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MAKSYMALNY 
 MINIMALIZM

Prostota jest współcześnie synonimem sty-
lu i wyrafinowanej elegancji. Kolekcja mebli 
i ceramiki łazienkowej INVƎRTO, bazująca 
na najnowszych rozwiązaniach wzorniczych 
i technologicznych, idealnie wpisuje się  
w tę tendencję, tworząc nowoczesny  
koncept wnętrzarski na miarę XXI wieku.

Simplicity is a synonym of style and sophis-
ticated elegance. The INVƎRTO bathroom 
furniture & ceramics collection, based on 
the latest design and technological solutions,  
fits perfectly into this trend and creates  
a modern interior concept suited for the  
21st century.

MAXIMUM 
 MINIMALISM
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MODERN CONCEPT

Minimalistycznie proste formy. Niestan-
dardowe pomysły i nieoczywiste mate-
riały, takie jak frezowane płytki gresowe 
na frontach mebli łazienkowych połą-
czone z matową ceramiką, plus zaawan-
sowane rozwiązania ułatwiające życie. 
To wszystko tworzy nowoczesną kolek-
cję INVƎRTO.

Minimalist simple forms. Non-standard 
ideas and non-obvious materials, such 
as milled tiles on the fronts of bathroom 
furniture combined with matt ceramics. 
Plus advanced solutions to make life 
easier. It all creates a modern INVƎRTO 
collection.

NOWOCZESNY KONCEPT
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Grey marble ideally fits in to minimalist in-
teriors. The original dusty shade of the Lake 
Stone surface with white and graphite vein-
ing gives an unlimited space to create inspi-
rational spaces. In the INVƎRTO collection, 
tiles appear in an unusual and original role – 
on the fronts of bathroom furniture.

GREY MARBLE

SHADES

OF GREY

Szary marmur idealnie odnajduje się w mi-
nimalistycznych wnętrzach. Oryginalny 
odcień popielatej powierzchni Lake Stone 
o białym i grafitowym użyłowieniu daje nie-
ograniczone pole do tworzenia inspirują-
cych przestrzeni. W kolekcji INVƎRTO płyt-
ki pojawiają się w nietypowej i oryginalnej 
roli – na frontach mebli łazienkowych.

SZARY MARMUR

ODCIENIE

SZAROŚCI
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FRONTALNA
REWOLUCJA!
Używana na ścianach i na podłodze płyt-
ka ceramiczna trafiła teraz na fronty me-
bli, tworząc wyjątkowy design łazienki 
w formie wzajemnie przenikających się 
płaszczyzn mebli, ścian i podłóg. Szafki 
dostępne są w dwóch odcieniach: mini-
malistycznej szarości i klasycznego bia-
łego marmuru. Korpusy mebli, wykona-
ne z odpornej na wilgoć płyty w kolorze 
jasnego dębu, perfekcyjnie współgrają 
ze śnieżnobiałymi i popielatymi elemen-
tami.

FRONTAL
REVOLUTION!
The ceramic tile used on the walls and 
on the floor now has been placed on the 
furniture fronts, creating a unique bath-
room design in the form of intermingling 
surfaces of furniture, walls and floors. 
The cabinets are available in two shades: 
minimalist grey and classic white mar-
ble. The furniture bodies, made of mois-
ture-resistant panel boards in light oak 
colour, perfectly match the snow-white 
and grey elements.

fronty z PŁYTKĄ
fronts with TILES

SZAFKI ŁAZIENKOWE

BATHROOM CABINETS

S930-003

INVƎRTO
LAKE STONE 60
szafka 
podumywalkowa

washbasin cabinet

S930-004

INVƎRTO
LAKE STONE 80
szafka 
podumywalkowa

washbasin cabinet

S930-005

INVƎRTO
LAKE STONE 100
szafka 
podumywalkowa

washbasin cabinet

S930-014

INVƎRTO
LAKE STONE 40
szafka wisząca

wall hung cabinet

S930-009

INVƎRTO
LAKE STONE

słupek

pillar

S930-007

INVƎRTO
LAKE STONE 100

szafka z blatem

countertop
cabinet

S930-006

INVƎRTO
LAKE STONE 80

szafka z blatem

countertop
cabinet
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GOOD STYLE

Wyrafinowana i oszczędna forma, paleta 
eleganckich bieli i szarości w zestawieniu 
z elementami z jasnego dębu i dymione-
go szkła – wszystko to znajdziesz w port-
folio INVƎRTO. Ta przemyślana i dopra-
cowana w każdym detalu kolekcja mebli  
i ceramiki daje nieograniczone możliwo-
ści tworzenia wnętrz doskonałych.

Sophisticated yet simple form, a pal-
ette of elegant whites and greys  
in combination with elements of light  
oak and smoky glass - you will find all 
in the INVƎRTO portfolio. This well-
thought-out and refined collection of 
furniture and ceramics in every detail 
gives you unlimited possibilities to cre-
ate perfect interiors.

W DOBRYM STYLU
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Marble has always inspired artists. 
Especially its white version has become 
a synonym of luxury and timeless beauty. 
That’s why Cersanit designers have  
reached for this elegant material, creating 
the fronts of bathroom furniture in the 
INVƎRTO collection. The classic white 
marble with grey veins looks great both  
in larger bathrooms and in small interiors.

WHITE MARBLE

TONES OF

WHITE

Marmur od zawsze inspirował artystów. 
Szczególnie jego biała wersja stała się  
synonimem luksusu i ponadczasowe-
go piękna. Dlatego projektanci Cersanit 
sięgnęli właśnie po ten elegancki mate-
riał, tworząc fronty mebli łazienkowych  
kolekcji INVƎRTO. Klasyczna biel marmuru  
o szarych żyłach doskonale prezentuje się  
zarówno w większych łazienkach, jak  
i na małych powierzchniach.

BIAŁY MARMUR

BIELTON
 W TON
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fronty z PŁYTKĄ
fronts with TILES

SZAFKI ŁAZIENKOWE

BATHROOM CABINETS

S930-016

INVƎRTO
CALACATTA 60
szafka 
podumywalkowa

washbasin cabinet

S930-017

INVƎRTO
CALACATTA 80
szafka 
podumywalkowa

washbasin cabinet

S930-018

INVƎRTO
CALACATTA 100
szafka 
podumywalkowa

washbasin cabinet

S930-013

INVƎRTO
CALACATTA 40
szafka wisząca

wall hung cabinet

S930-008

INVƎRTO
CALACATTA 

słupek

pillar

S930-002

INVƎRTO
CALACATTA  100

szafka z blatem

countertop
washbasin

S930-001

INVƎRTO
CALACATTA 80
szafka z blatem

countertop
cabinet

PERFEKCJA
W KAŻDYM DETALU

Wnętrza słupków i szafek wiszących 
wykończone są w kolorze dębu i mają  
eleganckie szklane półki z dymione-
go szkła. Szuflady wyściełane są an-
typoślizgową matą i wyposażone są  
w system TANDEMBOX, również  
z dymionym szkłem. Prowadnice  
szuflad zapewniają ciche zamykanie,  
a płaski syfon pozwala na maksymalne  
wykorzystanie powierzchni.

PERFECTION
IN EVERY DETAIL

The interiors of pillars and wall hung 
cabinets are finished in oak colour  
and have elegant shelves of smoked 
glass. Drawers are padded with  
a non-slip mat, and equipped with  
TANDEMBOX system, also with  
smoked glass. The drawer slides ensure 
quiet closing, and the flat siphon allows 
maximum use of the surface.
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fronty ze SZKŁA
GLASS & MIRROR fronts

DOBRZE SIĘ
SKŁADA 
Kolekcja INVƎRTO daje możliwość 
tworzenia unikalnych połączeń szafek 
wiszących, dostępnych w wykończe-
niach: z płytką, ze szkłem hartowanym 
i lustrem. Szafki można wieszać obok 
siebie lub jedna pod drugą.

WELL-

-COMBINED
The INVƎRTO collection gives you 
the opportunity to create unique 
combinations of wall hung cabinets, 
available in finishes: with ceramic tile, 
with tempered glass and a mirror.  
The cabinets can be hung side by side 
or one above the other.

S930-011

INVƎRTO 60
szafka

lustrzana

mirror cabinet

SZAFKI ŁAZIENKOWE

BATHROOM CABINETS

S930-015

INVƎRTO
GLASS 40
szafka wisząca

wall hung
cabinet

S930-010

INVƎRTO 40
szafka lustrzana

mirror cabinet
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AESTHETICS & FUNCTIONALITY

Projektowanie pięknych przedmio-
tów użytkowych nie musi odbywać się 
kosztem ich funkcjonalności. Kolekcja 
INVƎRTO perfekcyjnie łączy obydwa 
aspekty. Estetyka wzornictwa, prostota  
i wygoda użytkowania pozostają w ide-
alnej równowadze. Poza niebanalnym  
designem INVƎRTO wprowadza no-
watorskie rozwiązania technologiczne, 
takie jak łatwa w pielęgnacji matowa 
ceramika czy cichy i higieniczny system 
spłukiwania wirowego STREAM ON.

Designing beautiful objects does not 
have to be at the cost of their function-
ality. The INVƎRTO collection perfectly 
combines both aspects. Design aesthet-
ics, simplicity and convenience of use 
remain in perfect balance. In addition  
to its original design, INVƎRTO introduc-
es innovative technological solutions, 
such as the easy-to-care matt ceramics 
or the silent and hygienic STREAM ON 
flushing system.

ESTETYKA & FUNKCJONALNOŚĆ
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MATT VS. GLOSS 
In the INVƎRTO collection appears an unu-
sual ceramics in matt version as an alterna-
tive to traditional bathroom ceramics with 
a gloss finish. This is a non-trivial solution 
that catches the eye and indicates an ex-
cellent knowledge of interior design trends.  
It allows you to create original and uncon-
ventional interiors.

The cutting-edge matt versus an elegant 
classic gloss? You have a choice!

MATT BATHROOM CERAMICS

MAT VS. BŁYSK 
W kolekcji INVƎRTO pojawia się nieco-
dzienna ceramika w wersji matowej jako 
alternatywa dla tradycyjnej ceramiki łazien-
kowej z połyskiem. To niebanalne rozwiąza-
nie, które przyciąga wzrok i wskazuje na do-
skonałą znajomość trendów wnętrzarskich. 
Pozwala stworzyć wnętrza oryginalne i nie-
szablonowe.  

Matowa awangarda kontra elegancka klasy-
ka z połyskiem? Od dzisiaj masz wybór!

MATOWA CERAMIKA ŁAZIENKOWA
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na BLAT&

 MEBEL
FURNITURE &

COUNTERTOP

K671-010

INVƎRTO 60
umywalka nablatowa
owalna MAT

countertop washbasin
oval MATT

ZABŁYŚNIJ

MATEM! 
Ceramika z matowego szkliwa nie  
odbija światła, dzięki czemu wnętrza,  
w których ją zastosujemy, nabierają lek-
kości oraz łagodności. Wykończenie  
to sprawia, że powierzchnie są przyjemne  
w dotyku i łatwo utrzymać je w czystości.

SHINE WITH

MATT!
Ceramics made of matt glaze do not re-
flect light. The interiors in which we use it 
acquire lightness and gentleness. This finish 
makes the surfaces pleasant to touch and 
easy to keep clean.

UMYWALKI

WASHBASINS

K671-015

INVƎRTO 60
umywalka 

meblowo-nablatowa
prostokątna MAT

furniture & countertop
washbasin rectangular MATT

K671-013

INVƎRTO 80
umywalka 

meblowo-nablatowa
PRAWA MAT

furniture & countertop
washbasin RIGHT MATT

K671-014

INVƎRTO 80
umywalka 

meblowo-nablatowa
LEWA MAT

furniture & countertop
washbasin LEFT MATT

K671-012

INVƎRTO 100
umywalka 

meblowo-nablatowa MAT

furniture & countertop
washbasin MATT

K671-011

INVƎRTO 60
umywalka nablatowa

prostokątna MAT

countertop washbasin
rectangular MATT
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na BLAT&

 MEBEL
FURNITURE &

COUNTERTOP

UMYWALKI

WASHBASINS

K671-008

INVƎRTO 60
umywalka nablatowa
prostokątna

countertop washbasin
rectangular

K671-006

INVƎRTO 80
umywalka meblowo-
-nablatowa PRAWA

furniture & countertop 
washbasin RIGHT

K671-005

INVƎRTO 60
umywalka 
meblowo-nablatowa

furniture & countertop 
washbasin

K671-016

INVƎRTO 80
umywalka meblowo-
-nablatowa LEWA

furniture & countertop 
washbasin LEFT

K671-007

INVƎRTO 100
umywalka 
meblowo-nablatowa

furniture & countertop 
washbasin

K671-009

INVƎRTO 60
umywalka nablatowa

owalna

countertop washbasin
oval

OLŚNIEWAJ
POŁYSKIEM!
Biała ceramika łazienkowa z połyskiem 
jest wciąż najpopularniejszym wybo-
rem przy urządzaniu łazienki. Dlatego  
INVƎRTO w swojej kolekcji oferuje 
również klasyczne umywalki w stan-
dardowym, błyszczącym wykończeniu. 
Prosty kształt umywalek w połączeniu  
z blaskiem szkliwa doda wysublimowa-
nej elegancji każdej łazience.

SHINE & GLOW
White, gloss bathroom ceramics is still 
the most popular choice when equip-
ping a bathroom. That’s why INVƎRTO  
in its collection also offers classic wash-
basins with a standard, glossy finish.  
The simple shape of the washbasin 
combined with the shiny glaze will add  
sophisticated elegance to any bathroom.
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STREAM ON
– TECHNOLOGY 
INSPIRED BY 
NATURE

INVƎRTO wall hung bowls are 
equipped with the innovative 
STREAM ON flushing system, which 
reverses the flow of water, turning  
it into a whirl. In this way, it removes 
impurities perfectly and extreme-
ly quietly. The inside of the toilet 
was shaped as if by swirling water. 
Everything to ensure the highest 
standard of hygiene.

INNOVATIVE FLUSHING SYSTEM

STREAM ON
— TECHNOLOGIA 
INSPIROWANA 
NATURĄ

Zawieszane miski INVƎRTO wypo-
sażone są w innowacyjny system 
spłukiwania STREAM ON, który od-
wraca strumień wody, zamieniając 
go w wir. W ten sposób perfekcyjnie 
i niezwykle cicho usuwa zanieczysz-
czenia. Wnętrze toalety zostało 
zaprojektowane tak, jakby uformo-
wała je wirująca woda. Wszystko  
po to, by zapewnić najwyższy stan-
dard higieny.

INNOWACYJNY SYSTEM SPŁUKIWANIA  
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spłukiwanie wirowe 
STREAM ON
swirl flushing

SZACH MAT! 
INVƎRTO to nowoczesność, wysokiej kla-
sy wzornictwo i funkcjonalność. Trio nie do 
pobicia! Miska i bidet dostępne są w wer-
sjach błysk i mat. W toalecie zastosowano 
innowacyjny, wirowy system spłukiwania  
STREAM ON – jest on cichszy i skuteczny. 
Deska toaletowa INVƎRTO to cienka i wy-
trzymała SLIM WRAP. Dostępna jest w wersji 
standardowej i matowej. Ma funkcję łatwe-
go wypinania jednym przyciskiem, a system  
soft-close zapewnia ciche domykanie deski. 
Wykonana jest z wysokiej jakości antybakte-
ryjnego duroplastu.

CHECK-MATE!
INVƎRTO means modernity, good design 
and functionality. Trio that cannot be beaten!  
The toilet bowl and bidet are available in 
gloss and matt version. The toilet has an 
innovative, STREAM ON swirl flushing  
system, it is quiet and effective. The INVƎRTO 
toilet seat is a thin and durable SLIM WRAP.
It is available in standard and matt version.  
It has an one button easy-off function and  
the soft-close system, that ensures quiet  
closing of the board. It is made of high  
quality antibacterial duroplast.

MISKI, DESKI I BIDETY

BOWLS, TOILET SEATS & BIDETS

K98-0187

INVƎRTO
SLIM WRAP

duroplastowa deska
toaletowa

duroplast toilet seat

K671-001

INVƎRTO
STREAM ON

miska zawieszana

wall hung bowl

K671-002

INVƎRTO
bidet zawieszany

wall hung bidet

K671-004

INVƎRTO
bidet zawieszany MAT

wall hung bidet MATT

K98-0198

INVƎRTO
SLIM WRAP
duroplastowa deska
toaletowa MAT

duroplast toilet seat
MATT

K671-003

INVƎRTO
STREAM ON
miska zawieszana 
MAT

wall hung bowl
MATT
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Piękno tkwi w prostocie. Dlatego INVƎRTO 
stawia na wyszukany minimalizm. Nie tyl-
ko pod względem formy, wzornictwa  
i stonowanej kolorystyki, ale także pod 
względem funkcjonalności oraz montażu. 
Jeśli więc poszukujesz do swojej łazien-
ki nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, które będą nie tylko piękne, ale  
i praktyczne, to ta kolekcja bez wątpienia  
jest dla Ciebie.

Beauty lies in simplicity. That’s why INVƎRTO 
focuses on sophisticated minimalism. Not 
only in terms of shape, design and subdued 
colours, but also functionality and assem-
blage. If you are looking for modern techno-
logical solutions for your bathroom, which 
will be not only beautiful, but also practical, 
this collection is undoubtedly for you.

MNIEJ ZNACZY 
 WIĘCEJ

LESS IS 
 MORE
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Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na stosowaną 
technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in the catalogue. Owing to 
the printing technique the real appearance of the products in the offer may be slightly different than the products presented in the pictures.


