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Przyjemne z pożytecznym – baterie concept:
To, co jeszcze przed kilkoma laty było jedynie codziennym dbaniem o higienę, dziś ewoluowało i oznacza o wiele więcej.  
W nowoczesnej łazience nie tylko można się umyć, ale przede wszystkim służy ona jako miejsce pielęgnacji ciała oraz sze-
roko pojmowanej relaksacji. Można w niej odnaleźć ukojenie dla duszy, chwilę zapomnienia i to, co najważniejsze – spokój.

Temat kąpieli, mycia czy porannego prysznica stanowi dzisiaj nie lada wyzwanie. Chodzi nie tylko o czysto architek-
toniczne aspekty, ale i funkcjonalność, tak ważną we współczesnym domu. Spełnienie indywidualnych potrzeb oraz 
satysfakcja estetyczna zamieniają niepozorne pomieszczenie codziennego użytku w łazienkę z Twoich snów, w której 
znajdujesz ukojenie i spokój. Dzięki produktom concept jesteśmy coraz bliżej tego celu, ponieważ możemy zaspokoić 
każde Twoje pragnienie i marzenie.

Od 40 lat w concept kojarzy się w Europie z produktami o najwyższej jakości w dziedzinie wyposażenia łazienkowego. 
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu temat armatury łazienkowej jest nam dobrze znany - stworzyliśmy pro-
gram concept 100 z myślą o tym, by sprostać wymaganiom naszych klientów zarówno pod względem estetycznym, jak 
i technicznym. Chcemy po prostu, abyś dzięki produktom Concept odnalazł w swojej łazience oazę spokoju i relaksu.

Łazienka z Twoich snów

Baterie concept 100

Integracja designu 
i funkcjonalności  
Technologia, komfort użycia, estetyka wykonania i cena: w przypad-
ku concept 100 wszystko współgra ze sobą idealnie. Baterie z ofer-
ty marki concept, wyprodukowane przez światowego lidera w tym 
segmencie, firmę Ideal Standard, charakteryzują się ponadczasowym  
designem oraz perfekcyjnie wpisują się w aktualne trendy. Dowodem 
na to są minimalistyczne wykończenia baterii. 

W armaturze zastosowano technologię ceramicznej głowicy, której 
działanie zostało przetestowane i sprawdzone w renomowanych la-
boratoriach. Dzięki niemu możliwe jest sterowanie temperaturą oraz 
zużyciem wody. Gwarantujemy wygodne użytkowanie armatury oraz 
jej niezawodność i bezpieczeństwo. Wszystko za bardzo przystępną 
cenę, która przykuwa uwagę nie tylko klientów indywidualnych, ale 
również firm profesjonalnie zajmujących się wyposażaniem oraz pro-
jektowaniem łazienek.

Bateria umywalkowa concept 100 niebawem zostanie wyróżniona 
tytułem „WELL - Water Efficiency Labelling”. Europejski znak jakości 
WELL potwierdza oszczędność w zakresie wody i energii oraz jest 
świadectwem najwyższej jakości. Przy ubieganiu się o niego brane są 
pod uwagę takie aspekty, jak: przestrzeganie norm europejskich oraz 
obowiązujących przepisów budowlanych, wytycznych dotyczących 
ograniczeń zużycia wody oraz higieny zagwarantowanej przy bra-
ku ingerencji chemikaliów i innych środków odkażających. Certyfikat 
„WELL“ jest dowodem niezawodnej jakości, która charakteryzuje ba-
terie umywalkowe concept 100. 

Więcej informacji na temat produktów, pryszniców, ceramiki oraz ak-
cesoriów firmy concept oraz programu armatur concept 100 znajdą 
Państwo na stronie www.concept.ik.pl.

Cenisz sobie wysoki komfort użytkowania?

Wybierz baterie concept 100, które wyróżnia 
estetyczny design. Dzięki nim Twoja łazienka 
stanie się Twoją oazą.

Dodatkowe elementy, jak np. prysznic bi-
detowy w zestawie z baterią umywalkową 
concept 100, to praktyczne rozwiązania do 
codziennego zastosowania.
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Jeden program  
– wiele zastosowań 
Baterie umywalkowe, prysznicowe, wannowe i bidetowe; wbudowane, 
tradycyjne oraz termostatyczne; łazienkowe oraz kuchenne; standar-
dowe i niskociśnieniowe: dzięki produktom z programu concept 100 
możliwe stało się połączenie różnych zastosowań przy użyciu uniwer-
salnego designu. 

W przypadku rozwiązań stosowanych w łazienkach zaleca się montaż 
termostatów, które stanowią dodatkowy walor pod względem komfor-
tu, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Dopracowana w najmniej-
szych szczegółach oraz bardzo czuła technologia regulacji zastoso-
wana w termostatach gwarantuje stałą temperaturę przy wahających 
się wartościach ciśnienia. Dzięki sprawnemu regulowaniu temperatury 
oraz możliwości kontrolowania zużywanej wody oszczędzamy nie tyl-
ko wodę, ale i energię. Tradycyjne termostaty concept 100 miesza-
ją wodę ciepłą oraz zimną bezpośrednio przed jej dopływem, dzięki 
czemu strumień wypływający z baterii osiąga optymalną temperaturę. 
Poza tym wyposażone są one w regulator temperatury, który skutecz-
nie chroni przed niepożądanym oparzeniem skóry.

Perfekcyjne rozwiązanie pod względem 
technicznym oraz minimalistyczny i elegancki 
design: element natynkowy …

… oraz tradycyjna wersja ścienna stworzo-
na w ramach marki concept – oba modele 
stanowią praktyczne oraz niebywale estety-
czne rozwiązanie.

Wśród baterii prysznicowych to niezaprzeczalny faworyt: termostat prysznicowy 
concept 100, dzięki któremu oszczędzasz wodę i kąpiesz się w odpowiedniej dla 
Ciebie temperaturze. Model stworzony dla wanien – termostat wannowy concept 100 
– wyposażony jest w system samozabezpieczający z zaworem zwrotnym (polecany 
przez Niemieckie Towarzystwo Gazociągowe i Wodociągowe DVGW).



  

Głowice ceramiczne w bateriach concept 
pasują także do starszych modeli, a więc 
wymiana nie stanowi żadnego problemu.

Technologia Click: Unieś uchwyt i zatrzymaj 
go w momencie, gdy usłyszysz kliknięcie. 
Oszczędzisz w ten sposób nawet do 50% 
zużycia wody!

Wygodny i bezpieczny: kontrolowana regu-
lacja temperatury oraz zintegrowany system 
kontroli ciepłej wody.

concept 100  
– wszystko uregulowane   
Centralnym punktem armatury concept jest ceramiczna głowica, wy-
posażona w nowoczesną technologię Click i posiadająca wiele zalet: 

•  Oszczędzasz zużycie wody nawet do 50%: Dzięki nowej funkcji re-
gulującej zużycie wody w formie głowicy z technologią Click, możliwe 
jest kontrolowanie zużycia wody według indywidualnego zapotrzebo-
wania. Pełen strumień wody można uzyskać dopiero po przekrocze-
niu miejsca kliknięcia. 

•  Jeśli szczególnie cenisz sobie wygodę użycia: Funkcjonalny zakres 
pracy mieszacza (120°) pozwala regulować go w łatwy sposób.

•  Bezpieczeństwo pod kontrolą: Za sprawą zintegrowanego systemu 
kontroli ciepłej wody masz możliwość regulowania temperatury stru-
mienia.

Kąt
Tem

per
atu

ra

Baterie concept 100 | concept 200 Baterie concept 100 
– wygoda i funkcjonalność armatury

Program concept 100 
– przegląd produktów Węże montażowe w ramach oferty baterii 

concept uzyskały pozwolenie Niemieckiego 
Towarzystwa Gazociągowego i Wodociągo-
wego DVGW i uzyskały kategorię A, jeśli cho-
dzi o produkty mające kontakt z wodą pitną. 
Produktom przydzielono numer katalogowy.

•1  Bateria umywalkowa 
Wymiar: 109 mm, z bądź bez zaworu 
spustowego, 75B0091AA; 75B0092AA; 
75B0093AA; 75B0094AA; 75B0095AA

•2  Bateria umywalkowa z prysznicem  
bidetowym „Combidetta”,  
Wymiar: 108 mm, z zaworem spu-
stowym 
75B0097AA

•3  Bateria bidetowa 
Wymiar: 127 mm, 
75B0099AA

•4  Bateria wannowa ścienna 
Wymiar: 150 mm, system samozabez-
pieczający, możliwość aplikacji  
słuchawki prysznicowej,  
75B0102AA

•5  Bateria natryskowa ścienna z systemem 
samozabezpieczającym oraz zaworem 
zwrotnym  
75B0100AA

•6  Element natynkowy baterii wannowo- 
natryskowej  
A5903AA

•7  Element natynkowy baterii natryskowej* 
75A5902AA

•8  Bateria wannowo-natryskowa ścienna, 
termostatyczna, bez zestawu  
prysznicowego  
75A5906AA

•9  Bateria natryskowa ścienna, termostaty-
czna, bez zestawu prysznicowego 
75A5905AA

•10  Bateria kuchenna stojąca 
Wymiar: 234 mm 
75B0104AA

•11  Bateria kuchenna ścienna 
Wymiar: 245 mm 
75B0106AA

•12  EASY-BOX, element podtynkowy baterii 
A1000NU

•1 •2 •3

•4 •5 •6

•7 •8 •9

•10 •11 •12
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Odwiedź nas w internecie: www.concept.ik.pl

Marka wysokiej jakości
Concept oznacza markę stworzoną przez renomowane firmy, współpracujące ze sobą  
w obszarze wyposażenia sanitarnego oraz elementów grzewczych.
Produkty tej marki odpowiadają najwyższym standardom jakości i idealnie nadają się do Twojej 
łazienki.
Zapraszamy do zapoznania się z innymi prospektami reklamowymi marki concept dostępnymi 
w hurtowniach Instal-Konsorcjum oraz u Twojego Instalatora.


