/min.

Ref. A5A3B09C00

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z uchwytem XL

Montaż jednootworowy, bateria z długim uchwytem, bez Cold Start, 
korek automatyczny, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3A09C00

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa  
z uchwytem XL

Montaż jednootworowy, bateria z długim uchwytem, 
bez Cold Start, korek automatyczny, elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A6A09C00

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa  
z uchwytem XL bez korka

Montaż jednootworowy, elastyczne wężyki przyłączeniowe 
3/8”, perlator M16 z ogranicznikiem przepływu 8l/min, bez 
Cold Start

Ref. A5A6B09C00

 

15º 71
121

max.160

M8

430

G 3/8"

G 1 1/4"

104
83

121

M8

430

15º 71

G 3/8"

104
83

L20 XL



35

Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / L20

Jednouchwytowa bateria umywalkowa wysoka sztorcowa  
z uchwytem XL

Montaż jednootworowy, bateria z długim uchwytem, bez Cold Start, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3C09C00

 

220

420

272

M8

25º

max.160
G 3/8"

G 1 1/4"

132

L20 / Głowica ceramiczna 

Jednouchytowa bateria zlewozmywakowa 
sztorcowa wysoka

Montaż jednootworowy, Cold Start, obrotowa wylewka,  
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8409C00

 

Jednouchytowa bateria zlewozmywakowa 
sztorcowa niska

Montaż jednootworowy, obrotowa wylewka, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8909C00

 

159

221

13213º

380

M8

G 3/8"

Jednouchytowa bateria zlewozmywakowa ścienna

Montaż ścienny dwuotworowy, wylewka obrotowa, perlator.

Ref. A5A7609C00

 

218

251

max.166
150

min.134
G1/2" ø 67,5

80

201

201

325

450

G3/8"

M8



Wymiary w mm.

3636

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, przełącznik wanna-natrysk, ceramiczna głowica, 
rozeta 160 mm.

Ref. A5A0A09C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, ceramiczna głowica, rozeta 160 mm.

Ref. A5A2A09C00

 

max.166
150

min.134
G1/2" ø67,5

42

217

G1/2"

G1/2"

G1/2"

max.166
150

min.134
G1/2" ø67,5

42

217

G1/2"

G1/2"

G1/2"

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / L20

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, perlator, przełącznik 
wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem 170 cm, uchwyt ścienny.

W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00

Ref. A5A0109C02

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna z zestawem 
natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
słuchawka natryskowa z wężem 150 cm, uchwyt ścienny.

W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00

Ref. A5A2009C02

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna z 
możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0209C02 

max.166
150

min.134
G1/2" ø 67,5

G1/2"

159
115

87

35º
23

G1/2"G1/2"

217

ø160

60

83

ø46
100

max.50
min.27

34

85

ø160

max.55

17 min.28

ø46

83

30

101



37

Wymiary w mm.

Wylewka wannowa L20 

Wylewka wannowa długość 207 mm.

Ref. A525310800

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / L20

Elektroniczna bateria umywalkowa, zasilanie AC (zasilacz)

Elektroniczna bateria sztorcowa na wodę zmieszaną z fotokomórką, 
montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczny wężyk 
przyłączeniowy, perlator. Zasilacz w zestawie.

Ref. A5A5709C00

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem BOX, 
zasilanie AC (zasilacz)

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce, 
z fotokomórką, montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator. Zasilacz w zestawie.

Ref. A5A3B09C00

Elektroniczna bateria umywalkowa, zasilanie DC (baterie)

Elektroniczna bateria sztorcowa na wodę zmieszaną  
z fotokomórką, montaż jednootworowy, elektrozawór,  
elastyczny wężyk przyłączeniowy, perlator.

Ref. A5A5609C00

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem BOX, 
zasilanie DC (baterie)

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce, 
z fotokomórką, montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3A09C00

16,7
20

ø46

G3/8"

460

M8

126,4 103,717º

113,1
151

16,7
20

ø46

G3/8"

460

M8

126,4 103,717º

113,1
151

16,7
20

ø46

G3/8"

460

M8

126,4 103,717º

113,1
151

16,7
20

ø46

G3/8"

460

M8

126,4 103,717º

113,1
151

207

16

G1/2"

193 15º

ø60
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39BATERIE JEDNOUCHWYTOWE  / ATLAS

Projektant: 
Antonio Bullo

Kolekcja baterii wyróżniająca się elegancją 
i wszechstronnością. Zawiera ograniczniki przepływu 
do 5 litrów na minutę, a także technologię Cold Start, 
gwarantującą większą oszczędność wody i energii. 
Ponadto bateria prysznicowa może być wyposażona 
w półkę, która sprawia, że akcesoria prysznicowe są 
zawsze pod ręką zwiększając komfort kąpieli.

Atlas



Wymiary w mm.

40 BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / ATLAS

Atlas / Głowica ceramiczna

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, elastyczne wężyki przyłączeniowe,  
perlator M16 z ogranicznikiem przepływu 5l/min,  
korek automatyczny.

Ref. A5A6090C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa z korkiem 
automatycznym (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie uchwytu 
baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne  
wężyki przyłączeniowe, perlator M24 z ogranicznikiem  
przepływu 5l/min, korek automatyczny.

Ref. A5A3090C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa bez korka 
(Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie uchwytu 
baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator M24 z ogranicznikiem przepływu 5l/min.

Ref. A5A3290C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
sztorcowa wysoka bez korka (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe 
polożenie uchwytu baterii uruchamia przepływ wody 
zimnej), elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator 
M24 z ogranicznikiem przepływu 5l/min.

Ref. A5A3790C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa MEDIUM 
sztorcowa bez korka (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe polożenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator  
M24 z ogranicznikiem przepływu 5l/min.

Ref. A5A3990C00

 

Atlas

16º 90
155

M8
ø48

350

G 3/8" G 1 1/4"

110

16º 90
155

M8
ø48

350

G 3/8"

110

20º 120
184

M8
ø48

375

G 3/8"

132

20º

220
284

M8
ø48

405

G 3/8"

132

8º 80
140

105
M8

360

ø48

G3/8" G11/4"

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, perlator M24, 
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0290C00

 

217,5

G1/2" G1/2" 30º
119

89

167

178

max.166
150

min.134
G1/2" ø 67,5

217,5

G1/2" G1/2" 30º
119

89

167

178

max.166
150

min.134
G1/2" ø 67,5
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Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / ATLAS

Jednouchwytowa bateria 
natryskowa ścienna.

Montaż dwuotworowy,  
przyłącze mimośrodowe.

Ref. A5A2190C00

 

Półka do baterii natryskowej.

Do montażu na baterię ATLAS 
A5A2190C00.

Ref. A5B4961TP0

 

217,5

258

137

41
100

55

max.166
150

min.134
G1/2" ø 67,5

G1/2"

39

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy.

Ref. A5A2290C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowa 
lub natryskowa podtynkowa.

Montaż podtynkowy. Do łączenia z RocaBox.  
Głowica ceramiczna w zestawie.

Ref. A5A2B90C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, przełacznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0690C00

 

Jednouchwytowa bateria 
wannowo-natryskowa podtynkowa.

Montaż podtynkowy, przełacznik wanna-natrysk. Do łączenia  
z RocaBox. Głowica ceramiczna w zestawie.

Ref. A5A0B90C00

Kolumna natryskowa Atlas

Kolumna natryskowa z baterią jednouchwytową, regulacja 
teleskopowa w zakresie 875-1200 mm, obrotowa głowica ø254 mm, 
słuchawka Stella ø80/3-funkcyjna, zdejmowana półka na akcesoria.

Ref. A5A9790C00 

ø160

ø46

111

max.50
min.27

34 85

60

89

ø160

113

30

89

max.55
min.28

17

62/ 77

935

ø254

400

875 /1275

150

150

180

160

93

ø46

max. 95
min.70

18

G3/4"
145

180

160

93

ø46

max.95
min.70

18

145
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43BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / TARGA

To seria, która w każdej strefie łazienki wprowadza 
świeżość i oryginalność. Smukłe linie uwodzą 
wyjątkowością, a poszczególne elementy podkreślają 
funkcjonalność.

Targa

Projektant: 
Ramon Benedito



Wymiary w mm.

44 BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / TARGA

Targa / Głowica ceramiczna

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3060C00

 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, kulowy 
regulator strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, 
perlator.

Ref. A5A6060C00

 

M8

10°
47,7

G11/4"

90

max.160
G3/8"

440

100,4

88,6122

ø46

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem  
o długości 170 cm i uchwytem ściennym.

W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00

Ref. A5A0160C02

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa wysoka 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A3460C00

 

Targa

G1/2"

max.166
150

min.134

178,7

184

G1/2" 67,5ø

G1/2"

217

165
125,4

87,7

15

24,6
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Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / TARGA

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0260C02

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna z zestawem 
natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
słuchawka natryskowa z wężem o długości 150 cm i uchwytem 
ściennym.

W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00

Ref. A5A2060C02

G1/2"

max.166
150

min.134

178,7

184

G1/2" 67,5ø

G1/2"

217

165
125,4

87,7

15

24,6

G1/2"

max.166
150

min.134
G1/2" 67,5ø

133

42

G1/2"

184
217

G1/2"

max.166
150

min.134
G1/2" 67,5ø

133

42

G1/2"

184
217

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna bez zestawu 
natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury  
i wypływu wody.

Ref. A5A2160C02



Wymiary w mm.

46

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa sztorcowa  
z wyciąganą wylewką.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, obrotowa 
wylewka wyciągana 2-funkcyjna, elastyczne wężyki przyłączeniowe, 
perlator.

Ref. A5A8160C00

Jednouchwytowa bateria podtynkowa wannowo-natryskowa 
(automatyczny przełącznik).

Montaż podtynkowy, przełącznik wanna-natrysk, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody.

Ref. A5A0660C00

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, głowica ceramiczna z możliwością ograniczenia 
maksymalnej temperatury i wypływu wody.

Ref. A5A2260C00

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / TARGA

max.50

min.30

G1/2"

34

60 160

120
max.50

min.30

14,9

G1/2"

ø120

10º

M8

440

200

220

86365,7

G3/8"

ø46
60

Jednouchytowa bateria zlewozmywakowa  
sztorcowa wysoka. 

Montaż jednootworowy, wyciągana i obrotowa wylewka, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator M16,5 przepływ 8l/min.

Ref. A5A8560C00

 

220

284252

G3/8"

M8

Jednouchytowa bateria zlewozmywakowa  
sztorcowa wysoka.

Montaż jednootworowy, obrotowa wylewka, elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator M16,5 przepływ 8l/min.

Ref. A5A8360C00

201,5

235
5º

M8

G3/8"

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa sztorcowa.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, obrotowa 
wylewka, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8460C00



47

Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / TARGA

TARGA



Esmai



49BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / ESMAI

To harmonia kształtów w jasno zdefiniowanym 
i naturalnym stylu. Świeżość i miejski charakter, 
wyznaczają nowe trendy tworząc rozwiązanie 
wyszukane i eleganckie.

Esmai

Projektant: 
Antonio Bullo



Wymiary w mm.

50

Esmai / Głowica ceramiczna

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / ESMAI

Evol

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
sztorcowa bez korka automatycznego.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury 
i wypływu wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, 
perlator.

Ref. A5A3131C00

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
sztorcowa z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury 
i wypływu wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, 
perlator.

Ref. A5A3031C00

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
wysoka z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, korek 
automatyczny.

Ref. A5A3450C00

 

                              

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa  
bez korka automatycznego.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody,  
kulowy regulator strumienia wody, elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A6131C00

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa  
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody,  
kulowy regulator strumienia wody, elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A6131C00

               

               
Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, ceramiczna 
głowica z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury 
i wypływu wody, perlator, przełącznik wanna-natrysk, słuchawka 
natryskowa z wężem o długości 170 cm i uchwytem ściennym. 
W komplecie słuchawka Stella 80/3 A5B1103C00.

Ref. A5A0131C02

G1/2"

max.166

150

min.134
G1/2" ø67,5

G1/2"
157,2

71,5
6,7º

220

G1/2"

max.166

150

min.134
G1/2" ø67,5

G1/2"
157,2

71,5
6,7º

220
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Wymiary w mm.

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, ceramiczna 
głowica z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury 
i wypływu wody, perlator, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0231C00

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, ceramiczna głowica  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
słuchawka natryskowa z wężem o długości 150 cm i uchwytem 
ściennym. W komplecie słuchawka Stella 80/1 A5B9103C00.

Ref. A5A2031C02

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / ESMAI

G1/2"

max.166

150

min.134
G1/2" ø67,5

G1/2"
157,2

71,5
6,7º

220

G1/2"

max.166

150

min.134
G1/2" ø67,5

G1/2"
157,2

71,5
6,7º

220

G 1/2"

max.166

150

220

147,7

min.134
G1/2" ø67,5

46,8 G 1/2"

max.166

150

220

147,7

min.134
G1/2" ø67,5

46,8

G 1/2"

max.166

150

220

147,7

min.134
G1/2" ø67,5

46,8

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna 
bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, 
ceramiczna głowica z możliwością ograniczenia 
maksymalnej temperatury i wypływu wody.

Ref. A5A2131C00

max.166

150

220

147,7

min.134
G1/2" ø67,5

46,8 G1/2"

max.166

150

220

147,7

min.134
G1/2" ø67,5

46,8 G1/2"

max.166

150

220

147,7

min.134
G1/2" ø67,5

46,8 G1/2"

Element natynkowy baterii wannowo-
natryskowej.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk..

Ref. A5A0B31C00

180

160

93

ø46

max. 95
min.70

18

G3/4"
145

Element natynkowy baterii wannowej  
lub natryskowej.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna  
w zestawie.

Ref. A5A2B31C00

180

160

93

ø46

max.95
min.70

18

145

RocaBox uniwersalny element podtynkowy.

Montaż podtynkowy, do łączenia z elementami 
natynkowymi ROCA.

Ref. A525869403

 

M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"



Lanta



53BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / LANTA

Lanta
Cylindryczne kształty sprawiają, że Lanta jest kolekcją 
o czystych i smukłych liniach. Perfekcyjne proporcje 
między korpusem, a uchwytem baterii Lanta, tworzą 
harmonijną całość z ceramiką zarówno o kształtach 
prostokątnych, jak i organicznych.



Wymiary w mm.

54

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator M18,5 z ogranicznikiem 
przepływu 5l/min, korek automatyczny.

Ref. A5A6011C00

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / LANTA

Lanta / Głowica ceramiczna

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start (standardowe 
polożenie uchwytu baterii uruchamia przepływ wody 
zimnej), elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator 
M18,5 z ogranicznikiem przepływu 5l/min, korek 
automatyczny.

Ref. A5A3011C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa  
ścienna z zestawem natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, perlator M24, 
przełącznik wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem 170 cm, 
uchwyt ścienny.

Ref. A5A0111C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa  
ścienna bez zestawu natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, perlator M24, 
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0211C00

 

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna z zestawem 
natryskowym punktowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, perlator M24, 
słuchawka natryskowa z wężem 150 cm, uchwyt ścienny.

Ref. A5A2011C00

60º 55
140

M8
ø48

360

G 1/2"

G 1 1/4"

109

max.166
150

min.134
G1/2" ø 65

max.166
150

min.134
G1/2" ø 65

25º 78
165

M8
ø48

390

G 3/8"

G 1 1/4"

120

25º

226
312

M8

ø48

375

G 3/8"

132

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
sztorcowa wysoka z korkiem 
automatycznym (Cold Start).

Montaż jednootworowy, Cold Start 
(standardowe polożenie uchwytu baterii 
uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator M18,5  
z ogranicznikiem przepływu 5l/min.

Ref. A5A3411C00

 

G1/2"8 15º

78
119

172279
125

33

ø 48

G1/2"8 15º

78
119

172279
125

33

ø 48

8

78

G1/2"

279
125

33

ø 48

max.166
150

min.134
G1/2" ø 65

103



55

Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / LANTA

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna bez zestawu 
natryskowego.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe

Ref. A5A2111C00

 

8

78

G1/2"

279
125

33

ø 48

max.166
150

min.134
G1/2" ø 65

103

RocaBox

M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"

RocaBox uniwersalny element 
podtynkowy.

Montaż podtynkowy, do łączenia  
z elementami natynkowymi ROCA.

Ref. A525869403

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna w zestawie,  
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B11C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna w zestawie.

Ref. A5A2B11C00

 

ø160

83

ø46

max.95
min.70

18

G3/4"
142

ø160

83

ø46

max.95
min.70

18

G3/4"
142

Lanta
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57BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / EVOL / THESIS

Nowoczesna i dynamiczna linia jest jasno zdefiniowana 
i harmonijna. Inspirowana bryłami geometrycznymi 
wprowadza styl i elegancję do wnętrza łazienki. 

Thesis



Wymiary w mm.

58

Thesis / Głowice ceramiczne

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / THESIS

Evol

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
sztorcowa z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna  
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury 
i wypływu wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, 
otwarta wylewka, korek automatyczny.

Ref. A5A3050C00

G11/4"
G3/8"

M10

max.160

97,5

400

53º 94,3

128

252

G11/4"
G3/8"

M10

360

53º

316

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
wysoka z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, otwarta wylewka, korek 
automatyczny.

Ref. A5A3450C00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa.

Montaż podtynkowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
otwarta wylewka.

Ref. A5A4750C00

85

170

60

max. 47

min. 27

max. 60

min. 40
145

Dwuuchwytowa bateria 
umywalkowa podtynkowa.

Montaż podtynkowy,zawory 
ceramiczne, otwarta wylewka.

Ref. A5A4550C00

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
sztorcowa z korkiem automatycznym.

Montaż trzyotworowy, zawory ceramiczne, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, otwarta 
wylewka, korek automatyczny.

Ref. A5A4450C00

 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna z możliwością 
ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
kulowy regulator strumienia wody, elastyczne wężyki 
przyłączeniowe, perlator, korek automatyczny.

Ref. A5A6050C00
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Wymiary w mm.

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
otwarta wylewka, przełącznik wanna-natrysk, słuchawka natryskowa  
z wężem o długości 170 cm i uchwytem.

Ref. A5A0150C00

Jednouchwytowa bateria natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica ceramiczna 
z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, 
słuchawka natryskowa z wężem o długości 170 cm i uchwytem.

Ref. A5A2050C00

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE  / THESIS

Jednouchwytowa bateria podtynkowa  
wannowo-natryskowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna w zestawie, 
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B50C00

 

Jednouchwytowa bateria wannowa lub 
natryskowa podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna 
w zestawie.

Ref. A5A2B50C00

 

180

160

84

ø46

18

max.95
min.70

G3/4"
140

180

160

84

ø46

18

max.95
min.70

G3/4"
140

180

160

84

ø46

18

max.95
min.70

141

180

160

84

ø46

18

max.95
min.70

141

M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"

RocaBox uniwersalny element podtynkowy.

Montaż podtynkowy, do łączenia z elementami 
natynkowymi ROCA.

Ref. A525869403

 



Carmen



BATERIE DWUUCHWYTOWE / CARMEN

Seria będąca ukłonem w stronę tradycji.  
Klasyczne kształty oraz wykonanie przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii przenoszą 
stare dobre czasy wprost do naszej codzienności.

Carmen

61

Nowość



Wymiary w mm.

62 BATERIE DWUUCHWYTOWE / CARMEN

Carmen / Głowice ceramiczne

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
z korkiem click-clack.

Montaż jednootworowy, zawory ceramiczne, elastyczne  
wężyki przyłączeniowe, perlator 5l/min. (3 Bar),  
korek Click-Clack.

Ref. A5A3A4BC00

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
wysoka z korkiem click-clack.

Montaż jednootworowy, zawory ceramiczne, elastyczne  
wężyki przyłączeniowe, perlator 5l/min. (3 Bar),  
korek Click-Clack.

Ref. A5A384BC00

 

Victoria

Dwuuchwytowa bateria bidetowa sztorcowa.

Montaż jednootworowy, zawory ceramiczne, kulowy regulator 
strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, 
korek Click-Clack.

Ref. A5A6A4BC00

 

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
z korkiem click-clack.

Montaż trzyotworowy, zawory ceramiczne, elastyczne  
wężyki przyłączeniowe, perlator 5l/min. (3 Bar),  
korek Click-Clack.

Ref. A5A444BC00 

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa  
podtynkowa.

Montaż trzyotworowy, zawory ceramiczne,  
perlator 5l/min. (3 Bar)

Ref. A5A474BC00

 

Nowość

G11/4"

20º

ø64

114
165

142

G3/8"

178

430

max. 35

M8

6º

G3/8"

M8

164

180

245

536max. 40

123

G1/2"

G1/2"

max. 40M26

max. 300

127

180

6º
ø62
ø37

ø49,5

M6

G11/4"

G1/2"

G1/2"

max. 40M26

max. 300

127

180

6º
ø62
ø37

ø49,5

M6

G11/4"

200

MIN

MAX

MIN

MAX
ø55

ø55

ø20,6

278

140

200

MIN

MAX

MIN

MAX
ø55

ø55

ø20,6

278

140

G3/8"

259

67 60º
123

149

M8

G11/4"

ø64

181

86

max. 40

5

5

5

5
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Wymiary w mm.

Dwuuchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, zawory 
ceramiczne, perlator, przełącznik wanna-natrysk, słuchawka 
natryskowa z wężem o długości 170 cm i uchwytem ściennym.

Ref. A5A014BC00

 

Dwuuchwytowa bateria natryskowa ścienna 
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, zawory 
ceramiczne, słuchawka natryskowa z wężem 
o długości 170 cm i uchwytem ściennym.

Ref. A5A204BC00 

Dwuuchwytowa kolumna wannowo-natryskowa 
przywannowa z zestawem natryskowym.

Montaż podłogowy, zawory ceramiczne, perlator, przełącznik 
wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem 
o długości 170 cm.

Ref. A5A274BC00

Kolumna natryskowa.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, zawory 
ceramiczne, przełącznik natrysk-deszczownica, słuchawka 
natryskowa z wężem o długości 170 cm, 
deszczownica Ø 21,6 cm.

Ref. A5A974BC00

BATERIE DWUUCHWYTOWE / CARMEN

150

1107

ø216

833

518

G3/4"

113

150

865

164

94

230

ø86

150

G1/2"

140

94

164
230

ø86

150

G1/2"

140

94

164
230

ø86

150

G1/2"

140

94

164
230

ø86

ø70G1/2"
150

151128

230

ø86

ø70G1/2"
150

151128

230

ø86

ø70G1/2"
150

151128

230

ø86



Loft
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Awangardowe wzornictwo, technologia,   
i wysoka jakość to cechy serii baterii Loft.  
To propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. 
Oryginalność kształtów pasuje do każdej przestrzeni 
nadając jej wytworności i elegancji.

Loft / Loft-E

BATERIE DWUUCHWYTOWE / LOFT



Wymiary w mm.

66

Loft / ½ obrotu

BATERIE DWUUCHWYTOWE / LOFT

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym. 

Montaż jednootworowy, zawory ceramiczne, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator, korek automatyczny.

Ref. A5A3043C00

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż trzyotworowy, zawory ceramiczne, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator, korek automatyczny.

Ref. A5A4443C00

105

168

ø26

max. 35

65

ø50

G3/8"

195
270

140

360

G11/4"

ø63

35-55

26º

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa.

Montaż trzyotworowy, zawory ceramiczne, perlator.

Ref. A5A4743C00

Dwuuchwytowa bateria bidetowa sztorcowa 
z korkiem automatycznym.

Montaż jednootworowy, zawory ceramiczne, kulowy regulator 
strumienia wody, elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator, korek 
automatyczny.

Ref. A5A6043C00

Loft

Dwuuchwytowa bateria wannowo-natryskowa ścienna 
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, zawory ceramiczne, 
perlator, przełącznik wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem  
o długości 170 cm i uchwytem ściennym.

Ref. A5A0143C00
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ø65

ø26

15015
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G1/2" G1/2"

205

5º
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67

Wymiary w mm.

BATERIE DWUUCHWYTOWE / LOFT

Dwuuchwytowa bateria natryskowa ścienna  
z zestawem natryskowym.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, zawory ceramiczne, 
słuchawka natryskowa z wężem o długości 170 cm i uchwytem 
ściennym.

Ref. A5A2043C00

Dwuuchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
nawannowa z zestawem natryskowym.

Montaż czterootworowy, zawory ceramiczne, perlator, przełącznik 
wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem o długości 150 cm.

Ref. A5A0943C00

27ø

60ø

27ø

R   "1 2

38ø

55ø 63

max. 40

R   "3 8

33ø
15° 160

360

195



Wymiary w mm.

68

Dwuuchwytowa kolumna wannowo-natryskowa 
przywannowa z zestawem natryskowym.

Montaż podłogowy, zawory ceramiczne, perlator, przełącznik  
wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem o długości 170 cm.

Ref. A5A2743C00

Kolumna natryskowa.

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, zawory ceramiczne, 
przełącznik natrysk-deszczownica, słuchawka natryskowa z wężem  
o długości 170 cm, deszczownica Ø 20 cm.

Ref. A5A2743C00

150

900

43R "

805

265

135

5°
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900

43R "
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265

135

5°

BATERIE DWUUCHWYTOWE / LOFT

150

64

1056

400

ø200

558

775

Dwuuchwytowa bateria zlewozmywakowa sztorcowa.

Montaż jednootworowy, zawory ceramiczne, obrotowa wylewka, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A8443C00

R   "3 8
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220

25°
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Wymiary w mm.

BATERIE DWUUCHWYTOWE / LOFT-E

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszczem DC BAT

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe. Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A3243C00                                    

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem AC 230V

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór,  
elastyczne wężyki przyłączeniowe. Zasilanie AC (zasilacz  
w komplecie).

Ref. A5A3343C00                                   

Bateria umywalkowa elektroniczna wysoka z mieszczem  
DC BAT

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe. Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A3743C00                                    

Bateria umywalkowa elektroniczna wysoka z mieszaczem  
AC 230V

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór,  
elastyczne wężyki przyłączeniowe. Zasilanie AC (zasilacz  
w komplecie).

Ref. A5A3843C00                                   

Bateria umywalkowa elektroniczna ścienna na wodę zmieszaną 
DC BAT

Elektroniczna bateria ścienna na wodę zmieszaną,  
z fotokomórką w wylewce. Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A5643C00                                     

Bateria umywalkowa elektroniczna wysoka na wodę zmieszaną  
AC 230V

Elektroniczna bateria ścienna na wodę zmieszaną, z fotokomórką  
w wylewce, Zasilanie AC (zasilacz w komplecie).

Ref. A5A5743C00                                   

Bateria umywalkowa elektroniczna ścienna z mieszaczem  
DC BAT

Elektroniczna bateria ścienna, z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce. Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A3543C00                                     

Bateria umywalkowa elektroniczna wysoka z mieszaczem  
AC 230V

Elektroniczna bateria ścienna, z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, Zasilanie AC (zasilacz w komplecie).

Ref. A5A3643C00                                   

10
6.

2

56.5 

12
4

113

26°

15
4

G1/2"

40
0(

m
ax

)

n 59.5
23

7.
6 146.6

10
6.

2

56.5 

12
4

113

26°

40
0(

m
ax

)

146.6

25
4

n 59.5

33
7.

6

G1/2"

Loft-E



Insignia



71BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / INSIGNIA

Seria zdecydowanie wyróżniająca się wśród innych 
baterii. Jej kształty oparte są na eleganckich, pełnych 
charakteru, zaoblonych liniach. Całość nieprzeciętnego 
designu dopełnia subtelny boczny uchwyt.

Insignia Nowość



Wymiary w mm.

72

Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa. 
(do łączenia z podtynk. el. Uniwersal A525220603).

Montaż podtynkowy, COLD START (standardowe położenie  
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), 
perlator M24 5l/min.

Ref. A5A353AC00

 

Jednouchwytowa bateria bidetowa sztorcowa z korkiem 
automatycznym (COLD START).

Montaż jednootworowy, COLD START (standardowe położenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej),  
elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator  
M16,5 5 l/min. (3bar)

Ref. A5A353AC00

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / INSIGNIA

Insignia / Głowica ceramiczna

5

5

55

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa 
z korkiem click-clack (COLD START).

Montaż jednootworowy, COLD START (standardowe położenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator M24 5l/min. (3bar)

Ref. A5A323AC00

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa wysoka 
z korkiem click-clack (COLD START).

Montaż jednootworowy, COLD START (standardowe położenie 
uchwytu baterii uruchamia przepływ wody zimnej), elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator M24 5l/min. (3bar)

Ref. A5A3A3AC00

 

L90/L90C

Nowość
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Wymiary w mm.

Wylewka wannowa.

Długość 233 mm.

Ref. A5A0703C00

 

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / INSIGNIA

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna w zestawie,  
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B3AC00

Termostatyczna bateria wannowo-prysznicowa 
podtynkowa do RocaBox.

Do łączenia z ROCABOX, głowica termostatyczna w zestawie, 
regulator wanna-natrysk.

Ref. A5A0C3AC00

Jednouchwytowa bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica ceramiczna w zestawie.

Ref. A5A2B3AC00

 

Termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa 
do RocaBox.

Do łączenia z ROCABOX, głowica termostatyczna w zestawie, 
regulator natrysku.

Ref. A5A2C3AC00

 



Wymiary w mm.

74

Nawannowa dwuuchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
z zestawem natryskowym (wylewka 146 mm).

Montaż czterootworowy, zawory ceramiczne, przełącznik 
wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem 160 mm, 
wylewka 146 mm.

Ref. A5A183AC00

Nawannowa dwuuchwytowa bateria wannowo-natryskowa 
z zestawem natryskowym (wylewka 223 mm).

Montaż czterootworowy, zawory ceramiczne, przełącznik 
wanna-natrysk, słuchawka natryskowa z wężem 160 cm, 
wylewka 223 mm.

Ref. A5A093AC00

BATERIE DWUUCHWYTOWE / INSIGNIA

RocaBox

RocaBox uniwersalny element 
podtynkowy.

Montaż podtynkowy, do łączenia  
z elementami natynkowymi ROCA.

Ref. A525869403
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Wymiary w mm.

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE / TARGA

Insignia
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Instant
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Baterie
elektroniczne  
i czasowe L20-E 78

Loft-E 80

Sentronic-S 81 

Sentronic-R 81 

Instant 82

Sprint-N 83

Avant 84

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE

Nowość

Nowość

Serie baterii



Wymiary w mm.

78

L20-E / Elektroniczne

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / L20-E

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem BOX, 
zasilanie AC (zasilacz)

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce, 
z fotokomórką, montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator. Zasilacz w zestawie.

Ref. A5A5509C00

Elektroniczna bateria umywalkowa, zasilanie AC (zasilacz)

Elektroniczna bateria sztorcowa na wodę zmieszaną z fotokomórką, 
montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczny wężyk przyłącze-
niowy, perlator. Zasilacz w zestawie.

Ref. A5A5709C00

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem BOX, 
zasilanie DC (baterie)

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce, 
z fotokomórką, montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, perlator.

Ref. A5A5309C00

Elektroniczna bateria umywalkowa, zasilanie DC (baterie)

Elektroniczna bateria sztorcowa na wodę zmieszaną z fotokomórką, 
montaż jednootworowy, elektrozawór, elastyczny wężyk przyłącze-
niowy, perlator.

Ref. A5A5609C00
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Wymiary w mm.

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / L20-E

L20 E



Wymiary w mm.

80

Loft-E / Elektroniczne

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / LOFT-E
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Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem AC 230V

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór,  
elastyczne wężyki przyłączeniowe. 

Zasilanie AC (zasilacz w komplecie).

Ref. A5A3343C00

Bateria umywalkowa elektroniczna ścienna  
na wodę zmieszaną AC 230V

Elektroniczna bateria ścienna na wodę zmieszaną,  
z fotokomórką w wylewce. 

Zasilanie AC (zasilacz w komplecie).

Ref. A5A5743C00

Bateria umywalkowa elektroniczna wysoka  
z mieszaczem DC BAT

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce, 
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe. 

Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A3743C00

Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszczem DC BAT

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe. 

Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A3243C00

Bateria umywalkowa elektroniczna ścienna na wodę  
zmieszaną DC BAT

Elektroniczna bateria ścienna na wodę zmieszaną,  
z fotokomórką w wylewce. 

Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A5643C00

Bateria umywalkowa elektroniczna wysoka  
z mieszaczem AC 230V

Elektroniczna bateria sztorcowa z mieszaczem wody w puszce, 
z fotokomórką w wylewce, montaż jednootworowy, elektrozawór, 
elastyczne wężyki przyłączeniowe. 

Zasilanie AC (zasilacz w komplecie).

Ref. A5A3843C00



81

Wymiary w mm.

Sentronic-R / Elektroniczne

Sentronic-S / Elektroniczne

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / LOFT-E / SENTRONIC-S

ø59
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5º

Bateria umywalkowa elektroniczna ścienna  
z mieszaczem AC 230V

Elektroniczna bateria ścienna z mieszczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce. 

Zasilanie AC (zasilacz w komplecie).

Ref. A5A3643C00

Wykończenie: chrom połysk

Zasilanie 4 baterie alkaliczne 1,5 V (AA)

Ref. A5A9502C00

Zasilanie 4 baterie alkaliczne 1,5 V (AA)

Ref. A5A9702CM0

Wykończenie: chrom MAT

Zasilanie 4 baterie alkaliczne 1,5 V (AA)

Ref. A5A9502CM0

Wykończenie: chrom połysk

Zasilanie z sieci 230 V

Ref. A5A9602C00

Zasilanie z sieci 230 V

Ref. A5A9802CM0

Wykończenie: chrom MAT

Zasilanie z sieci 230 V

Ref. A5A9602CM0

Sentronic-S

Elektroniczny zawór pisuarowy, płytka czołowa 120x120 mm

Sentronic-R

Elektroniczny zawór pisuarowy, płytka czołowa 
120 x 120 mm wykonana ze stali szlachetnej w kolorze: 
stal szczotkowana

Bateria umywalkowa elektroniczna ścienna  
z mieszaczem DC BAT

Elektroniczna bateria ścienna z mieszczem wody w puszce,  
z fotokomórką w wylewce. 

Zasilanie DC (baterie).

Ref. A5A3543C00

Nowość

Nowość



Wymiary w mm.

82

Instant / Czasowe

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / INSTANT

26,5

350

122
50 20º

15º

G 3/8"

ø45

ø32

100

Bateria umywalkowa czasowa stojąca z mieszaczem.

Montaż jednootworowy. Przepływ: 6 l/min. Czas otwarcia: 15 s. 

Ref. A5A3177C00

Bateria umywalkowa czasowa stojąca na wodę  
zmieszaną wersja ECO

Montaż jednootworowy. Przepływ: 2 l/min. Czas otwarcia: 15 s.

Ref. A5A4477C00

Bateria umywalkowa czasowa ścienna  
na wodę zmieszaną.

Montaż jednootworowy ścienny. Przepływ: 6 l/min. Czas otwarcia:  
15 s. Dopływ wody podtynkowy, Wylewka natynkowa.

Ref. A5A7877C00

Bateria umywalkowa czasowa stojąca na wodę zmieszaną.

Montaż jednootworowy. Przepływ: 6 l/min. Czas otwarcia: 15 s.

Ref. A5A4277C00

Bateria prysznicowa czasowa natynkowa  
na wodę zmieszaną.

Montaż jednootworowy, dopływ wody podtynkowy,  
odpływ natynkowy, Przepływ: 15 l/min. Czas otwarcia: 25 s.

Ref. A5A2777C00
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Wymiary w mm.

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / INSTANT

Bateria prysznicowa czasowa podtynkowa  
na wodę zmieszaną

Montaż podtynkowy, dopływ i odpływ wody podtynkowy. 
Przepływ: 15 l/min. Czas otwarcia: 25 s.

Ref. A5A2677C00

Bateria pisuarowa czasowa podtynkowa do pisuaru  
z dopływem z tyłu

Montaż podtynkowy, dopływ i odpływ wody podtynkowy. 
Przepływ: 7,5 l/min (1 bar). Czas otwarcia: 8 s.

Ref. A5A9077C00

Bateria pisuarowa czasowa natynkowa 
do pisuaru z dopływem z góry

Montaż jednootworowy ścienny, dopływ wody podtynkowy, 
odpływ natynkowy. Przepływ: 7,5 l/min (1 bar). 
Czas otwarcia: 8 s.

Ref. A5A5643C00
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Wymiary w mm.

84

Bateria prysznicowa czasowa 
podtynkowa na wodę zmieszaną.

Montaż podtynkowy,dopływ i odpływ 
wody podtynkowy. Przepływ: 9 l/min.  
Czas otwarcia: 30 +/- 2 s.

Ref. A5A2624C00

Bateria pisuarowa czasowa  
podtynkowa do pisuaru  
z dopływem z tyłu.

Montaż podtynkowy, dopływ i odpływ 
wody podtynkowy. Przepływ:  
9 l/min. Czas otwarcia: 7 s.

Ref. A5A9024C00

Sprint-N / Czasowe

Bateria umywalkowa czasowa  
stojąca z mieszaczem

Montaż jednootworowy. Przepływ: 6 l/min. 
Czas otwarcia: 15 +/- 2 s.

Ref. A5A3124C00

Bateria umywalkowa czasowa ścienna 
na wodę zmieszaną

Montaż jednootworowy ścienny. Przepływ: 6 l/
min. Czas otwarcia: 15 +/- 2 s. Dopływ wody 
podtynkowy, wylewka natynkowa.

Ref. A5A7824C00

Bateria umywalkowa czasowa  
stojąca na wodę zmieszaną

Montaż jednootworowy. Przepływ: 6 l/min. 
Czas otwarcia: 15 +/- 2 s.

Ref. A5A4224C00

Bateria pisuarowa czasowa natynkowa do 
pisuaru z dopływem z góry.

Montaż jednootworowy ścienny, dopływ wody 
podtynkowy, odpływ natynkowy. Przepływ: 9 l/min. 
Czas otwarcia: 7 +/- 2 s.

Ref. A5A9224C00

Bateria pisuarowa czasowa natynkowa do 
pisuaru z dopływem z góry

Montaż jednootworowy ścienny, dopływ i odpływ 
natynkowy. Przepływ: 9l/min. Czas otwarcia: 7 s.

Ref. A5A9124C00

ø118ø41

97

14,5-32,5

37,5

G1/2"

G1/2"

ø118ø41

97

14,5-32,5

37,5

G1/2"

G1/2"

140

ø41

G1/2"

Sprint
BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / SPRINT-N

9

99

9
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Wymiary w mm.

3

33

5,6

Avant / Czasowe

BATERIE ELEKTRONICZNE I CZASOWE / AVANT

Bateria umywalkowa czasowa 
stojąca z mieszaczem

Montaż jednootworowy. Przepływ: 3 l/min.  
Czas otwarcia: 7 +/- 2 s.

Ref. A5A3179C00

Bateria umywalkowa czasowa stojąca 
na wodę zmieszaną

Montaż jednootworowy. Przepływ: 5,6 l/min.  
Czas otwarcia: 7 +/- 2 s.

Ref. A5A4279C00

Bateria umywalkowa czasowa  
ścienna na wodę zmieszaną,  
wylewka 189 mm 

Montaż jednootworowy ścienny. Przepływ: 
3 l/min. Czas otwarcia: 7 +/- 2 s.

Ref. A5A7979C00

Bateria umywalkowa czasowa  
ścienna na wodę zmieszaną,  
wylewka 147 mm 

Montaż jednootworowy ścienny. Przepływ: 
3 l/min. Czas otwarcia: 7 +/- 2 s.

Ref. A5A7879C00

Bateria pisuarowa czasowa natynkowa 
do pisuaru z dopływem z góry

Montaż jednootworowy ścienny, dopływ wody 
podtynkowy, odpływ natynkowy. Przepływ: 6 l/
min. Czas otwarcia: 7 +/- 2 s.

Ref. A5A9279C00

Bateria pisuarowa czasowa podtynkowa 
do pisuaru z dopływem z tyłu

Montaż podtynkowy, dopływ i odpływ wody 
podtynkowy. Przepływ: 6 l/min. Czas  
otwarcia: 7 s.

Ref. A5A2217C00

max.18

125

50

7545º

101

G1/2"

ø51

cat.

tarifa

max. 30

134

355

8445º

98

G3/8"

ø32
M8

G1/2"ø48 18

147,5
ø36

11016

cat.

tarifa

G1/2"ø48 18

189
ø36

151,516

Avant

Avant

ø13070

82,5

27-33

23-29

G1/2"

M12x1,5

G1/2"

8
24,5

G1/2"ø48

G1/2"

34,5

34
82,5

15
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Victoria-T
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Baterie
termostatyczne

BATERIE TERMOSTATYCZNE / SERIE

Thermostatic faucets

Victoria-T / T-500 88

T-1000 89

Insignia 89

Serie baterii

Nowość



Wymiary w mm.

88

Victoria-T / T-500 

BATERIE TERMOSTATYCZNE / VICTORIA-T / T-500

303
21942

46,5

42

88

45

G1/2"
ø65

max.166
min.134

150

ø43

G1/2"

303
219

G1/2" ø65

40

max.166
min.134

150

42 42

46,5
168

80

45º
ø43

G1/2"

T-500

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 
ścienna

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimośrodowe, głowica 
termostatyczna, perlator, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A1118C00

Termostatyczna bateria natryskowa ścienna

Montaż dwuotworowy, przyłącze mimosrodowe, głowica 
termostatyczna.

Ref. A5A1318C00

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa

Montaż podtynkowy, głowica termostatyczna,  
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A2A18C00

Termostatyczna bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa

Montaż podtynkowy, głowica termostatyczna.

Ref. A5A2B18C00

ø160

75

max. 55
max. 86

ø160

75

max. 55
max. 86



89

Wymiary w mm.

T-1000 

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 
podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica termostatyczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0C09C00

Termostatyczna bateria wannowa lub natryskowa 
podtynkowa.

Do łączenia z RocaBox, głowica termostatyczna  
w zestawie.

Ref. A5A2C09C00

ø160

ø160

Baño ducha

Ducha

75ø43

13

78

75ø43

13

78

ø160

ø160

Baño ducha

Ducha

75ø43

13

78

75ø43

13

78

ø160

ø160

Baño ducha

Ducha

75ø43

13

78

75ø43

13

78

ø160

ø160

Baño ducha

Ducha

75ø43

13

78

75ø43

13

78

M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"M
AX

M
IN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"

RocaBox uniwersalny element podtynkowy.

Montaż podtynkowy, do łączenia z elementami 
natynkowymi ROCA.

Ref. A525869403

 

BATERIE TERMOSTATYCZNE / T-1000 / INSIGNIA

Termostatyczna bateria wannowo-prysznicowa 
podtynkowa do RocaBox.

Do łączenia z ROCABOX, głowica termostatyczna w zestawie, 
regulator wanna-natrysk.

Ref. A5A0C3AC00

Termostatyczna bateria prysznicowa podtynkowa 
do RocaBox.

Do łączenia z ROCABOX, głowica termostatyczna w zestawie, 
regulator natrysku.

Ref. A5A2C3AC00

 

Insignia Nowość
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Plenum
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Programy
natryskowe

PROGRAMY NATRYSKOWE

Thermostatic faucets

 
Zestawy prysznicowe 
punktowe i z drążkiem 92

Słuchawki prysznicowe 93

Drążki Solo / Akcesoria 94

Głowice i ramiona prysznicowe 95

Kolumny prysznicowe 98

Elementy



Wymiary w mm.

92

Zestawy prysznicowe punktowe i z drążkiem

PROGRAMY NATRYSKOWE / ZESTAWY PRYSZNICOWE PUNKTOWE I Z DRĄŻKIEM

T-500

Stella zestaw prysznicowy 80/3  
z drążkiem 700 mm

Zestaw składa się z: drążek prysznicowy 700 mm  
z uchwytem przesuwnym, słuchawka Stella Ø80/ 
3-funkcyjna, wąż PVC 170 cm. Kolor: chrom.

Ref. A5A2A18C00

Roca zestaw punktowy

Zestaw składa się z: słuchawka 4-funkcyjna, uchwyt 
punktowy, wąż 170 cm. Kolor: chrom.

Ref. A5B1332C00

Stella zestaw punktowy 80/3

Zestaw składa się z: słuchawka Stella Ø80/3-funkcyjna, 
uchwyt punktowy, wąż PVC 170 cm. Kolor: chrom

Ref. A5B1303C07

Stella zestaw prysznicowy 100/3  
z drążkiem 700 mm

Zestaw składa się z: drążek prysznicowy 700 mm  
z uchwytem przesuwnym, słuchawka Stella Ø100/ 
3-funkcyjna, wąż PVC 170 cm. Kolor: chrom. 

Ref. A5A2B18C00

Be Fresh punktowy bidetowy zestaw natryskowy

Zestaw zawiera: słuchawkę, uchwyt ścienny  
i metalowy wąż.

Ref. A5B9130C00

Stella zestaw punktowy 100/3

Zestaw składa się z: słuchawka Stella Ø100/3-funkcyjna, 
uchwyt punktowy, wąż PVC 170 cm. Kolor: chrom

Ref. A5B1C03C07

G1/2"

G1/2"

ø25
130

21º
105

145

85

G1/2"

ø25
130

21º
105

145

85
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Wymiary w mm.

PLENUM ROUND słuchawka 
prysznicowa 140/3

Słuchawka Ø140 mm z 3 funkcjami: 
strumień-ulewa, deszcz, strumień pulsacyjny. 
Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref. A5B1111C00

Sensum Round słuchawka 
prysznicowa 130/4

Słuchawka Ø130 mm z 4 funkcjami: 
strumień-deszcz, łagodny, ekonomiczny 
(50%), pulsacyjny. Kolor: chrom

Ref. A5B1107C00

PLENUM SQUARE słuchawka 
prysznicowa 140/3

Słuchawka Ø140 mm z 3 funkcjami: 
strumień-ulewa, deszcz, strumień pulsacyjny. 
Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref. A5B1110C00

Stella słuchawka prysznicowa 100/3

Słuchawka Ø100 mm z 3 funkcjami: 
strumień-deszcz, strumień łagodny, strumień 
pulsacyjny. Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref. A5B1B03C00

Sensum Square słuchawka 
prysznicowa 130/4

Słuchawka Ø130 mm z 4 funkcjami: 
strumień-deszcz, łagodny, ekonomiczny 
(50%), pulsacyjny. Kolor: chrom

Ref. A5B1108C00

Stella słuchawka prysznicowa  
80/1 

Słuchawka Ø80 mm z funkcją strumień-
deszcz. Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref. A5B9103C00

Natura słuchawka prysznicowa 80/1

Słuchawka Ø80 mm z funkcją strumień-
deszcz. Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref.  

Loft słuchawka prysznicowa

Słuchawka z funkcją strumień-deszcz. 
Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref. A505319400

Słuchawki prysznicowe

PROGRAMY NATRYSKOWE / SŁUCHAWKI

G1/2"

200

ø140

G1/2"

200

140

Stella słuchawka prysznicowa  
80/3

Słuchawka Ø80 mm z 3 funkcjami: 
strumień-deszcz, strumień łagodny, strumień 
pulsacyjny. Materiał: tworzywo. Kolor: chrom

Ref. A5B1103C00

G½"B

279

128

ø110

G½"B

276

122

ø110 135

G1/2"

174

G1/2"

ø79,5



Wymiary w mm.

94 PROGRAMY NATRYSKOWE / DRĄŻKI SOLO / AKCESORIA

Thesis-T

Thermostatic faucet   
collections

Drążki Solo / Akcesoria 

Thesis-T

Stella mydelniczka transparentna

Do drążków prysznicowych, uniwersalna

Ref. A5B5150TP0

Uchwyt punktowy ścienny “SQUARE” 
do słuchawki natryskowej

Kolor: chrom

Ref. A525021600

Kolanko ścienne Aqua Square 1/2”  
do podłączenia natrysku

Kolor: chrom

Ref. A5B1150C00

Stella mydelniczka chrom

Do drążków prysznicowych, uniwersalna

Ref. A5B5150C00  

Przyłącze kątowe AQUA 1/2”  
z uchwytem na słuchawkę

Kolor: chrom

Ref. A5B5250C00  

Kolanko ścienne Aqua Round 1/2”  
do podłączenia natrysku

Kolor: chrom

Ref. A5B1450C00  

Uchwyt punktowy ścienny ruchomy do 
słuchawki prysznicowej

Kolor: chrom

Ref. A526703910

Przyłącze kątowe Aqua Square 1/2”  
z uchwytem na słuchawkę

Kolor: chrom

Ref. A5B0850C00

Uchwyt punktowy ścienny “SQUARE” 
do słuchawki nastryskowej

Kolor: chrom

Ref. A5B1250C00

Uchwyt punktowy ścienny “ROUND” 
do słuchawki nastryskowej

Kolor: chrom

Ref. A5B1350C00
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Wymiary w mm.

PROGRAMY NATRYSKOWE / AKCESORIA / GŁOWICE I RAMIONA PRYSZNICOWE

Stella drążek prysznicowy 700 mm  
z mocowaniem słuchawki

Kolor: chrom

Ref. A5B0205C00

Stella głowica prysznicowa  
ścienna 100/1

Głowica prysznicowa Ø102 mm z funkcją 
strumień-deszcz. Kolor: chrom

Ref. A5BH103C00

Stella drążek prysznicowy 900 mm  
z mocowaniem słuchawki

Kolor: chrom

Ref. A5B0305C00

Stella głowica prysznicowa  
ścienna 100/3

Głowica prysznicowa Ø102 mm z 3 
funkcjami: strumień-deszcz, strumień 
łagodny, strumień pulsacyjny. Kolor: chrom

Ref. A5BF103C00

Drążek ścienny 800 mm z uchwytem 
B - 2 solo

Kolor: chrom

Ref. A526005610

Stella ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 215 mm

Długość: 215 mm. Kolor: chrom

Ref. A5B0750C00

Głowice i ramiona prysznicowe



Wymiary w mm.

96 PROGRAMY NATRYSKOWE / GŁOWICE I RAMIONA PRYSZNICOWE

Thermostatic faucet   
collections Thesis-T

Rainsense głowica okrągła ø200

Wymiar: ø200 mm. Materiał: ABS. 
Kolor: chrom

Ref. A5B2150C00

Raindream głowica okrągła ø400 mm

Wymiar: ø400 mm. Materiał: stal szlachetna. 
Kolor: chrom

Ref. A5B2650C00

Sensum Round słuchawka Raindream 
głowica kwadratowa 250 mm

Wymiar: 250x250 mm. Materiał: stal 
szlachetna. Kolor: chrom

Ref. A5B2450C00

Rainsense głowica okrągła ø254

Wymiar: ø254 mm. Materiał: ABS.  
Kolor: chrom

Ref. A5B2250C00

Rainsense głowica kwadratowa 200 mm

Wymiar: 200x200 mm. Materiał: ABS.  
Kolor: chrom

Ref. A5B2350C00

Raindream głowica kwadratowa  
300 mm

Wymiar: 300x300 mm. Materiał: stal 
szlachetna. Kolor: chrom

Ref. A5B2750C00

Raindream głowica okrągła ø300 mm

Wymiar: ø300 mm. Materiał: stal szlachetna. 
Kolor: chrom

Ref. A5B2550C00

Rainsense głowica prostokąt 360x240 mm

Wymiar: 360x240 mm. Materiał: ABS.  
Kolor: chrom

Ref. A5B3050C00

Raindream głowica kwadratowa  
400 mm

Wymiar: 400x400 mm. Materiał: stal 
szlachetna. Kolor: chrom

Ref. A5B2850C00
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Wymiary w mm.

PROGRAMY NATRYSKOWE / GŁOWICE I RAMIONA PRYSZNICOWE

Loft-T

Ramię sufitowe do głowic 
prysznicowych 200 mm

Wysokość: 200 mm. Ramię metalowe. 
Kolor: chrom

Ref. A5B0550C00

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 165 mm 1/2”

Kolor: chrom

Ref. A505317100

Ramię sufitowe do głowic 
prysznicowych Square 100mm

Długość: 100mm, ramię metalowe. 
Kolor: chrom

Ref. A5B1050C00

Ramię sufitowe do głowic 
prysznicowych 100 mm

Wysokość: 100 mm. Ramię metalowe. 
Kolor: chrom

Ref. A5B0450C00

Ramię ścienne do głowic  
prysznicowych 300 mm

Długość: 300 mm. Ramię metalowe.  
Kolor: chrom

Ref. A5B0150C00  

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 400 mm

Długość: 400 mm. Ramię metalowe.  
Kolor: chrom

Ref. A5B0250C00

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 500 mm

Długość: 500 mm. Ramię metalowe. 
Kolor: chrom

Ref. A5B0350C00

Fit głowica prysznicowa antywandal

Głowica prysznicowa, Kolor: chrom

Ref. A5B6661C00

15 75
48

9º
9º

G1/2"

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych Square 400 mm’

Długość: 400mm, ramię metalowe.  
Kolor: chrom

Ref. A5B0950C00  

Ramię sufitowe do głowic 
prysznicowych 300 mm

Wysokość: 300 mm. Ramię metalowe. 
Kolor: chrom

Ref. A5B0650C00  

             

Wylewka wannowa L20

L20 Wylewka wannowa, długość 207 mm

Ref. A525310800

Puzzle dysza ścienna (podtynkowa) 
ruchoma, kwadratowa 124,5 mm

Kolor: chrom

Ref. A5B3778C00

207

16

G1/2"

193 15º

ø60

207

16

G1/2"

193 15º

ø60

207

16

G1/2"

193 15º

ø60



Wymiary w mm.

98 PROGRAMY NATRYSKOWE / KOLUMNY NATRYSKOWE

Kolumna natryskowa Victoria-T

Kolumna natryskowa do podłączeń 
podtynkowych.

Ref. A5B9961C00

Kolumna natryskowa Victoria-T

Kolumna natryskowa z baterią 
termostatyczną i wylewką wannową.

Ref. A5A2718C00

Kolumna natryskowa Loft

Montaż dwuotworowy, przyłącze 
mimośrodowe, zawory ceramiczne, 
przełącznik natrysk-deszczownica, 
słuchawka natryskowa z wężem o długości 
170 cm, deszczownica Ø 20 cm.

Ref. A5B1107C00

Kolumna natryskowa Victoria-T

Kolumna natryskowa z baterią 
jednouchwytową.

Ref. A5A9725C00

Kolumna natryskowa Victoria-T

Kolumna natryskowa z baterią 
termostatyczną i regulacją teleskopową.

Ref. A5A2018C00

Kolumna natryskowa Atlas

Kolumna natryskowa z baterią 
jednouchwytową, regulacja teleskopowa  
w zakresie 875-1200 mm, obrotowa głowica 
ø254 mm, słuchawka Stella ø80/ 
3- funkcyjna, zdejmowana półka na 
akcesoria

Ref. A5A9790C00

Kolumna natryskowa Victoria-T

Kolumna natryskowa z bateria 
termostatyczną.

Ref. A5A9718C00

Kolumny natryskowe

555

ø200

825

1103
979

G1/2"

1160
1030

562

ø200

875
1085

950

562

ø200

805

1545
1410

562

ø200

1255
939÷1339

800÷1200

562

ø200

850

150

64

1056

400

ø200

558

775

62/ 77

935

ø254

400

875 /1275

150

150
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Wymiary w mm.

PROGRAMY NATRYSKOWE / KOLUMNY NATRYSKOWE

Atlas



100



101

RocaBox i baterie podtynkowe 92

Benefity RocaBox 94

System instalacji 96

Zestawy komplementacji 100 
 

RocaBox
i baterie 
podtynkowe 

Uniwersalne rozwiązanie 

do zabudowy podtynkowej

Elementy

ROCABOX
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1 Bateria podtynkowa Lanta / 2 Słuchawka prysznicowa Sensum Round, z uchwytem, wężem i przyłączem /  
3 Deszczownica z ramieniem ściennym RainDream Ø 400 mm / 4 Brodzik Helios, kolor czarny

2

3

4

1
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Uniwersalne rozwiązanie do zabudowy podtynkowej

RocaBox i baterie podtynkowe

Roca przedstawia RocaBox – idealne rozwiązanie do zabudowy podtynkowej.

Łatwe w montażu, wygodne, kompaktowe, kompatybilne i uniwersalne, do każdego  
rodzaju ścian. Z minimalną głębokością montażu 70 mm. Pasuje do baterii termostatycznych  
i jednouchwytowych, prysznicowych lub prysznicowo-wannowych.

RocaBox
Uniwersalne rozwiązanie

Jednouchwytowa  
prysznicowa lub  
wannowa

Termostatyczna  
prysznicowo- 
wannowa

Jednouchwytowa  
prysznicowo-
wannowa

Jednouchwytowa  
prysznicowo-
wannowa

Jednouchwytowa  
prysznicowa lub 
wannowa

Termostatyczna  
prysznicowa lub 
wannowa

ROCABOX I BATERIE PODTYNKOWE
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Dlaczego warto wybrać RocaBox?

Kompaktowa budowa

Mając zaledwie 70 mm głębokości jest 
najpłytszym rozwiązaniem spośród 
wszystkich uniwersalnych elementów 
podtynkowych, dzięki czemu oszczędza 
cenne miejsce w łazience.

Uniwersalność
Możliwość instalacji w ścianie każdego rodzaju.

Wygoda
Łatwy montaż dzięki uniwersalnej konstrukcji 
obudowy i przyłączy wodnych.

Wielofunkcyjność
Pasuje zarówno do baterii jednouchwytowych  
jak i termostatycznych, z przełącznikiem 
lub bez.

Wiele rozwiązań  
w różnym designie

Szeroki wachlarz rozwiązań projektowych  
dla biur projektowych i deweloperów.

Możliwość łatwej zmiany
Możliwość odświeżenia łazienki poprzez  
łatwą wymianę elementu natynkowego 
na inny, kompatybilny z RocaBox,  
w dowolnym designie.  

Min. 70
Max. 95

Termostatyczna  
wannowo – 
prysznicowa

Termostatyczna  
wannowa lub 
prysznicowa

RocaBox Ochrona

Korpus baterii Rozeta zewnętrzna

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ROCABOX
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Dlaczego warto wybrać RocaBox?

Niski poziom hałasu

Zastosowany elastomer skutecznie eliminuje 
wibracje i hałas wydostający się z rur.

Korpus wewnętrzny 
z blachy tłoczonej

Elastomer 
wygłuszający

Możliwość tworzenia 
programów natryskowych 
i wannowych

Dzięki szerokiej ofercie produktów wannowych  
i prysznicowych Roca, istnieje możliwość 
dowolnego łączenia słuchawek prysznicowych, 
głowic, dysz ze sobą oraz z bateriami wannowymi  
i prysznicowymi.

Unikatowy korek blokujący

Pozwala nie tylko na sprawne przepłukanie 
instalacji  ale również na zablokowanie 
przepływu do ciśnienia 16 bar.

Oszczędność miejsca Oszczędność miejsca 
w łazience

Głowica i elementy techniczne baterii znajdują się  
w ścianie dzięki czemu zwiększa się przestrzeń 
użytkowa podczas kąpięli. Takie rozwiązanie 
jest estetyczne i pozwala na łatwiejsze utrzymanie 
baterii w czystości.

Bateria prysznicowa natynkowa Bateria prysznicowa podtynkowa

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ROCABOX
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RocaBox
Uniwersalne rozwiązanie dla instalacji podtynkowych

RocaBox

Ref. A525869403

MAX

MIN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"MAX

MIN7060 110

110

ø160

116
130

ø126152

max.95
min.70

18

G3/4"

ROCABOX / UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI PODTYNKOWYCH

System instalacji

Wymiary w mm.

Bezpieczny
dotyk

Zabezpieczenie
temp. do 38ºC

Natychmiastowa
reakcjaKompaktowa

Wszechstronna

Uniwersalna
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ø160

83

ø46

max.95
min.70

18

G3/4"
142

180

160

84

ø46

18

max.95
min.70

G3/4"
140

180

160

93

ø46

max. 95
min.70

18

G3/4"
145

180

160

93

ø46

max. 95
min.70

18

G3/4"
145

ROCABOX / UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI PODTYNKOWYCH

Baterie wannowo-prysznicowe

Lanta wannowo-prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403, głowica ceramiczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B11C00

Insignia wannowo-prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403, głowica ceramiczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B3AC00

L90/L90C

Wymiary w mm.

Thesis wannowo-prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403, głowica ceramiczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B50C00

Esmai wannowo-prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403, głowica ceramiczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B31C00

Atlas wannowo-prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403, głowica ceramiczna  
w zestawie, przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0B90C00
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Wymiary w mm.

Baterie wannowe lub prysznicowe

Lanta wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
głowica ceramiczna w zestawie

Ref. A5A2B31C00

Insignia wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
głowica ceramiczna w zestawie

Ref. A5A2B3AC00

L90/L90C

ROCABOX / UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI PODTYNKOWYCH

ø160

83

ø46

max.95
min.70

18

G3/4"
142

180

160

84

ø46

18

max.95
min.70

141

180

160

93

ø46

max.95
min.70

18

145

180

160

93

ø46

max.95
min.70

18

145

Thesis wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
głowica ceramiczna w zestawie

Ref. A5A2B50C00

Esmai wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
głowica ceramiczna w zestawie

Ref. A5A2B31C00

Atlas wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
głowica ceramiczna w zestawie

Ref. A5A2B90C00
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Wymiary w mm.

Baterie termostatyczne

T-1000 wannowo-prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
montaż podtynkowy, głowica termostatyczna,  
przełącznik wanna-natrysk.

Ref. A5A0C09C00

T-1000 wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
montaż podtynkowy, głowica termostatyczna.

Ref. A5A2C09C00

L90/L90C

ROCABOX / UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI PODTYNKOWYCH

76

13
ø46

ø46

78

 ø160

76

13
ø46

ø46

78

 ø160

Insignia wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
montaż podtynkowy, głowica termostatyczna.

Ref. A5A0C3AC00

Insignia wannowa lub prysznicowa

Do łączenia z RocaBox Ref. A525869403,  
montaż podtynkowy, głowica termostatyczna.

Ref. A5A2C3AC00
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RocaBox
Przykładowe możliwości kompletacji

LANTA

Element natynkowy baterii 
wannowej lub natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A2B11C00

STELLA

Zestaw punktowy 100/3. 
Ref. A5B1C03C07

Bateria jednouchwytowa bez przełącznika
+ słuchawka z mocowaniem punktowym

1.

Baterie jednofunkcyjne

Insignia

Element zewnętrzny baterii 
wannowej lub natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A2B3AC00

PLENUM

Słuchawka prysznicowa 
SQUARE 140/3. 
Ref. A5B1110C00

STELLA

Drążek prysznicowy 700 mm 
z mocowaniem słuchawki. 
Ref. A5B0205C00

NEO-FLEX

Wąż prysznicowy metalowy 
1,75 m. 
Ref. A5B2716C00

Bateria jednouchwytowa bez przełącznika 
+ słuchawka + drążek

2.

Kolanko ścienne Aqua 
Round 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1450C00

Kolanko ścienne Aqua 
Round 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1450C00

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI
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RocaBox umożliwia łączenie z wieloma rodzajami bateryjnych 
elementów zewnętrznych oraz prysznicowych i wannowych.

THESIS

Element natynkowy baterii 
wannowej lub natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A2B50C00

RAINSENSE

Głowica okrągła ø254 mm. 
Ref. A5B2250C00

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 300 mm. 
Ref. A5B0150C00

Bateria jednouchwytowa bez przełącznika 
+ deszczownica

3.

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI



112

ATLAS

Element natynkowy baterii 
wannowej lub natryskowej 
do łączenia z RocaBox 
Ref. A525869403, głowica 
ceramiczna w zestawie 
Ref. A5A2B90C00

WYLEWKA ŚCIENNA 
WANNOWA 

Długość 207 mm. 
Ref. A525310800  

Bateria jednouchwytowa bez przełącznika 
+ wylewka wannowa

5.

T-1000

Element natynkowy baterii 
wannowej lub natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A2C09C00

VICTORIA-T

Kolumna natryskowa. 
Ref. A5B9961C00

Kolanko ścienne Aqua 
Round 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1450C00

Bateria termostatyczna bez przełącznika 
+ kolumna prysznicowa

4.

RocaBox
Przykładowe możliwości kompletacji

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI

Baterie jednofunkcyjne
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Baterie dwufunkcyjne

THESIS 

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej do 
łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B50C00

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych Square  
400 mm. ramię metalowe, 
kolor chrom. 
Ref. A5B0950C00 

Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem 
+ deszczownica 
+ słuchawka z mocowaniem punktowym

6.

Kolanko ścienne Aqua 
Square 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1150C00

STELLA

Zestaw punktowy 100/3. 
Ref. A5B1C03C07

RAINDREAM 

Głowica kwadratowa 250 mm. 
Ref. A5B2450C00

INSIGNIA

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B3AC00

WYLEWKA ŚCIENNA 
WANNOWA 

Długość 207 mm. 
Ref. A525310800  

Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem 
+ deszczownica + wylewka wannowa

7.

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 300 mm. 
Ref. A5B0150C00

RAINDREAM 

Głowica kwadratowa 250 mm. 
Ref. A5B2450C00

RocaBox umożliwia łączenie z wieloma rodzajami bateryjnych 
elementów zewnętrznych oraz prysznicowych i wannowych.

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI
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WYLEWKA ŚCIENNA 
WANNOWA 

Długość 207 mm. 
Ref. A525310800  

Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem
+ słuchawka z mocowaniem punktowym 
+ wylewka wannowa

8.

ATLAS

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej 
do łączenia z RocaBox 
Ref. A525869403, głowica 
ceramiczna w zestawie, 
przełącznik wanna-natrysk.
Ref. A5A0B90C00

Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem 
+ deszczownica + dysze

9.

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 300 mm. 
Ref. A5B0150C00

PUZZLE 

Dysza ścienna (podtynkowa) 
ruchoma, kwadratowa. 
Ref. A5B3778C00

RAINDREAM 

Głowica okrągła ø300 mm  
stal szlachetna chrom. 
Ref. A5B2550C00

LANTA

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B11C00

STELLA

Zestaw punktowy 100/3. 
Ref. A5B1C03C07

Kolanko ścienne Aqua 
Round 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1450C00

RocaBox
Przykładowe możliwości kompletacji

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI

Baterie dwufunkcyjne
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T-1000

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej do 
łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0C09C00

Bateria termostatyczna z przełącznikiem 
+ słuchawka + drążek + wylewka wannowa

10.

PLENUM

Słuchawka prysznicowa 
ROUND 140/3. 
Ref. A5B1111C00

STELLA

Drążek prysznicowy 700 mm 
z mocowaniem słuchawki. 
Ref. A5B0205C00

Kolanko ścienne Aqua 
Round 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1450C00

NEO-FLEX

Wąż prysznicowy metalowy 
1,75 m. 
Ref. A5B2716C00

WYLEWKA ŚCIENNA 
WANNOWA 

Długość 207 mm. 
Ref. A525310800  

Bateria termostatyczna z przełącznikiem 
+ deszczownica + słuchawka + drążek

11.

RocaBox umożliwia łączenie z wieloma rodzajami bateryjnych 
elementów zewnętrznych oraz prysznicowych i wannowych.

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI

Insignia

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej do 
łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0C3AC00

Przyłącze kątowe Aqua  
Square 1/2’’ z uchwytem  
na słuchawkę. 
Ref. A5B0850C00

SENSUM 

Słuchawka prysznicowa 
SQUARE 130/4. 
Ref. A5B1108C00

RAINSENSE 

Głowica prostokąt 
360x240 mm. 
Ref. A5B3050C00

NEO-FLEX

Wąż prysznicowy metalowy 
1,75 m. 
Ref. A5B2716C00

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 300 mm. 
Ref. A5B0150C00



116

LANTA

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B11C00

Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem 
+ deszczownica + przelew wannowy 
z napełnianiem

13.

Przelew wannowy  
z napełnianiem chrom. 
Ref. A24L547001

Ramię ścienne do głowic 
prysznicowych 300 mm. 
Ref. A5B0150C00

Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem 
+ kolumna prysznicowa + wylewka wannowa

12.

RAINDREAM 

Głowica okrągła ø200 mmv. 
Ref. A5B2150C00

Kolanko ścienne Aqua 
Square 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1150C00

VICTORIA-T

Kolumna natryskowa. 
Ref. A5B9961C00

WYLEWKA ŚCIENNA 
WANNOWA 

Długość 207 mm. 
Ref. A525310800  

RocaBox
Przykładowe możliwości kompletacji

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI

Baterie dwufunkcyjne

INSIGNIA

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B3AC00
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Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem 
+ kolumna prysznicowa + przelew wannowy 
z napełnianiem

14.

Przelew wannowy  
z napełnianiem chrom. 
Ref. A24L547001

ESMAI

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej 
do łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B31C00

Kolanko ścienne Aqua 
Square 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1150C00

VICTORIA-T

Kolumna natryskowa. 
Ref. A5B9961C00

Bateria termostatyczna z przełącznikiem 
+słuchawka z mocowaniem punktowym 
+ przelew wannowy z napełnianiem

15.

NEO-FLEX

Wąż prysznicowy  
metalowy 1,75 m. 
Ref. A5B2716C00

PLENUM

Słuchawka prysznicowa  
ROUND 140/3. 
Ref. A5B1111C00

Przelew wannowy  
z napełnianiem chrom. 
Ref. A24L547001

Przyłącze kątowe Aqua 1/2’’ 
z uchwytem na słuchawkę. 
Ref. A5B5250C00

T-1000

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej do 
łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0C09C00

RocaBox umożliwia łączenie z wieloma rodzajami bateryjnych 
elementów zewnętrznych oraz prysznicowych i wannowych.

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI
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Bateria jednouchwytowa z przełącznikiem
+ słuchawka z mocowaniem punktowym 
+ wylewka wannowa

16.

THESIS

Element natynkowy baterii 
wannowo-natryskowej do 
łączenia z RocaBox. 
Ref. A5A0B50C00

PLENUM

Słuchawka prysznicowa 
SQUARE 140/3. 
Ref. A5B1110C00

STELLA

Drążek prysznicowy 700 mm 
z mocowaniem słuchawki. 
Ref. A5B0205C00

Kolanko ścienne Aqua 
Square 1/2’’ do podłączenia 
natrysku. 
Ref. A5B1150C00

NEO-FLEX

Wąż prysznicowy metalowy 
1,75 m. 
Ref. A5B2716C00

Przelew wannowy  
z napełnianiem chrom. 
Ref. A24L547001

RocaBox
Przykładowe możliwości kompletacji

ROCABOX / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KOMPLEMENTACJI

Baterie dwufunkcyjne

T1000 / RocaBox
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1. Bateria umywalkowa Atlas / 2. Umywalka nablatowa Inspira

1

2
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Katalog Roca dostępny 24/7 w nowej aplikacji na smartfony i tablety

Skorzystaj z bloga Roca life

Na naszym blogu Roca Life znajdziesz 
pomysły i inspiracje do aranżacji Twojej 
łazienki. Skorzystaj z porad i propozycji 

naszych ekspertów, aby jak najlepiej 
zaprojektować twoją osobistą  

przestrzeń relaksu. 

wejdź na roca.pl/rocalife

Dołącz do nas:

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, konstrukcji i parametrów wyrobów przedstawionych w tym katalogu bez uprzedniego powiadomienia. 
Aranżacja wnętrz przedstawionych w katalogu nie musi odpowiadać wymogom prawidłowej instalacji sanitarnej. Kolory przedstawione w katalogu mogą 
odbiegać od prawdziwych. Wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Android i iOS

Aplikacja dostępna jest za darmo na Google Play i w Apple Store.

www.facebook.com/rocapolska

www.youtube.com/rocapolska 

www.instagram.com/roca_polska

Chcesz oszczędzać wodę z Roca? – pobierz aplikację  
„Lubię Wodę” dostępną w sklepach App Store i Google® play.

www.roca.pl/rocalife

Witamy w świecie Roca Life! Porady i inspiracje na blogu. 

INFOLINIA 801 88 ROCA
801 88 7 6 2 2

Roca Polska Sp. z o.o.

e-mail: biuro@roca.pl
www.roca.pl

Sprawdź katalog Roca 
w internecie. 
Nowa aplikacja, w której znajdziesz cały katalog produktów 

łazienkowych Roca, prezentuje całkowicie odświeżony design 

i pozwala na łatwiejszy, szybszy i bardziej intuicyjny dostęp  

do oferty produktów.

Wśród nowych funkcji znajdziemy nie tylko porównywarkę 

produktów, ale możemy także tworzyć własne foldery i dzielić 

się z innymi swoimi projektami lub propozycjami.

wejdź na www.roca.pl


