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Czy kolory wykorzystane podczas aranżacji łazienki mają znaczenie?

 
Jak najbardziej! Psychologia koloru jasno pokazuje, że to, jakich odcieni
użyjemy podczas wystroju wnętrz, znacząco wpływa na nasze emocje oraz
samopoczucie. Dla przykładu: zielony i błękitny to kolory uspokajające, oraz
kojące barwy ciepłe, takie jak na przykład czerwień, wpływają pozytywnie na
naszą energię i pozytywny nastrój. Dlatego z myślą o samopoczuciu naszych
klientów stworzyliśmy katalog Magia Kolorów, który nie tylko oddaje
osobowość domowników, ale również harmonijnie dopełnia całości z kolorami
klasycznymi takimi jak np. biel, czy czerń. 

 
Połączenie zielonej wanny i białej umywalki nablatowej?

TAK! Aranżacja przestrzeni łazienkowej, a także dopasowanie kolorystyczne,
pozwoli stworzyć wnętrze, które będzie idealną odskocznią od dnia
codziennego, a także miejscem relaksu nie tylko dla ciała, ale również dla
duszy. 

Poczuj moc kolorów!
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Teraz wybrane modele wanien wolnostojących dostępne
w 6 unikalnych odcieniach nawiązujących do ceramiki 
z serii MOLIS oraz dwóch wykończeniach do wyboru:
subtelnie matowym oraz eleganckim połysku.
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Wanny wolnostojące GO COLOR to połączenie klasyki z kolorami pełnymi energii,
które ożywią każde wnętrze! Elegancki design w połączeniu z opływowym
kształtem wanny świetnie sprawdzi się zarówno w łazienkach minimalistycznych,
jak i łazienkach nowoczesnych, czy też w łazienkach w stylu glamour. A dla
wszystkich tych, którzy kochają żywe kolory i niebanalne rozwiązania: wanny GO
COLOR dostępne są w 6 różnych kolorach, a także dwóch wariantach wykończenia:
matowym oraz połysku. 

Wanny wolnostojące GO COLOR
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Wanny wolnostojące GO COLOR

Odpływ 
W komplecie
Szerokość
Długość
Rodzaj
Kształt
Materiał 

Odpływ 
W komplecie
Przelew
Szerokość
Długość
Rodzaj 
Kształt
Materiał 

na środku
syfon z korkiem klik-klak
nie
80 cm
170 cm
wolnostojąca
owalny
akryl

na środku
syfon z korkiem klik-klak
87 cm
180 cm
wolnostojąca
owalny
akryl

Odpływ 
W komplecie
Szerokość
Długość
Rodzaj 
Kształt
Materiał 

Odpływ 
W komplecie 
 Szerokość
Długość
Rodzaj 
Kształt
Materiał 

z boku
syfon z korkiem klik-klak
70 cm
150 cm
wolnostojąca
owalny
akryl

na środku
syfon z korkiem klik-klak 
100 cm
175 cm
wolnostojąca
owalny
akryl

Wanna wolnostojąca

Wanna wolnostojąca

Wanna wolnostojąca

Wanna wolnostojąca

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

MODERN

ELEGANT

WIDE

STILLA

https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-GO-COLOR-owalna-170-cm-akrylowa-ELEGANT-MASSI/1085
https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-GO-COLOR-owalna-180-cm-akrylowa-kolor-MODERN-MASSI/1087
https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-GO-COLOR-owalna-150-cm-akrylowa-z-przelewem-STILLA-MASSI/1089
https://sklep.massi.pl/pl/p/Wanna-wolnostojaca-GO-COLOR-owalna-175-cm-akrylowa-WIDE-MASSI/1084
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Ścianka przezroczysta WALK IN MOLIS CLEAR OVAL
MASSI to nowoczesne rozwiązanie łazienkowe,
które podbija serca naszych klientów. 

 
Nic dziwnego! Poza funkcjonalnością ścianka
prysznicowa jest również doskonałym
dopełnieniem łazienkowej aranżacji, która sprawdzi
się w każdym stylu: zarówno nowoczesnym,
loftowym, minimalistycznym, jak i w kolorowych,
wzorzystych łazienkach.

 
WALK IN MOLIS CLEAR OVAL MASSI 
to połączenie nowoczesności z tradycyjną klasyką, 
a zaokrąglone kształty, świetnie podkreślają
aranżację, a także optycznie powiększają przestrzeń
łazienki.

Ścianka prysznicowa WALK IN MOLIS CLEAR
SQUARE MASSI to produkt, którego nie znajdziesz
w żadnym innym sklepie z wyposażeniem wnętrz
łazienkowych. 

 
Jest to innowacyjny projekt Massi, który na dobre
podbił serca naszych klientów. Zaokrąglone kształty
ścianki, podkreślają charakter każdej aranżacji, 
a także optycznie powiększają przestrzeń
łazienkową i co istotne: nie zabierają światła
dziennego, które jest tak istotne, podczas porannej
toalety. 

 
Ścianka prysznicowa WALK IN MOLIS CLEAR
SQUARE MASSI harmonijnie współgra zarówno 
z aranżacjami loftowymi, jak i łazienkami
nowoczesnymi oraz minimalistycznymi. 

WALK IN MOLIS CLEAR
OVAL MASSI

WALK IN MOLIS CLEAR
SQUARE MASSI

Ścianki prysznicowe
MOLIS CLEAR



10

3 unikalne kolory 3 unikalne kolory
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Ścianki prysznicowe MOLIS CLEAR

Powłoka szkła polimerowa EASY CLEAN
Grubość szkła 8 mm
Rodzaj szkła hartowane
Wysokość 195 cm
W zestawie: ścianka typu WALK IN FIX, 2 wsporniki, 
1 profil 195 cm (do docięcia) 
Zakres regulacji wspornika max. 100 cm
Dodatkowe informacje montaż na brodziku 
lub posadzce

Powłoka szkła polimerowa EASY CLEAN
Grubość szkła 8 mm
Rodzaj szkła hartowane
Wysokość 195 mm
W zestawie: ścianka typu WALK IN FIX:, 1 wspornik, 
1 profil 195 cm (do docięcia) 
Zakres regulacji wspornika max. 100 cm
Dodatkowe informacje montaż na brodziku 
lub posadzce

Ścianka prysznicowa Ścianka prysznicowa

Dane techniczne Dane techniczne

MOLIS CLEAR
SQUARE

MOLIS CLEAR
OVAL

https://sklep.massi.pl/pl/searchquery/molis+square/1/phot/5?url=molis,square
https://sklep.massi.pl/pl/searchquery/molis+oval/1/phot/5?url=molis,oval
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Ścianki  prysznicowe 
LOFT

CONCEPTION LOFT BLACK

CONCEPTION LOFT WHITE

Kolor szkła
Nadruk
Powłoka szkła
Grubość szkła
Rodzaj szkła
Wysokość 
W zestawie 

Kolor szkła 
Nadruk 
Powłoka szkła
Grubość szkła 
Rodzaj szkła
Wysokość 
W zestawie 

transparentne
biały od strony kabiny 
polimerowa EASY CLEAN
 8 mm
hartowane
195 cm
wspornik oraz  profil przyścienny

transparentne
czarny od strony kabiny
polimerowa EASY CLEAN
8 mm
hartowane
195 cm
wspornik oraz profil przyścienny

Ścianka prysznicowa

Ścianka prysznicowa

Dane techniczne

Dane techniczne

Nowoczesne ścianki prysznicowe CONCEPTION LOFT gwarantują designerskie podkreślenie
wystroju Twojej łazienki. Model ten świetnie odnajdzie się zarówno w łazienkach typu loft, jak
również łazienkach nowoczesnych, czy też minimalistycznych. Konstrukcja ścianki nie zabiera
światła, a przy tym optycznie powiększa pomieszczenie. Modele industrialne są świetnym
uzupełnieniem pokoju kąpielowego zarówno w domowym zaciszu, jak i pokojach hotelowych.
Szkło hartowane użyte podczas produkcji cechuje się wysoką odpornością na działania
środków chemicznych, co znacznie ułatwia zachowanie czystości kabiny.

https://sklep.massi.pl/pl/p/Scianka-prysznicowa-CONCEPTION-LOFT-WHITE-MASSI/1124
https://sklep.massi.pl/pl/p/Scianka-prysznicowa-CONCEPTION-LOFT-BLACK-MASSI/1125
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SIMPLE LOFT BLACK

SIMPLE LOFT WHITE

Kolor szkła
Nadruk
Powłoka szkła
Grubość szkła
Rodzaj szkła
Wysokość 
W zestawie 

Kolor szkła
Nadruk
Powłoka szkła
Grubość szkła
Rodzaj szkła
Wysokość 
W zestawie 

transparentne
czarny od strony kabiny
polimerowa EASY CLEAN 
8 mm
hartowane
195 cm
wspornik oraz profil przyścienny

transparentne
biały od strony kabiny
polimerowa EASY CLEAN 
8 mm
hartowane
195 mm
wspornik oraz profil przyścienny

Ścianka prysznicowa

Ścianka prysznicowa

Dane techniczne

Dane techniczne

Nowoczesne ścianki prysznicowe SIMPLE LOFT to rozwiązanie, które zapewnia nie tylko
wygodę w użytkowaniu, ale również pozwala zachować piękny wygląd kabiny na lata. Dla
projektantów MASSI istotną kwestią było połączenie klasyki, elegancji oraz funkcjonalności,
dlatego najnowsza kolekcja LOFT umożliwia stworzenie klimatycznej przestrzeni łazienkowej,
dopasowanej do oczekiwań klienta. Ścianka prysznicowa w stylu LOFT dostępna jest w dwóch
wersjach kolorystycznych: czerni oraz bieli, które jako kolory klasyczne świetnie dopasują się
do każdej aranżacji łazienkowej.

https://sklep.massi.pl/pl/p/Scianka-prysznicowa-SIMPLE-LOFT-WHITE-MASSI/1122
https://sklep.massi.pl/pl/p/Scianka-prysznicowa-SIMPLE-LOFT-BLACK-MASSI/1123


16 17

Umywalki 
z konglomeratu

RONA

KALMI

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

okrągła
konglomerat
nie
40 cm
12 cm
połysk
biały

owalna
konglomerat
nie
38,5 cm
87 cm
połysk
biały

Dane techniczne

Dane techniczne

Umywalka nablatowa

Umywalka wolnostojąca

 
RONA to gwarancja funkcjonalności oraz trwałości na lata. Materiał użyty podczas
produkcji to konglomerat, dzięki któremu RONA jest odporna na zarysowania oraz
uszkodzenia mechaniczne i może towarzyszyć naszym klientom przez długie lata, wciąż
zachwycając wyglądem. 

KALMI to nowoczesna, okrągła umywalka nablatowa w klasycznym białym kolorze.
Wykonana z wysokiej jakości konglomeratu, który cechuje się odpornością na
zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne. Połyskujące wykończenie umywalki
tworzy harmonijną całość z dowolną aranżacją łazienkową. KALMI została
zaprojektowana przez specjalistów Massi, a także wyprodukowana w Polsce i dość
szybko zyskała spore grono klientów, którym służy jako towarzyszka codziennej
porannej toalety. 

https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-wolnostojaca-okragla-38-cm-RONA-MASSI/828
https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-nablatowa-okragla-40-cm-KALMI-MASSI/807
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RONA

SHELO KERA

DANGO

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

owalna
konglomerat
nie
45 cm
12 cm
połysk
biały

prostokątna
konglomerat
nie
60 cm
35 cm
12 cm
połysk
biały

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok 
Wykończenie 
Kolor 

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

prostokątna
konglomerat
tak
tak
40 cm
29 cm
połysk
biały

kwadratowa
konglomerat
nie
40 cm
40 cm
12 cm
połysk
biały

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Umywalka nablatowa

Umywalka nablatowa

Umywalka wisząca

Umywalka wolnostojąca

Umywalka nablatowa RONA to model, który dzięki swojemu ponadczasowemu, owalnemu
kształtowi sprawdzi się w każdej łazience. Elegancki forma i najwyższej jakości
wykończenie sprawia, że ta umywalka z konglomeratu zachwyci każdego użytkownika.
Materiał, z którego została wykonana cechuje się wyjątkowo dużą odpornością na
uszkodzenia mechaniczne oraz niezwykle gładką i przyjemną w dotyku powierzchnią. 

SHELO MASSI to ponadczasowa klasyka, która idealnie sprawdzi się w różnych
łazienkowych aranżacjach. Prostokątny kształt, a także gładka powierzchnia umywalki
w połączeniu z klasyczną bielą to dopełnienie łazienek nowoczesnych,
modernistycznych, a także łazienek wzorzystych i kolorowych. Materiał, z którego
wyprodukowana została umywalka SHELO MASSI to wysokiej jakości konglomerat,
który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, matowienie oraz zarysowania.
Szerokość SHELO (60cm) sprawia, że sprawdzi się idealnie również w łazience dla
dużej rodziny. 

Umywalka nablatowa KERA to innowacyjny design, który świetnie współgra z aranżacjami
loftowymi, nowoczesnymi oraz klasycznymi. Wyprofilowana część wewnętrzna umywalki
zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń oraz pozostawianiu wody na dnie umywalki. 

Umywalka wisząca DANGO zachwyca swoim nietuzinkowym oraz designerskim
kształtem, który podbija gusta naszych klientów. Niewielki rozmiar umywalki sprawia, że
idealnie dopasuje się do mniejszych przestrzeni, a także w przypadku łazienek
minimalistycznych. Perfekcyjna biel, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz
zarysowania, sprawia, że wygląd DANGO będzie niezmienny mimo upływu lat. Umywalka
wisząca DANGO to także idealne rozwiązanie dla tych, którzy kochają nietuzinkowe
aranżacje łazienkowe.

https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-nablatowa-prostokatna-60-x-35-cm-SHELO-MASSI/804
https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-nablatowa-kwadratowa-40-cm-KERA-MASSI/806
https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-nablatowa-owalna-45-cm-RONA-MASSI/809
https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-wiszaca-40-x-29-cm-DANGO-MASSI/825
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KANA

PRISMA

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

Kształt 
Materiał 
Przelew 
Szerokość 
Wysokość 
Wykończenie 
Kolor 

okrągła
konglomerat
nie
33 cm
15 cm
połysk
biały

okrągła
konglomerat
nie
41 cm
13,5 cm
połysk
biały

Dane techniczne

Dane techniczne

Umywalka nablatowa

Umywalka nablatowa

Umywalka nablatowa KANA to połączenie nowoczesności oraz funkcjonalności. KANA
daje możliwość uzyskania większej przestrzeni, a także zamontowania dwóch umywalek
obok siebie, co idealnie sprawdzi się w przypadku dzieci, lub większej rodziny. Wykonana z
konglomeratu cechuje się odpornością na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz
blaknięcie, dzięki czemu jej wygląd pozostaje niezmieniony mimo upływu lat. 

Umywalka nablatowa PRISMA to świetne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie nietuz-
inkowe aranżacje. Kształt PRISMY sprawia, że światło załamuje się na jej brzegach, dając
efekt trójwymiarowości. Misa PRISMY została zaprojektowana tak, aby umożliwić łatwe
oraz intuicyjne spływanie wody, a także redukować osadzanie się zanieczyszczeń.
Innowacyjny design PRISMY sprawia, że harmonijnie współgra z łazienkami urządzonymi
w stylu klasycznym, nowoczesnym, minimalistycznym, loftowym oraz glamour. 

https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-nablatowa-okragla-41-cm-PRISMA-MASSI/802
https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-nablatowa-okragla-33-cm-KANA-MASSI/801


22 23

Umywalki
ceramiczne

Poznajcie produkty wyposażenia
łazienek stworzone z myślą o ich
użytkownikach, potrzebach
i upodobaniach.

Naszą misją jest ułatwianie tworzenia
łazienek, w których użytkownicy mogą
w pełni poczuć się sobą – naturalnie
i swobodnie. Rozwijamy ofertę gotowych
zestawów do wyposażenia łazienki, aby
pomóc im stworzyć taką, która odpowiada
ich potrzebom, oczekiwaniom, stylom życia
i charakterom. Inspirujemy do wykreowania
własnego miejsca, w którym zaczyna
i kończy się dzień.
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GERA

 
Nablatowa umywalka GERA MASSI to połączenie efektywności oraz funkcjonalności. GERA MASSI
to nowość, która została zaprojektowana tak, aby ułatwić codzienne korzystanie z porannej toalety.
Polimerowa powłoka EASY CLEAN ułatwia sprzątanie umywalki, a także redukuje osadzanie się
kamienia oraz zanieczyszczeń na powierzchni misy. Praktyczną półkę, która znajduje się razem
z misą, z pewnością doceni każdy, kto zechce zaprosić GERĘ do swojej łazienki. 

Dane techniczne

Umywalka nablatowa

LUVO

MERA LAGA

NUMA

Kształt 
Przelew 
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean 
Kolor 

Kształt 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Wykończenie 
Kolor 

prostokątna
nie
40,5 cm
30 cm
14 cm
tak
biały

prostokątna 
tak
50 cm
40 cm
14 cm
tak
połysk
biały

Kształt 
Przelew 
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Kolor 

Kształt 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Wykończenie 
Kolor 

prostokątna 
tak
50 cm
40 cm
14 cm
tak
połysk
biały

prostokątna 
nie
50 cm
38 cm
16 cm
tak
biały

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Umywalka nablatowa

Umywalka nablatowa

Umywalka nablatowa

Umywalka nablatowa

Kształt: prostokątna
Materiał: ceramika
Szerokość: 76 cm
Krótszy bok: 41 cm
Wysokość: 13,5 cm
Powłoka easy clean: tak
Wykończenie: połysk
Kolor: biały

https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-prostokatna-76x41-cm-GERA-MASSI
https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-podwieszana-prostokatna-40x50-cm-MERA-MASSI
https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-prostokatna-40x30-cm-LUVO-MASSI
https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-podwieszana-prostokatna-50x40-cm-LAGA-MASSI
https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-prostokatna-50x38-cm-NUMA-MASSI
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Umywalka wisząca SAJO MASSI nadaje pomieszczeniu lekkości, a także spełnia wszystkie wymagania 
dotyczące funkcjonalności. Wykonana została z wysokiej jakości ceramiki, która cechuje się wysoką od-
pornością na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz działania środków chemicznych, które uży-
wane są w celu zachowania czystości umywalki. Jeśli o czystości mowa, to umywalka wisząca SAJO 
pokryta została warstwą EASY CLEAN, która ogranicza przywieranie osadów z mydła, czy pasty do 
zębów, a także redukuje ryzyko powstawania kamienia. 

TOBA

LAMINI LAMI

TOBA MINI

Kształt 
Przelew 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Wykończenie 
Kolor 

Kształt 
Przelew 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Kolor 

prostokątna 
tak
tak
55 cm
38 cm
15,8 cm
tak
połysk
biały

kwadratowa 
nie
nie
39 cm
39 cm
15 cm
tak
biały

Kształt 
Przelew 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Kolor 

Kształt 
Przelew 
Otwór na baterię
Szerokość 
Krótszy bok
Wysokość 
Powłoka easy clean
Wykończenie 
Kolor 

prostokątna 
nie
nie
67 cm
38 cm
12 cm
tak
biały

prostokątna 
tak
tak
45 cm
25 cm
15,8 cm
tak
połysk
biały

Dane techniczne

Dane techniczne Dane techniczne

Dane techniczne

Umywalka nablatowa

Umywalka podwieszana

Umywalka nablatowa

Umywalka podwieszana

SAJO

Dane techniczne

Umywalka podwieszana

Kształt: prostokątna
Przelew: tak
Otwór na baterię: tak
Szerokość: 45 cm
Krótszy bok: 38 cm
Wysokość: 15,8 cm
Powłoka easy clean: tak
Wykończenie: połysk
Kolor: biały

https://sklep.massi.pl/umywalka-podwieszana-prostokatna-45x38-cm-SAJO-MASSI
https://sklep.massi.pl/pl/p/Umywalka-podwieszana-prostokatna-55-x-38-cm-ceramiczna-TOBA-MASSI/1080
https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-kwadratowa-39-cm-LAMINI-MASSI
https://sklep.massi.pl/umywalka-podwieszana-prostokatna-45x25-cm-TOBA-MINI-MASSI
https://sklep.massi.pl/umywalka-nablatowa-prostokatna-67x38-cm-LAMI-Massi
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 Kompletne zestawy łazienkowe
Nowoczesne i innowacyjne

Asortyment i technologie przyjazne

Jakość przewyższająca cenę

Korzystne warunki

Działania i materiały marketingowe

Szkolenia produktowe i sprzedażowe
Stałe wsparcie ze strony Działu Obsługi 

Wyjątkowe produkty:

       wzornictwo

       człowiekowi i środowisku

Współpraca z nami:

        handlowe

        oraz promocyjne

        oraz Działu Technicznego

O Massi:



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

warunków współpracy.
 

     wspolpraca@massi.pl

577 696 536

30

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego,
gdzie znajdziesz kompleksowe wyposażenie łazienki,

w której poczujesz się sobą!
 

www.sklep.massi.pl
 

info@massi.pl
 

22 22 82 376

https://www.facebook.com/MassiLazienki/
https://pl.pinterest.com/massilazienki/
https://www.instagram.com/massilazienki/

