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METALLIC
COLLECTION

Celem najnowszej kolekcji Massi było połączenie 
ponadczasowej klasyki z nutą elegancji oraz powiewem
luksusu. Ideą przewodnią METALLIC COLLECTION 
są takie metale szlachetne, jak: gold, silver i bronze, 
które idealnie komponują się zarówno z łazienkami 
w stylu glamour, loft, boho, jak i łazienkami 
minimalistycznymi. Innowacyjny design oraz świadomość
najnowszych trendów, pozwala na spójność urządzeń
sanitarnych Massi z dowolnym stylem aranżacyjnym łazienki.  

Wolnostojąca wanna ELEGANT MASSI?
A może minimalistyczna nablatowa umywalka SIRKEL? 

Ty decydujesz, który produkt METALLIC COLLECTION
stanie się wyposażeniem Twojej łazienki. 

Nasza najnowsza kolekcja została stworzona 
z myślą o wszystkich tych, którzy pragną cieszyć 
się pięknym i eleganckim wnętrzem łazienki 
na długie lata. 

METALLIC COLLECTION: dla kogo?
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Seria Metallic Collection jest idealną propozycją dla Klientów bardzo pewnie 
stąpających po ziemi, nie bojących się wyzwań, dla ludzi konkretnych 
i lubiących się wyróżnić. Choć nie tylko, bo w tej serii poza odwagą 
i szlachetnością bardzo widoczna jest dbałość o detale.
Dobre w tej serii jest to, że nie ogranicza do jednego kierunku. Pomijając fakt, 
że każdy z elementów serii będzie pasować do stylu glamour, to np. wanna 
wolnostojąca WIDE w kolorze BRONZE pasuje mi do stylu Art Deco, a ta sama 
wanna w kolorze SILVER zrobi wrażenie w połączeniu z ciemnym wnętrzem, 
może nawet z akcentami stylu industrialnego lub loftowego.

Angelika Oleksiejczuk
Pracownia projektowa:
Studio projektowania wnętrz 
i form użytkowych Angelika Oleksiejczuk
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Wanny METALLIC
Wanna to jedno z ważniejszych wyposażeń każdej łazienki, czy 
też pokoju kąpielowego. Która wanna będzie Ci towarzyszyć 
podczas długich, ciepłych kąpieli?  
Który kształt będzie idealnie komponował się z przestrzenią 
Twojej łazienki? 
Który kolor dopasuje się do Twojego wystroju wnętrz? 

Poznaj wanny z METALLIC COLLECTION i wybierz tę, która 
idealnie podkreśli charakter Twojej łazienki.
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STILLA

STILLA GOLD

STILLA SILVER

STILLA BRONZE

Wanna wolnostojąca METALLIC COLLECTION 

Odpływ  z boku
W komplecie  syfon z korkiem klik-klak
Szerokość  70 cm
Długość  150 cm
Rodzaj   wolnostojąca
Kształt   owalny
Materiał  akryl

Nowoczesna wanna wolnostojąca 
o profilowanych kształtach i designerskim 
wyglądzie idealnie koponuje się zarówno 
z łazienkami nowoczesnymi, jak i łazienkami 
w stylu glamour,  czy też łazienkami w stylu 
minimalistycznym.
Dostępna w trzech odcieniach: Silver, Gold 
i Coper. Podwyższony brzeg wanny dba 
o Twoją wygodę oraz komfort Twoich pleców 
podczas długich kąpieli.
Warstwy akrylu zapewniają utrzymanie 
odpowiedniej temperatury wody, bez 
konieczności uzupełniania i dolewania.

https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-METALLIC-COLLECTION-owalna-150-cm-akrylowa-z-przelewem-STILLA-MASSI/1090
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ELEGANT

ELEGANT GOLD

ELEGANT SILVER ELEGANT BRONZE

Wanna wolnostojąca METALLIC COLLECTION 

Odpływ  na środku
W komplecie  syfon z korkiem klik-klak
Przelew  nie
Szerokość  80 cm
Długość  170 cm
Rodzaj   wolnostojąca
Kształt   owalny
Materiał  akryl

Klasyczny i elegancki wygląd podkreśli 
charakter oraz harmonijność Twojej łazienki. 
Centralnie ulokowany odpływ umożliwia kąpiel 
zarówno z prawej, jak i lewej strony wanny, 
a także komfortową kąpiel we dwójkę. 
Powierzchnia wanny ułatwia czyszczenie, 
a także pozwala zachować piękny wygląd 
wanny na lata!

https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-METALLIC-COLLECTION-owalna-170-cm-akrylowa-ELEGANT-MASSI/1091
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MODERN

MODERN BRONZE

MODERN SILVER MODERN GOLD

Wanna wolnostojąca METALLIC COLLECTION

Odpływ  na środku
W komplecie  syfon z korkiem klik-klak
Szerokość  87 cm
Długość  180 cm
Rodzaj   wolnostojąca
Materiał  akryl

Wolnostojąca wanna o designerskim kształcie 
idealnie sprawdzi się w każdej łazience, 
podkreślając jej charakter oraz wystrój.
Intuicyjny kształt wanny Modern Massi został 
zaplanowany z myślą o osobach, które 
uwielbiają długie kąpiele, kąpiele we dwójkę, 
a także z myślą o najmłodszych, którzy 
uwielbiają energiczne chlapanie.
Dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: 
Silver, Gold i Bronze.

https://sklep.massi.pl/wanna-wolnostojaca-owalna-180-cm-akrylowa-MODERN-MASSI
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WIDE

WIDE GOLD

WIDE SILVER

WIDE BRONZE

Wanna wolnostojąca METALLIC COLLECTION

Odpływ  na środku
W komplecie  syfon z korkiem klik-klak
Przelew  nie
Szerokość  100 cm
Długość  175 cm
Rodzaj   wolnostojąca
Kształt   owalny
Materiał  akryl

Wanna wolnostojąca Wide Massi to połączenie
elegancji oraz klasyki, która świetnie podkreśli 
aranżację Twojej łazienki.
Akryl zapewniający odpowiednią cyrkulację 
powietrza, zadba o to, aby temperatura
Twojej wody została zachowana nawet 
podczas długich kąpieli. Kształt wanny 
zapewnia wygodę oraz funkcjonalność 
w użytkowaniu oraz czyszczeniu.

https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-METALLIC-COLLECTION-owalna-175-cm-akrylowa-WIDE-MASSI/1086
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UMYWALKI ZŁOTE I SREBRNE

Zapach pasty do zębów, przyjmowanie plam z mydła, czy też plusk porannej 
toalety, ahhh! Umywalka pełni tyle ról w domowej codzienności. Poznaj złote 
umywalki Massi, które poza funkcjonalnością, cechują się również 
nietuzinkowym designem, łączącym klasykę z nutą elegancji oraz luksusu.
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Seria Metallic Collection mocno wyróżnia się na tle innych produktów.
Doskonale sprawdzi się we wnętrzach klientów odważnych,
niestereotypowych, progresywnych. Wnętrze z produktem z serii
Metallic Collection niewątpliwie będzie oryginalne i przykuwające uwagę.
Seria Metallic Collection sprawdzi się między innymi we wnętrzach w stylu Art 
Deco. Twórcy tego stylu opisują go jako piękno w przedmiotach codziennego 
użytku. Bez wątpienia możemy zaliczyć do tego wannę wolnostojącą Metallic 
Collection czy umywalkę nablatową ceramiczną SIRKEL COPPER.

Anna Zygmunt
Pracownia projektowa: 
moje.projekty
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ARI GOLD
Umywalka nablatowa

Kształt    okrągła
Materiał   ceramika
Przelew   nie
Otwór na baterię  nie
średnica   40,5 cm
wysokość   11,5 cm
Kolor    złoty

Umywalka nablatowa, która zachwyca nie tylko 
funkcjonalnością, ale również innowacyjnym 
designem, który podkreśli charakter każdej 
łazienki. Pokryta wysokiej jakości ceramiką PVD, 
która zwiększa odporność na zarysowania.
Ceramika PVD ułatwia czyszczenie umywalki, 
a także chroni głębię koloru umywalki przez lata!

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-okragla-40-cm-ARI-GOLD-MASSI
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ARI SILVER
Umywalka nablatowa

Kształt    okrągła
Materiał   ceramika
Przelew   nie
Otwór na baterię  nie
średnica   40,5 cm
wysokość   11,5 cm
Kolor    srebrny

Okrągła nablatowa umywalka zapewnia 
nie tylko funkcjonalność użytkowania oraz 
czyszczenia, ale również może stanowić idealną 
ozdobę Twojej łazienki. Ceramika PVD zwiększa 
odporność na zarysowania oraz uszkodzenia 
mechaniczne. Dzięki zastosowanej podczas 
produkcji ceramice, plamy z pasty do zębów 
przestają być przeszkodą! Ari Silver Massi czyści 
się szybko i łatwo!

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-okragla-40-cm-ARI-SILVER-MASSI
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MAVA GOLD
Umywalka nablatowa

Kształt    okrągła
Materiał   ceramika
Przelew   nie
Otwór na baterię nie
Średnica   42 cm   
 Wysokość   13 cm
Kolor   złoty

Projektując umywalkę Mava Gold Massi 
zadbaliśmy o to, aby służyła naszym klientom 
przez lata, zachowując tym samym głębię swojego 
koloru. Ceramika PVD ułatwia czyszczenie, a także 
zapewnia odporność umywalki na zarysowania.
Designerski wygląd podkreśli charakter Twojej 
łazienki, a także wprowadzi powiew elegancji 
oraz szyku.

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-okragla-42-cm-MAVA-GOLD-MASSI
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MAVA SILVER
Umywalka nablatowa  

Kształt    okrągła
Materiał   ceramika
Przelew   nie
Otwór na baterię  nie
średnica    40,5 cm
wysokość   11,5 cm
Kolor    srebrny

Stylowa umywalka nablatowa Mava Silver Massi 
podkreśli wygląd Twojej łazienki, a także stanie 
się wisienką na torcie Twojej aranżacji!
Szczotkowana faktura zewnętrzna.
Pokrycie umywalki powłoką PVD, dba nie tylko 
o zachowanie perfekcyjnego wyglądu na lata, ale 
również dba o odporność umywalki na zarysowania.

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-okragla-42-cm-MAVA-SILVER-MASSI
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SIRKEL GOLD 
Umywalka nablatowa

Kształt    okrągła
Materiał   ceramika
Przelew   nie
Otwór na baterię nie
średnica   36 cm
wysokość   12 cm
Kolor   złoty
Wykończenie   połysk

Umywalka nablatowa Sirkel Gold Massi 
to połączenie elegancji oraz funkcjonalności.
Powłoka ceramiczna PVD pozwala na łatwe 
utrzymanie w czystości.
Świetnie komponuje się zarówno z aranżacjami 
w stylu glamour, jak i w łazienkach 
minimalistycznych.

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-SIRKEL-GOLD
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SIRKEL COPPER
Umywalka nablatowa

Kształt    okrągła
Materiał   ceramika
Przelew   nie
Otwór na baterię nie
Śriednica   36 cm
Wysokość   12 cm
Kolor   miedziany
Wykończenie   połysk

Ceramiczna umywalka nablatowa Sirkel Copper 
Massi to połączenie stylu oraz innowacyjnego 
designu. Okrągły kształt umywalki zapewnia 
funkcjonalność oraz ułatwia czyszczenie.
Powłoka ceramiczna PVD zapewnia wysoką ochronę 
przed zarysowaniami.

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-SIRKEL-COPPER
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Lustra LED 

Lustro to dodatek oraz wisienka na torcie 
łazienkowej aranżacji, a jednak pełni istotną rolę 
nie tylko w codzienności, ale również 
w wystroju wnętrz. 
Poznaj lustra METALLIC COLLECTION, 
które rozświetlą każdą łazienkę!
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VALO Slim LED BLACK
Lustro okrągłe 

Gwarancja  2 lata
Kolor   czarne
Zasilanie  230V
Barwa światła  neutralne
Śriednica   100/90/80/70/60cm
Oświetlenie  LED
Kształt   okrągłe

VALO slim LED BLACK to połączenie elegancji 
oraz klasyki. Subtelne podświetlenie LED rozjaśni 
i doda blasku oraz wyjątkowego charakteru każdej 
łazience. Okrągły kształt lustra jest 
idealnym wykończeniem, komponującym 
się z dowolnym stylem aranżacyjnym.
Forma lustra wykończona została delikatną 
metalową ramą która podkreśla innowacyjny
design lustra.

https://sklep.massi.pl/pl/searchquery/VALO+Slim+LED+BLACK/1/phot/5?url=VALO,Slim,LED,BLACK
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VALO Slim LED GOLD
Lustro okrągłe 

Gwarancja  2 lata
Kolor   złote
Zasilanie  230V
Barwa światła  neutralne
Śriednica   100/90/80/70/60cm
Oświetlenie  LED
Kształt   okrągłe

VALO slim LED GOLD to powiew elegancji oraz 
szyku, który podkreśla aranżację Twojej łazienki, 
a także może stanowić wisienkę na torcie wśród 
nietuzinkowych dodatków.
Podświetlenie LED nadaje wyjątkowego klimatu, 
a także nie wymaga instalacji dodatkowego 
oświetlenia. Forma lustra wykończona została 
delikatną złotą ramą, która nadaje łazience 
luksusowego szyku oraz nutki elegancji.

https://sklep.massi.pl/pl/searchquery/VALO+Slim+LED+GOLD/1/phot/5?url=VALO,Slim,LED,GOLD
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TAVA LED
Lustro prostokątne

Gwarancja  2 lata
Zasilanie  230V
Barwa światła  neutralne
Wysokość   80 cm 
Szerokość   60 cm
Oświetlenie  LED
Kształt   prostokątne

Tafla szkła bez ramy to idealne podkreślenie 
minimalizmu oraz stylu typu loft.
Ponadczasowy prostokątny kształt dopełni 
charakteru każdej łazience, a także podkreśli 
armaturę oraz jej dodatki. Podświetlenie LED nadaje 
wyjątkowego klimatu, a także nie wymaga instalacji 
dodatkowego oświetlenia.

https://sklep.massi.pl/MASSI-Lustro-TAVA-LED-60x80-cm
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BILDE LED BLACK

Gwarancja  2 lata
Kolor   złote
Zasilanie  230V
Barwa światła  neutralne
Wysokość   60 cm
Szerokość  80 cm
Oświetlenie  LED
Kształt   okrągłe

Nowoczesne i designerskie wykończenie w czarnej 
piaskowanej ramie. Oświetlenie LED na całym 
obwodzie lustra podkreśla charakter oraz wystrój 
łazienki. Tafla lustra wykonana została z myślą 
o wieloletnim użytkowaniu, a forma wykończenia 
cechuje się nie tylko pięknym wyglądem, ale 
również trwałością oraz wysoką jakością!

Lustro prostokątne

https://sklep.massi.pl/lustro-prostokatne-podswietlane-Massi-LED-BILDE
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Witaj w Massi!Massi to firma rodzinna
 Massi to gotowe pomysły na łazien-
kę, zestawy produktów do całej łazienki 
o dopracowanym, uniwersalnym wzornictwie, 
których jakość znacznie przewyższa cenę. 
Massi to też zgrany zespół, uczciwość 
i partnerstwo w biznesie, a także doskonała 
obsługa!

130 partnerów handlowych w całej Polsce, 
ekspozycje towarów w każdym dużym 
mieście oraz rozwijający się eksport 
na rynki wschodnie – Massi to obecnie jedna 
z najdynamiczniej rozwijających się marek 
łazienkowych w Europie.

W Massi działamy szybko, sprawnie 
i z dużym zaangażowaniem, a każde 
wyzwanie obracamy w doświadczenie. Witaj 
w firmie, z którą codzienna współpraca, 
to czysta przyjemność!

 Massi to polska firma rodzinna, która 
powstała z inicjatywy braci, Macieja 
i Bartosza Siejki na przełomie lat 2013/ 2014. 
Odbywaj Panowie zdobywali już wcześniej 
doświadczenie w rodzinnej firmieo wielolet-
nich tradycjach w branży łazienkowej.

Jesteśmy dumni z historii Massi – nasze 
korzenie i zebrane doświadczenieu 
kształtowały zasady, którymi kierujemy 
się w biznesie. Symbolem wartości Massi 
jest znak drzewka Firm Rodzinnych, którym 
zostaliśmy uhonorowani przez Fundację 
Firmy Rodzinne.             

Jako firma rodzinna szczegónie dbamy 
o uczciwość wobec Pracowników, Partnerów 
i Klientów. Uczciwość i bazujące na niej 
zaufanie oraz wzajemny szacunek to dla nas 
podstawy relacji.

Od początku działalności firmy ważny 
jest nie tylko rozwój oferty, ale również 
budowa silnego zespołu. To dzięki zgranej 
ekipie ambitnych, fantastycznych ludzi 
i tego, jak radzą sobie z codziennymi 
wyzwaniami, Massi, z małej firmy rodzinnej, 
stała się jedną z najszybciej rozwijających 
się marek w branży wyposażenia łazienek!
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Zapraszamy do naszego sklepu internetowego,  
gdzie znajdziesz kompleksowe wyposażenie łazienki, 
w której poczujesz się sobą!

Jesteś projektantem lub architektem?  
Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnych warunków 
współpracy.

www.sklep.massi.pl

wspolpraca@massi.pl

 577 696 536


