
kompleksowe rozwiązania do łazienek

bilbao

najwyższa jakość 
w pięknym stylu



PoZNaj ZalETY 
naszych produktów



produkty opoczno charakteryzują się ciepłym, naturalnym odcieniem bieli,  
tworząc w łazience przytulny, odprężający klimat.

identyczny odcień bieli na umywalce, wannie czy szafce podnosi estetykę pomieszczenia.  
wyposażenie łazienki w produkty jednej serii opoczno likwiduje problem różnic w kolorze.

aplikowana w procesie produkcji powłoka perfect clean niweluje porowatość powierzchni, 
zapobiegając osadzaniu się kamienia. dzięki powłoce, woda w formie małych kropelek 
spływa swobodnie po gładkiej powierzchni.

deski sedesowe opoczno wzbogacone są jonami srebra, które ma działanie bakteriobójcze. 
zapewniają wyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

zastosowane systemy samodomykających się szuflad w meblach oraz wolnoopadające 
deski sedesowe zapewniają użytkownikom większy komfort użytkowania.  
są ciche i bezpieczne oraz mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne.

powierzchnia mebli zabezpieczona jest lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie.  
efektem zastosowania tej technologii jest dłuższa trwałość produktów przy zachowaniu 
wysokiej estetyki.

podwójna wodoodporna ochrona dzięki zastosowaniu wilgocioodpornych płyt  
oraz zabezpieczeniu wodoodpornym lakierem.

elementy mebli wykonane są z litego drewna lub naturalnego forniru.  
wysokiej jakości materiały oraz ich naturalne pochodzenie dodają trwałości,  
ale przede wszystkim są przyjemne i ciepłe w dotyku.
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opoczno oferuje w meblach łazienkowych najwyższej jakości okucia,  
które pozwalają na wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie.

zastosowanie najwyższej jakości systemów montażu i mocowań poszczególnych  
elementów nadaje produktom stabilności i trwałości.

wanny w seriach opoczno wykonane są z czystego akrylu, który jest trwały, ciepły i cichy.

Grubsza warstwa akrylu to większa odporność wanny na uszkodzenia oraz dłuższe 
utrzymywanie temperatury wody. wanny opoczno mają 4 mm warstwę akrylu,  
co daje im dużą wytrzymałość oraz funkcjonalność.

dno wanny jest najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz poddawane 
największym obciążeniom. zastosowanie płyty o grubości 20 mm montowanej w dnie wanny 
pozwala osiągnąć wysoką odporność i trwałość produktu. 

wytrzymałość wanny na duże obciążenia pozwala na użytkowanie jej w każdych warunkach.

kabinę prysznicową wyposażono w szybę o grubości 8 mm, co gwarantuje  
bezpieczeństwo, stabilność konstrukcji i zwiększa estetykę.

szkło użyte w kabinach to bezpieczne szkło hartowane. przy ewentualnym  
stłuczeniu rozpada się na wiele małych, bezpiecznych kawałków.

produkty opoczno cechuje wysoka jakość wykonania oraz zastosowanie najwyższej klasy 
materiałów. trwałość i estetyka to największe zalety produktów, a ponadto zostały one objęte 
długimi okresami gwarancyjnymi – nawet do 10 lat.
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KompleKsowe rozwiązania do łazieneK

bilbao

opoCzno od ponad 125 lat inspiruje do tworzenia  
pięknych wnętrz dzięki bogatej ofercie płytek ceramicznych,  

nowoczesnemu wzornictwu i najwyższej jakości. 

wieloletnia tradycja, nowoczesne zaplecze technologiczne  
oraz doświadczenie w projektowaniu łazienek, pozwalają nam  

dziś uzupełnić naszą ofertę o wyjątkową ceramikę,  
meble łazienkowe, wanny i kabiny prysznicowe. 

Harmonijne połączenie stylu i jakości płytek ceramicznych oraz  
prezentowanych w tym katalogu produktów tworzy nową koncepcję  

magicznie pięknej, nowoczesnej i spójnej łazienki opoCzno.

oryginalne koncepcje łazienek opoCzno powstały przy udziale  
najlepszych projektantów i architektów – ich wiedza i doświadczenie  

zaowocowały stworzeniem najwyższej klasy produktów. 

nasza oferta się zmienia, ale nasze zamiłowanie  
do jakości i stylu pozostaje niezmienne. 

opoCzno. najwyższa jaKość w pięknym stylu.





MYŚLĄC O BilBao
Bilbao słynie z muzeum sztuki współczesnej projektu Franka o. Gehry’ego.  

Fantastyczne, zaskakujące kształty zaprojektowano z rozmachem i wyobraźnią.  

równie niezwykła jest kolekcja łazienkowa Bilbao marki opoczno, w której  

charakterystyczne bryły i zdecydowane linie przypominają futurystyczne dzieła sztuki.





ORYGINALNOŚĆ
Ciekawe projekty powstają zawsze jako efekt łamania przyjętych schematów.  

dlatego seria Bilbao jest tak wyjątkowa.   









ŁAGODNA i drapieŻna 
Kto ceni nietypowe rozwiązania, zachwyci się pięknym wzornictwem Bilbao.  

opływowe kształty mają w sobie smukłość i delikatność – aż chce się ich dotknąć.  

idealny owal przełamano w niektórych miejscach ostrzejszymi liniami,  

dzięki którym ceramika nabiera nieco drapieżnego charakteru. 



KSZTAŁT I KOlOR
Kształt wanien Bilbao to ich największy atut. Bezpośrednio  

nawiązuje do linii ceramiki i pozwala na funkcjonalne umiejscowienie.  

naturalna biel wanny idealnie komponuje się z pozostałymi produktami serii.





KABINA Camea
niebanalny kształt wykonany z giętego szkła oraz najwyższej jakości materiały.  

To dlatego kabina Camea jest integralną częścią rozwiązań łazienkowych opoczno.







KompleKsowe rozwiązania do łazieneK

bilbao



Umywalka bilbao 70
z otworem na armaturę, montaż na blacie lub szafce. 

rozmiar: szerokość 71; wysokość 18; głębokość 45

Umywalka bilbao 90
z otworem na armaturę, montaż na blacie lub szafce. 

rozmiar: szerokość 91; wysokość 18; głębokość 45,5



CeramiKa łazienKowa

bilbao

miska zawieszana bilbao
rozmiar: szerokość 40; wysokość 37; głębokość 57

Bidet zawieszany bilbao
rozmiar: szerokość 40,5; wysokość 34,5; głębokość 56



szafka KioTo 
pod umywalki bilbao 70, 90
rozmiar: szerokość 130; wysokość 40; głębokość 42

wenGe CzerwonY CzarnY BiałY

lustro KioTo 130  
z oświetleniem
rozmiar: szerokość 130; wysokość 55; głębokość 8

słupek KioTo 
prawy/lewy
rozmiar: szerokość 35; wysokość 139; głębokość 30

Kontener z szufladami
rozmiar: szerokość 62; wysokość 28,3; głębokość 40



meBle łazienKowe

bilbao

Uniwersalny słupek podwieszany  

można zamontować jako lewy lub prawy 

poprzez obrócenie o 180°.

Kontener z szufladami dostępny jest w czterech kolorach.  

można ustawić go w różnych pozycjach, dostosowując mebel do szerokości ściany  

i zwiększając lub zmniejszając ilość miejsca do ustawiania przedmiotów łazienkowych.  

szuflady są wyposażone w samoczynny system domykania.





Kabina Camea
rozmiar: szerokość 100; wysokość 203; głębokość 90

samodomykające się zawiasy z regulacją drzwi

chromowany uchwyt

stabilizator konstrukcji

KaBina prYszniCowa

Camea

nowoczesna konstrukcja z giętego szkła  

transparentnego o grubości 8 mm,

do montażu bezpośrednio na podłożu 

z wykorzystaniem liniowych systemów odpływu.

Kabinę można zamontować jako lewą  

lub prawą poprzez obrócenie o 180°.



panel do wanny bilbao 170
rozmiar: długość 170; wysokość 57

panel do wanny bilbao 170 bok
rozmiar: długość 42; wysokość 57

wannY aKrYlowe

bilbao

wanna bilbao 170
rozmiar: długość 170; szerokość 90; głębokość 45



CERAMIKA TYPOWA CERAMIKA PERFECTCLEAN

GŁADKA
POWIERZCHNIA
bez porowatości,
w których zostaje osad

ODPYCHANIE WODY
drobne krople wody
„staczają sią” z powierzchni

Standardowa powierzchnia 
ceramiki tylko z pozoru  
jest idealnie gładka.
Pod mikroskopem
zobaczylibyśmy porowatą
powierzchnię z mnóstwem
zagłębień.

Substancje mineralne zawarte
w wodzie osadzają się
w zagłębieniach powierzchni
tworząc trudny do usunięcia osad.

Aplikowana w procesie produkcji
powłoka PERFECTCLEAN
niweluje porowatości powierzchni
nie dając szansy osadom.

Zmniejsza również energię
powierzchniową, przez co
odpycha wodę, która w formie
drobnych kropelek spływa
swobodnie po powierzchni
nie pozostawiając osadu.

Oszczędność pieniędzy

Oszczędność czasu

Idealna czystość

PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ

PERFECTCLEAN

Innowacyjna powłoka fluoropolimerowa w standardzie!



KompleKsowe rozwiązania do łazieneK

w katalogu wykorzystano płytki ceramiczne:

bilbao

4

29,7x59,8 
Gres Amarante krem struktura 
opoCzno

3

29,7x59,8
Gres Amarante brąz struktura 
opoCzno

59,3x59,3 
Gres Spazio beige lappato
opoCzno

4



umywalka bilbao 70

miska zawieszana bilbao

umywalka bilbao 90

bidet zawieszany bilbao



Wanna bilbao 170

panel do wanny bilbao 170

kabina CaMEa



RYSUNKI
TECHNICZNE



www.lazienkiopoczno.eu

zobacz także:


