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PŁYTY PRZYCISKOWE
DO WC I PISUARÓW

Łazienka bez kompromisów

Marka sanitarna
G r u p y  W E R I T
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Seria JOMOTech SLK 
EKSKLUZYWNY DESIGN

Ekskluzywne wzornictwo płyt przyciskowych  
oraz wysoka jakość wykonania, pozwala cieszyć się 
idealnym produktem stanowiącym harmonijną 
całość. Płyty przyciskowe JOMO zaprojektowane są 
zarazem elegancko i funkcjonalnie. 
Wybierz idealną wersję dla siebie.

Seria JOMOTech SLS 
INDYWIDUALNOŚĆ W ŁAZIENCE

Nowoczesne rozwiązania i design płyt przyciskowych 
JOMO pasujący do różnego rodzaju łazienek, pozwala 
łatwiej zdecydować o wyborze własnego stylu. 
Proponujemy do Waszej łazienki przeróżne materiały, 
takie jak tworzywo sztuczne, szkło, drewno czy granit. 
Możesz wybrać co będzie dla Ciebie najlepsze. 
Szeroka paleta kolorów naszych płyt przyciskowych 
spełnia życzenia kolorystyczne kientów. 
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PASUJĄCE DO STELAŻY 

JOMOTECH SLK

Pasujące do stelaży 

JOMOTech SLS

Płyty przyciskowe:



Seria JOMOTech do pisuaru 
Wc i pisuar – płyty przyciskowe

Nowe płyty przyciskowe JOMO do pisuarów 
uzupełniają serię wzorniczą EXCLUSIVE i są dostępne 
w tych samych kolorach. Serie łączą się i optymalnie 
pasują do koncepcji pomieszczenia.

Możliwość wyboru systemu
manualnego lub na podczerwień.

Aby łatwiej podjąć decyzję co do wyboru odpowiedniej 
płyty, proponujemy Wam zajrzeć do naszego 
ATLASU POMYSŁÓW, w którym znajdziecie nasze płyty 
przyciskowe w oryginalnych rozmiarach.
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 ÆEXCLUSIVE  

URM-K URM-G 

URI-K URI-G

JOMOTech 
ELEMENTY DO PISUARU
PŁYTY  PRZYCISKOWE:



Płyta główna: tworzywo sztuczne 

Przycisk: tworzywo sztuczne 

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona 

do systemów pisuarowych

Podczerwień:

Zasilanie sieciowe 100-230V AC, 

50-60 HZ:  Art.Nr. 172-6700XXXX-00 

Bateria 6V:  Art.Nr. 172-6900XXXX-00W
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Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać 
wyglądu rzeczywistego w kolorze czarnym matowym i 
stali szczotkowanej

NOWE PŁYTY 
PRZYCISKOWE JOMO 
W KOLORZE CZARNYM 
MATOWYM I STALI 
SZCZOTKOWANEJ 

EXCLUSIVE 2.0

NOWE

EXCLUSIVE PISUAR

Ręcznie (URM-K) Podczerwień: (URI-K)

chrom matowy / chrom matowy
167-34003030-00

chrom matowy / czarny   
167-34003018-00

chrom połysk / chrom połysk 
167-34003636-00

chrom połysk / czarny 
167-34003618-00

chrom połysk / biały  
167-34003601-00 

efekt optyczny stali szczotkowanej 
167-34003737-00 

biały / czarny 
167-34000118-00

biały / biały 
167-34000101-00

biały / chrom połysk 
167-34000136-00

biały / chrom matowy 
167-34000130-00

biały / efekt opt. stali szczot. 
167-34000137-00

chrom matowy / biały   
167-34003001-00

chr. matowy / chr. matowy 
167-60003030-00

chrom matowy / czarny   
167-60003018-00

chr. połysk / chr. połysk 
167-60003636-00

chr. połysk / czarny  
167-60003618-00

chr. połysk / biały   
167-60003601-00 

efekt optyczny stali 
szczotkowanej  
167-60003737-00 

biały / czarny 
167-60000118-00

biały / biały 
167-60000101-00

biały / chrom połysk 
167-60000136-00

biały / chrom matowy 
167-60000130-00

biały / efekt optyczny 
stali szczotkowanej  
167-60000137-00

chr. matowy / biały 
167-60003001-00

biały 
172-XX000101-00

chrom matowy 
172-XX003030-00

chr. połysk 
172-XX003636-00

stal sztotkowana 
167-34005353-00 

czarny matowy 
167-34003838-00

stal szczotkowana 
167-60005353-00 

czarny matowy 
167-60003838-00

czarny matowy 
172-XX003838-00

stal szczotkowana 
172-XX005353-00

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: tworzywo sztuczne 

Przycisk: tworzywo sztuczne 

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona 

do stelaży SLK

Ręcznie: URM-K Podczerwień: URI-K



Płyta główna: szkło

Przycisk: tworzywo sztuczne

Ramka mocująca:  chrom połysk 

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona

do systemów pisuarowych

Podczerwień: 

Zasilanie sieciowe 100-230V AC,  

50-60 HZ:  Art.Nr. 172-7000XXXX-00 

Bateria 6V:  Art.Nr. 172-6800XXXX-00

szkło czarne matowe 
167-XX001120-00

szkło czarne matowe 
167-42001120-00

szkło czarne 
167-XX009005-00 

szkło czarne 
167-42009005-00 

szkło czarne gwieździste  
167-XX001820-00 

szkło czarne gwieździste  
167-42001820-00 

szkło dymione grafit 
167-XX001901-00

szkło dymione grafit 
167-42001901-00

szkło dymione brązowe   
167-XX001902-00 

szkło dymione brązowe   
167-42001902-00 

szkło białe matowe   
167-XX001180-00

szkło białe matowe 
167-42001180-00

szkło białe 
167-XX009003-00

szkło białe 
167-42009003-00

szkło jasne beżowe  
167-XX001020-00

szkło jasne beżowe  
167-42001020-00

szkło żółte 
167-XX001023-00

szkło żółte 
167-42001023-00

szkło pomarańczowe   
167-XX002001-00

szkło pomarańczowe   
167-42002001-00

szkło czerwone  
167-XX001240-00

szkło czerwone  
167-42001240-00

szkło fuksja   
167-XX004006-00

szkło fuksja 
167-42004006-00

szkło zielone mięta 
167-XX001261-00

szkło zielone świecące  
167-XX001260-00

szkło zielone mięta 
167-42001261-00

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: szkło 

Przycisk: szkło 

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona 

do stelaży SLK 

Ramka mocująca: 

biała: Art. Nr. 167-3700XXXX-00 

chrom połysk: Art. Nr. 167-4100XXXX-00

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: szkło 

Przycisk: tworzywo sztuczne 

Ramka mocująca: chrom połysk

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona 

do stelaży SLK
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EXCLUSIVE PISUAREXCLUSIVE 2.2EXCLUSIVE 2.1

szkło zielone świecące  
167-42001260-00

Ręcznie: URM-G

szkło zielone świecące  
167-61001260-00

szkło fuksja   
167-61004006-00

szkło białe matowe 
167-61001180-00

szkło białe  
167-61009003-00

szkło jasne beżowe  
167-61001020-00

szkło żółte 
167-61001023-00

szkło zielone mięta 
167-61001261-00

szkło pomarańczowe   
167-61002001-00

szkło czerwone  
167-61001240-00

Podczerwień: URI-G

szkło czarne matowe 
167-61001120-00

szkło czarne   
167-61009005-00 

szkło czarne gwieździste  
167-61001820-00 

szkło dymione grafit 
167-61001901-00

szkło dymione 
brązowe   
167-61001902-00 

szkło białe
172-XX009003-00

szkło jasne beżowe  
172-XX001020-00

szkło żółte 
172-XX001023-00

szkło pomarańczowe   
172-XX002001-00 

szkło zielone mięta 
172-XX001261-00

szkło czerwone  
172-XX001240-00

szkło fuksja   
172-XX004006-00

szkło czarne 
172-XX009005-00

szkło czarne gwieź.  
172-XX001820-00 

szkło dymione grafit 
172-XX001901-00

szkło dymione 
brązowe   
172-XX001902-00

szkło zielone świecące  
172-XX001260-00

Ręcznie (URM-G Podczerwień: (URI-G



szkło czarne 
167-30009005-00

biały / czarny 
167-32000118-00

chrom matowy / czarny  
167-32003018-00

chrom polysk / czarny        
167-32003618-00

czarny matowy 
167-3200383800

chrom matowy / chrom matowy 
167-32003030-00

chrom połysk / chrom połysk 
167-32003636-00

szkło czarne gwieździste  
167-30001820-00 

szkło dymione grafit  
167-30001901-00

szkło dymione brązowe 
167-30001902-00

drewno wiśnia 
167-3000HZKI-00

drewno buk 
167-3000HZBU-00

kamień naturalny łupek 
167-3000SCGR-00

naturalny granit 
167-3000GRSW-00

szkło czarne matowe 
167-30001120-00

szkło białe matowe
167-35001180-00

szkło białe matowe 
167-30001180-00

biały / biały 
167-32000101-00

biały / chrom matowy 
167-32000130-00

biały / chrom połysk 
167-32000136-00

biały / efekt optyczny stali szczotkowanej   
167-32000137-00

chrom matowy / biały  
167-32003001-00

chrom połysk / biały   
167-32003601-00

efekt optyczny stali szczotkowanej  
167-32003737-00

szkło białe 
167-30009003-00

szkło jasne beżowe  
167-30001020-00

szkło żółte 
167-30001023-00

szkło pomarańczowe 
167-30002001-00

szkło czerwone 
167-30001240-00

szkło fuksja 
167-30004006-00

szkło zielone mięta 
167-30001261-00 

szkło zielone świecące 
167-30001260-00

szkło białe  
167-35009003-00

szkło jasne beżowe  
167-35001020-00

szkło żółte 
167-35001023-00

szkło pomarańczowe  
167-35002001-00 

szkło fuksja  
167-35004006-00

szkło zielone świecące 
167-35001260-00
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TRENDELEGANCE 2.0 AVANTGARDE

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: szkło 

Przycisk: mosiężny chromowany 

Ramka mocująca i przycisk: chrom połysk

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona

do stelaży SLK 

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: tworzywo sztuczne

Przycisk: tworzywo sztuczne

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona

do stelaży SLS

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: szkło 

Przycisk: tworzywo sztuczne 

Ramka mocująca i przycisk: chrom połysk

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona

do stelaży SLK 

szkło czarne
167-35009005-00

szkło czarne gwieździste  
167-35001820-00 

szkło dymione grafit  
167-35001901-00

szkło dymione brązowe 
167-35001902-00

szkło czerwone  
167-35001240-00

szkło zielone mięta 
167-35001261-00 

szkło czarne matowe 
167-35001120-00

szkło czarne 
172-XX009005-00

szkło czarne gwieź.  
172-XX001820-00 

szkło dymione grafit 
172-XX001901-00

szkło dymione 
brązowe   
172-XX001902-00



szkło czarne
167-33009005-00

szkło białe 
167-33009003-00

szkło jasne beżowe  
167-33001020-00

szkło dymione grafit  
167-33001901-00

szkło dymione brązowe 
167-33001902-00

szkło fuksja  
167-33004006-00

szkło zielone świecące 
167-33001260-00

szkło czarne gwieździste 
167-33001820-00 

szkło żółte 
167-33001023-00

szkło pomarańczowe 
167-33002001-00

szkło czerwone  
167-33001240-00

szkło zielone mięta 
167-33001261-00 

szkło czarne matowe 
167-33001120-00

szkło białe matowe 
167-33001180-00
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AMBIENTE

Wykonanie: do spłukiwania dwudzielnego

Płyta główna: szkło  

Przycisk: tworzywo sztuczne

Ramka mocująca i przycisk: chrom połysk 

Pasuje: płyta przyciskowa przeznaczona

do stelaży SLS
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PŁYTY PRZYCISKOWE DO WC I PISUARÓW

JOMO – MARKA SANITARNA
GRUPY WERIT

WERIT Polska Sp z o.o

ul. Zachodnia 2B · PL-55-330 Błonie gm. Miękinia

Phone +48 71 336-25-95, +48 71 333-65-00

werit@werit.pl

WERIT Spółki zależne:

D-57610 Altenkirchen · D-53567 Buchholz 

D-01458 Ottendorf-Okrilla 

A-6700 Bludenz · CH-8105 Regensdorf, Zürich 

F-67160 Wissembourg · F-26200 Montélimar

E-08403 Granollers, Barcelona · GB-Manchester

PL-55-330 Błonie gm. Miękinia · CZ-619 00 Brno

www.werit.pl

Ł a z i e n k a  b e z  k o m p r o m i s ó w




