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Doceń radość korzystania z wody dzięki bateriom 
concept 200
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 szeroko pojmowanej relaksacji. Można w niej odnaleźć ukojenie dla duszy, chwilę zapomnienia i to, co naj-
ważniejsze – 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 ponad 40 lat marka 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 linię produktów concept 200, prezentującą nowoczesny design oraz innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne. Chcemy po prostu, abyś dzięki produktom concept odnalazł w swojej łazience oazę spokoju i relaksu.

Łazienka z Twoich snów

Armatura concept 200

Niekonwencjonalny design, 
ciekawe rozwiązania 
technologiczne   
Żadne inne urządzenia w domu nie są używane tak często, jak armatura 
sanitarna, dlatego ścisła symbioza pomiędzy estetyką a funkcjonal-
nością w przypadku baterii odgrywa tak istotną rolę. Projektanci Ideal 
Standard, światowego lidera w branży armatury łazienkowej, stworzyli 
serię armatury w ramach programu concept 200, którą charakteryzuje 
jednolita koncepcja. Nowoczesny design, wkomponowany w innowacyj-
ne rozwiązania technologiczne, sprawia, że linia produktów concept 200 
idealnie podkreśli walory Twojej łazienki oraz kuchni. Wszystkie baterie 
concept 200 zostały stworzone również z myślą o innych produktach, 
dlatego doskonale pasują pod względem estetycznym i praktycznym 
do kabin prysznicowych, ceramiki i pozostałych akcesoriów z serii.  

Rozwiązania dla twojej łazienki 
Obecne trendy w designie baterii zdominowały ostre linie boczne oraz 
charakterystyczna forma baterii. Pod względem technicznym warto 
zwrócić uwagę na samo „serce” armatury, tj. głowicę w technologii 
Click, wyposażoną w wysokiej jakości uszczelki ceramiczne, co zwiększa 
wygodę użycia i bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala na zaosz-
czędzenie wody i energii. 
Bateria umywalkowa concept 200 niebawem zostanie wyróżniona  
tytułem „WELL – Water Efficiency Labelling”. Europejski znak jakości 
WELL potwierdza oszczędność w zakresie wody i energii oraz jest 
świadectwem najwyższej jakości armatury. Przy ubieganiu się o tytuł 
WELL pod uwagę brane są takie aspekty, jak: przestrzeganie norm  
europejskich oraz obowiązujących przepisów budowlanych, wytycznych 
dotyczących ograniczeń zużycia wody oraz higieny zagwarantowanej 
przy braku ingerencji chemikaliów i innych środków odkażających.

Armaturę concept 200 charakteryzuje 
stylowe wzornictwo z wyraźnym 
motywem przewodnim.  

Estetyczne wykonanie baterii pozwala codzien-
nie korzystać z wody wygodnie i z przyjemno-
ścią, niezależnie, czy jest to bidet, umywalka, 
prysznic czy wanna. Armatura concept 200 
równie dobrze prezentuje się też w kuchni.

Płaszczyzna pozioma 
zamiast pionowej:
armatura ścienna sta-
nowi stylowe i nowo-
czesne rozwiązanie.
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Kojący szum wody 
Wszędzie tam, gdzie w domu słychać wodę – niezależnie od tego, czy 
jest to szum strumienia wlewanego do wanny czy uderzenia pojedyn-
czych kropel o szyby kabiny prysznicowej – znajdują zastosowanie  
innowacyjne rozwiązania z serii concept 200. W przypadku pryszni-
ca i wanny pozostaje więc tylko kwestia wyboru, czy bateria ma być  
zewnętrzna czy wbudowana. 

Jeśli podejmiesz już decyzję, nowa linia produktów concept 200 nie 
zawiedzie twoich oczekiwań. Zapewniamy wieloletnią gwarancję jakości 
i funkcjonalności zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz ich 
niezawodność. 

Concept 200 to także stale rozwijane pomysły i nowe koncepcje. Uni-
wersalny zestaw montażowy do wbudowanych armatur daje możli-
wość późniejszej zamiany baterii z mieszaczem na termostatyczną.  
A wszystko dla Twojej wygody!

Bateria wannowa concept 200 oraz słu-
chawka prysznicowa concept 200 tworzą 
idealny duet.

Bateria wannowo-natryskowa concept 200 
z funkcją automatycznego powrotu do usta-
wień początkowych.

Armatura concept zapewnia jednolity wizerunek łazienki. Baterie i akcesoria idealnie ze 
sobą współgrają, niezależnie czy jest to rozwiązanie z myślą o bidecie, wannie, umywalce 
czy prysznicu. Są niezawodne przy codziennym użyciu.
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Zewnętrzna bateria z termostatem concept 
200 ma nowoczesny kształt, jest także funk-
cjonalna i bezpieczna. Ten rodzaj armatury 
zapewnia stałą temperaturę bez konieczno-
ści regulowania jej zimnym strumieniem.

Bateria z termostatem w wersji wbudowanej 
charakteryzuje się identycznymi walorami – 
wybór należy do was.  

Zdjęcie z lewej strony: Produkty concept 200 
idealnie sprawdzają się pod prysznicem, 
zarówno pod względem kształtu, jak i funk-
cjonalności. Wpasowują się wizualnie w oto-
czenie łazienki oraz prezentują nowoczesne 
rozwiązania technologiczne. Na zdjęciu po 
lewej widać wbudowaną baterię z termosta-
tem w połączeniu z ręczną oraz sufitową słu-
chawką natryskową z deszczownicą. 

Z prawej strony pełna kompilacja produktów 
i rozwiązań concept 200: termostat, drążek 
prysznicowy, bateria prysznicowa z deszczow-
nicą, słuchawka prysznicowa oraz wąż prysz-
nicowy.

Concept 200 
w Twojej kabinie prysznicowej 
Dla zwolenników relaksujących pryszniców concept 200 prezentuje 
baterię natryskową z mieszaczem bądź z termostatem – obie w wersji 
wbudowanej lub zewnętrznej. 

Baterie natryskowe concept 200 charakteryzuje nowoczesna forma oraz 
niezawodna technologia. Baterie z termostatem oferują również dodatko-
we udogodnienia, zapewniające wygodne użycie oraz bezpieczeństwo. 
Termostaty concept 200 są wyposażone w szybko reagujące elementy  
regulujące, które dzięki technologii regulatorów wypełnionych wo-
skiem pracują bezawaryjnie przez długie lata. Przy pomocy baterii  
z termostatem możliwe jest osiągnięcie stałej temperatury wody ciepłej 
przy wahających się wartościach ciśnienia, ponieważ są one wyposa-
żone w specjalne ograniczniki temperatur. 

Nowoczesna technologia 
w trosce o bezpieczeństwo 
Dzięki elementom izolującym nie dochodzi do nagrzania się armatury. 
Ponadto dzięki sprawnej regulacji wody baterie z termostatem zmniej-
szają zużycie wody oraz energii.
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Technologia na wyciągnięcie ręki
Armatura z serii concept wyróżnia się na tle pozostałych nie tylko ele-
ganckim designem, ale przede wszystkim zintegrowanym systemem 
ceramicznej głowicy, który posiada wiele praktycznych 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.

Armaturę concept 200 wyróżnia zastosowa-
nie inteligentnych technologii, m.in. funkcja 
oszczędzania wody za pomocą głowicy typu 
Click, wygodny zakres temperatury, zintegro-
wana kontrola temperatury ciepłej wody. 

Głowice ceramiczne w bateriach concept 
pasują także do starszych modeli, dzięki cze-
mu wymiana nie stanowi żadnego problemu.
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Wszystkie produkty concept 200 posiadają 
klasę 1, jeśli chodzi o klasę emisji hałasu. 
Tylko zewnętrzna bateria natryskowa z ter-
mostatem nie została zaklasyfikowana do 
tej grupy. Ze względu na charakter swojej 
konstrukcji, została ona wyposażona w izo-
lujące hałas połączenie kolankowe.

•1   Bateria umywalkowa stojąca 
Wymiary: 115 mm,  
z zaworem spustowym, 75B0109AA, 
75B0110AA; bez zaworu, 75B0111AA

•2  Bateria umywalkowa stojąca z wyciąganą 
wylewką. 
Wymiary: 118 mm, z wyciąganą głowicą 
kranu, 75B0113AA

•3   Bateria umywalkowa stojąca wysoka 
Wymiary: 115 mm, na przedłużonej 
podstawie (o wys. 145 mm), wysokość 
strumienia: 229 mm, 75B0118AA

•4   Bateria umywalkowa stojąca obrotowa 
Wymiary: 140 mm,  
wysokość strumienia: 219 mm,  
z zaworem spustowym: 75B0114AA; 
bez zaworu, 75B0115AA

•5   Bateria umywalkowa ścienna, 
element natynkowy  
Wymiary: 178 mm, 75A5909AA;  
Wymiary: 222 mm (brak rys.),  
75A5910AA

•6  Bateria umywalkowa stojąca PICCOLO 
Wymiary: 90 mm, bez zaworu  
spustowego, 75B0116AA

•7    Bateria bidetowa stojąca 
Wymiar: 131 mm, 75B0119AA

•8   Bateria wannowa ścienna, Wymiar:  
189 mm, z regulatorem strumienia wody, 
bez zestawu słuchawkowego 
75B0122AA

•9   Bateria natryskowa ścienna 
Z blokadą przeciw cofaniu się wody, 
bez słuchawki prysznicowej  
75B0120AA

•10   Element natynkowy baterii  
wannowo-natryskowej 
75A5912AA

•11  Element natynkowy baterii natryskowej* 
75A5911AA

•12  Bateria natryskowa ścienna, termosta-
tyczna, bez zestawu prysznicowego 
75A5916AA

Armatura concept 200 
– przegląd produktów
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•13  Zestaw prysznicowy z baterią  
termostatyczną, słuchawką  
prysznicową oraz deszczownicą 
75A5923AA

•14   Element natynkowy termostatycznej 
baterii wannowej 
75A5915AA

•15   Element natynkowy termostatycznej 
baterii wannowej 
75A5914AA

•16  Zestaw zaworów podtynkowych  
do wody ciepłej, zimnej i mieszanej 
75A5917AA

•17  Bateria kuchenna stojąca obrotową 
wylewką 
Wymiary: 231 mm, 
Wysokość strumienia: 125 mm 
75B0124AA

•18  Bateria kuchenna stojąca z obrotową 
wylewką 
Wymiar: 230 mm, wysokość  
strumienia: 145 mm, zintegrowany 
zawór do zmywarki  
75B0126AA

•19   Bateria kuchenna stojąca z obrotową, 
wyciąganą wylewką 
Wymiary: 235 mm, wysokość  
strumienia: 129 mm,  
75B0128AA

•20   EASY-BOX, element podtynkowy baterii 
A1000NU

•21  Zestaw podtynkowy do umywalkowej 
baterii ściennej 
A4265NU

*  Zestaw do baterii wbudowanych 
EASY BOX należy zamawiać osobno.

**  Zestaw do baterii wbudowanych 
umywalkowych na ścianę należy  
zamawiać osobno.
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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.


