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Making design
come to life.
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O MARCE

Dobry
design
sprawia,
że świat
staje się
lepszy.

Praktyczne,
funkcjonalne,
na długie
lata.
Dobrze zaprojektowany
produkt uwzględnia przede
wszystkim potrzeby jego
użytkowników oraz sprawia,
że codzienne czynności stają
się przyjemne i proste.

Nobless to marka baterii
łazienkowych i kuchennych
wraz z akcesoriami starannie
dobranymi w kompletne
kolekcje.
Funkcjonalne modele baterii pozwolą kompleksowo wyposażyć
łazienkę w praktyczne rozwiązania, które będą cieszyć
domowników długie lata.

Kolekcje łazienkowe
10 ATRIA
18 ATRIA BLACK
24 ATRIA WHITE
30 MULTA
32 SARAS
38 NAOS

Baterie kuchenne
46 ATRIA
50 ATRIA BLACK
50 ATRIA WHITE
52 NAOS

NB1-ATR-2-11
Bateria umywalkowa
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O MARCE

Okiem
projektanta

Pamiętaj, że łazienka
to pomieszczenie,
w którym zaczynasz
i kończysz każdy
dzień.
Połączenie funkcjonalności i dbałości o estetykę
sprawi, że każdy poranek będzie udany,
a wieczorny rytuał ukoi Cię przed snem.

1
Martin
Designer

Najlepszy design
to ten, który trwa.
Produkty Nobless
reprezentują
zrównoważone
podejście do
projektowania
przedmiotów
użytkowych.

Wysokiej jakości komponenty gwarantują
długowieczność, a ponadczasowe
wzornictwo, mimo wciąż zmieniających się
trendów, sprawdzi się na przestrzeni lat.

2

Określ potrzeby
Wspólnie z domownikami określ jak korzystacie
z łazienki i kuchni, co jest dla Was ważne dla
codziennego komfortu, a następnie dobierzcie
takie wyposażenie, które zagwarantuje satysfakcję
z wyboru na lata.

Postaw na funkcjonalne
rozwiązania
Niezależnie od wyboru prysznica lub wanny
rozważ montaż funkcjonalnych i estetycznych
baterii podtynkowych w zestawie z natryskiem
i deszczownią.

3

Łatwe sprzątanie łazienki
to podstawa

4

Nie bój się odważnych
zestawień

Pamiętaj, że proste, opływowe formy baterii
i akcesoriów sprawią, że armatura nawet po latach
wciąż będzie cieszyła oko.

Czarne lub białe baterie świetnie sprawdzą się
jako dekoracyjne akcenty, możesz te kolory
również mieszać ze sobą tworząc niepowtarzalny
look pomieszczenia.
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O MARCE

Design,
który trwa

Armatura NOBLESS posiada
wszystkie cechy wyróżniające
najwyższą jakość: jest dobrze
zaprojektowana, ergonomiczna,
wyposażona w komponenty
ograniczające zużycie wody ,
a także podąża za aktualnymi
trendami we wzornictwie.
Modele baterii, natrysków i akcesoriów
łazienkowych powstają w Republice Czeskiej,
w jednym z wiodących zakładów produkcyjnych
w Europie Środkowej, spełniającym wysokie
wymagania w zakresie jakości i ochrony
środowiska. Dzięki temu wyroby schodzące
z taśm montażowych zakładu są trwałe,
niezawodne i cieszą się długoletnią gwarancją.

5 lat gwarancji

Trwałość to idea, która przyświeca twórcom
produktów Nobless. Doskonała jakość
komponentów, testy, badania i certyfikacja
to elementy będące jej potwierdzeniem.

Oznaczenia funkcji, cech i wyposażenia dodatkowego

Numer
strony

Nazwa
kolekcji

12

ATRIA

14

ATRIA BLACK

16

ATRIA WHITE

22

SARAS

24

NAOS

Obrotowa
wylewka

Składana
wylewka

Przełącznik
wypływu wody

Easy
Clean

Wyciągana
wylewka

Korek
click-clack

Przemyślany wybór
Chrom

Czarny

Piasek

Biały/chrom

Grafit

Ponadczasowa
forma

Remont lub renowację łazienki przeprowadzasz zazwyczaj raz
na kilkanaście lat. Dlatego niezwykle ważne jest, by wybrane
elementy wyposażenia nie tylko spełniały swoją funkcję, ale
również zapewniały stylistyczną spójność i estetykę niezależnie
od przemijających trendów.

Kompleksowe
rozwiązania

Poszczególne kolekcje baterii zostały dobrane w serie tak,
by zapewnić kompleksowość linii i możliwość doboru do
zaprojektowanych funkcjonalności łazienki. Z łatwością
dopasujesz do nich również wysokiej jakości akcesoria
łazienkowe Nobless.

Markowy produkt

Produkty Nobless powstają w jednym z wiodących
europejskich zakładów produkcyjnych armatury i akcesoriów
łazienkowych. Markowe pochodzenie gwarantuje Ci pewność,
co do jakości produktu i zastosowanych komponentów, a także
bezpieczne i komfortowe użytkowanie.
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KOLEKCJE ŁAZIENKOWE

KOLEKCJE ŁAZIENKOWE

Ponadczasowe, praktyczne
i eleganckie baterie sprawią
Ci radość każdego poranka.
Chromowane powierzchnie baterii sprawdzą się w każdym łazienkowym
wnętrzu. Dodatkowo seria Atria występuje również w kolorze czarnym
i białym, co pozwoli na uzupełnienie nietuzinkowych aranżacji.
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ATRIA

ATRIA
Znakiem
rozpoznawczym
tej kolekcji jest
forma oparta
o motyw prostokąta,
skontrastowana
z miękkim, łagodnym
wykończeniem
krawędzi.
Płaskie powierzchnie uchwytów i wylewek,
stabilne, cylindryczne korpusy, niezawodne
komponenty, takie jak wysokiej jakości głowice
ceramiczne czy aeratory napowietrzające
i zmiękczajace strumień wody to zalety,
które docenią wymagający użytkownicy
współczesnych łazienek.

NB1-ATR-2-11
NB1-ATR-SET2-11
NB6-MLT16-22
NB6-MLT01-22
NB6-MLT09-22
NB6-MLT06-22

Bateria umywalkowa
Deszczownia z baterią termostatyczną oraz zestawem natryskowym
Dozownik mydła
Wieszak na ręcznik
Uchwyt na papier toaletowy
Szczotka wc
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ATRIA

Zaprojektowane
na lata

Forma uchwytu baterii zapewnia łatwe
sterowanie strumieniem wody. Proste,
opływowe kształty pomogą utrzymać
baterie w czystości i doskonałym stanie
przez długie lata.

Bateria umywalkowa
z korkiem click-clack

Bateria umywalkowa
nablatowa
z korkiem click-clack

Bateria umywalkowa
podtynkowa

NB1-ATR-2-11

NB1-ATR-2L-11

NB1-ATR-3PA-11

Bateria bidetowa
z korkiem click-clack

NB1-ATR-6-11

NB1-ATR-2-11 Bateria umywalkowa
NB6-MLT16-22 Dozownik mydła
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ATRIA

Idea
Rączka natrysku to
codzienny towarzysz
każdej kąpieli. Stąd
tak ważne jest, by
dokonać właściwego
wyboru, uwzględniając
indywidualne preferencje.

Box podtynkowy
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
regulowana głębokość
montażu
ceramiczny przełącznik
2-funkcyjny

Box podtynkowy
zestaw elementów
wewnętrznych i
natynkowych
regulowana głębokość
montażu
ceramiczny przełącznik
3-funkcyjny

Bateria podtynkowa
2-funkcyjna
ceramiczny przełącznik

NB1-ATR-2BOX-11

NB1-ATR-3BOX-11

NB1-ATR-7P-11

Bateria podtynkowa
natryskowa
1-funkcyjna

Deszczownica stalowa
250 mm

Deszczownica stalowa
300 mm

NB1-ATR-7PA-11

RUP/250.4

RUP/300.4

Rączka natrysku
3-funkcyjna

Wąż natryskowy PVC
150 cm

Przyłącze kątowe
z uchwytem na rączkę
natrysku

NB8-102-11

Silver/151.0

D/LUXUS.0

Bateria natryskowa

Bateria wannowa
ceramiczny przełącznik
wanna/natrysk

Ramię natrysku sufitowe
150 mm

Ramię natrysku
podtynkowe
350 mm

NB1-ATR-7-11

NB1-ATR-1-11

RAM150.0

RAM330.0
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ATRIA

Bateria termostatyczna
umożliwia ustawienie
optymalnej temperatury
wody i chroni skórę przed
poparzeniem.

Kąpiel pod
prysznicem może
być nie tylko szybka
i orzeźwiająca, lecz
także niezwykle
relaksująca.

Znakomity design poszczególnych elementów zestawu oraz
wykończenie w błyszczącym chromie nadadzą łazience
elegancji i prestiżu.

Najlepiej spełni te zadania zestaw
natryskowy z deszczownią i baterią
termostatyczną z kolekcji ATRIA.
Deszczownia zapewni relaks w przyjemnych
kroplach, które masują skórę i wpływają
kojąco na zmysły. Gdy jednak zechcemy
wziąć codzienną, szybką kąpiel bez
moczenia włosów, skorzystamy
z tradycyjnej rączki natrysku.

NB1-ATR-SET2-11

Deszczownia z baterią termostatyczną oraz zestawem natryskowym

Zestaw natryskowy
z deszczownią i baterią
termostatyczną

Zestaw natryskowy
z deszczownią i baterią

NB1-ATR-SET2-11

NB1-ATR-SET1-11
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ATRIA BLACK

ATRIA
BLACK
Kolekcja baterii
i natrysków ATRIA
BLACK to połączenie
głębi matowej czerni
z geometrią płaszczyzn.
Miękkie wykończenia krawędzi zapewniają komfort
i bezpieczeństwo użytkowania, a także pozwalają
na łatwą pielęgnację armatury i dopasowanych
akcesoriów. W serii znajdziemy zarówno natynkowe
jak i podtynkowe modele baterii oraz dedykowane
mosiężne akcesoria z elementami z mlecznego szkła.

NB8-401-22
NB8-501-22
NB1-ATR-2BOX-22
NB8-101-22
NB8-602-22
NB8-201-22
NB6-MLT01-22
NB6-MLT15-22
NB6-MLT16-22
NB1-ATR-2-22
NB6-MLT07-22

Ramię natrysku
Deszczownica stalowa
Box natryskowy podtynkowy
Rączka natrysku 1-funkcyjna
Przyłącze kątowe okrągłe
Wąż natryskowy PVC
Wieszak na ręcznik
Uchwyt na kubek
Dozownik mydła
Bateria umywalkowa
Wieszak na ręcznik
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KOLEKCJE ŁAZIENKOWE

ATRIA

Dobrana
para

Przy wyborze akcesoriów zwróć
uwagę zarówno na ich dopasowanie
stylistyczne, jak i jakość wykonania.
Mosiężne akcesoria gwarantują solidny
montaż i trwałość.

Bateria natryskowa

Bateria wannowonatryskowa
ceramiczny przełącznik
wanna/natrysk

Box podtynkowy
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
regulowana głębokość
montażu
ceramiczny przełącznik
2-funkcyjny

NB1-ATR-7-22

NB1-ATR-1-22

NB1-ATR-2BOX-22

Ramię natrysku
podtynkowe
400 mm

Deszczownica stalowa
300 mm

NB8-401-22

NB8-501-22

Box podtynkowy
zestaw elementów
wewnętrznych i
natynkowych
regulowana głębokość
montażu
ceramiczny przełącznik
3-funkcyjny
NB6-MLT15-22 Uchwyt na kubek
NB6-MLT16-22 Dozownik mydła
NB1-ATR-2-22 Bateria umywalkowa
NB1-ATR-3BOX-22

Bateria umywalkowa
z korkiem click-clack

Bateria umywalkowa
nablatowa
z korkiem click-clack

Bateria umywalkowa
podtynkowa

NB1-ATR-2-22

NB1-ATR-2L-22

NB1-ATR-3PA-22

Uchwyt punktowy
natrysku
czarny

Rączka natrysku
3 funkcyjna

NB8-701-22

NB8-101-22

Bateria bidetowa
z korkiem click-clack

Przyłącze kątowe

Przyłącze kątowe
okrągłe
z uchwytem na rączkę
natrysku

NB1-ATR-6-22

NB8-601-22

NB8-602-22

3

Wąż natryskowy PVC
150 cm

NB8-201-22

22

ATRIA BLACK

Na etapie
projektowania
łazienki zaplanuj
rozwiązania
podtynkowe dla
strefy natrysku.

Kompletuj
po swojemu
Zastosowanie baterii podtynkowych
umożliwia indywidualne dobranie
akcesoriów podtynkowych, takich jak
deszczownica z ramieniem natrysku,
czy rączka natrysku. Miejsce ich
montażu można ustalić w zależności
od preferencji, tym samym zapewniając
perfekcyjne dopasowanie do potrzeb.

Boxy podtynkowe oszczędzają miejsce
w kabinie, są łatwe w montażu i utrzymaniu
czystości. Kompletny zestaw składa się
z części wewnętrznej, zawierającej głowicę
ceramiczną i elementy instalacyjne baterii
oraz zewnętrznej, utrzymanej w stylistyce
całej serii.

NB8-401-22
NB8-501-22
NB1-ATR-2BOX-22
NB8-101-22
NB8-602-22
NB8-201-22

Ramię natrysku
Deszczownica stalowa
Box natryskowy podtynkowy
Rączka natrysku 1-funkcyjna
Przyłącze kątowe okrągłe
Wąż natryskowy PVC

Zestaw natryskowy
z deszczownią i baterią

Zestaw natryskowy
przesuwny

Zestaw natryskowy
punktowy

NB1-ATR-SET1-22

NB3-001-22

NB2-001-22
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ATRIA WHITE

ATRIA
WHITE
Odważne połączenia
kolorystyczne
w łazience wzbogacone
o białe i czarne
elementy wyposażenia
tworzą wyjątkowo
oryginalne wnętrze.
Duet białych baterii Atria oraz czarnych akcesoriów
Multa potwierdza, że black&white to zawsze
efektowne zestawienie!

NB6-MLT16-22
NB6-MLT15-22
NB1-ATR-2L-13
NB6-MLT07-22
RUP/310,0
RAM330,0
NB1-ATR-7P-13
RU/420,1
D/KVADRO,0
PVC/150,11

Dozownik mydła
Uchwyt na kubek
Bateria umywalkowa
Wieszak na ręcznik
Deszczownica kwadratowa
Ramię natrysku
Bateria podtynkowa natryskowa 2-funkcyjna
Rączka natryskowa
Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę
Wąż natryskowy
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ATRIA WHITE

Uwolnij przestrzeń
blatu

Dla wszystkich, którzy mają możliwość
zaplanowania i montażu baterii
umywalkowej podtynkowej, głównym
argumentem przemawiającym za
taką decyzją może być zwiększenie
przestrzeni blatu. Warto rozważyć takie
rozwiązanie.

Bateria umywalkowa
z korkiem click-clack

Bateria umywalkowa
nablatowa
z korkiem click-clack

Bateria umywalkowa
podtynkowa

NB1-ATR-2-13

NB1-ATR-2L-13

NB1-ATR-3PA-13

Bateria bidetowa
z korkiem click-clack

NB1-ATR-6-13
NB1-ATR-2L-13 Bateria umywalkowa
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ATRIA WHITE

Od kiedy Vincenz
Priessnitz odkrył
zalety hydroterapii,
nie możemy
się obyć bez
masaży wodnych
w strugach
zimnego
i gorącego
deszczu.

Bateria podtynkowa
2-funkcyjna
ceramiczny przełącznik
wanna/natrysk

Bateria podtynkowa
1-funkcyjna

NB1-ATR-7P-13

NB1-ATR-7PA-13

Zestaw natryskowy
z deszczownią i baterią

Rączka natrysku

RU/320.0

W zależności od nastroju możesz się
zrelaksować lub pobudzić pod sufitową
deszczownią z kolekcji ATRIA WHITE.
Kwadratowe, białe i obszerne powierzchnie
rączek natrysku oraz deszczowni
zapewniają nie tylko ciekawy efekt
wizualny, ale przede wszystkim zapewniają
obfity deszczowy strumień wody.

Rączka natrysku
3

RU/420.1

Wąż natryskowy PVC
150 cm

NB1-ATR-SET1-13

PVC/150.11

Deszczownica
kwadratowa
200 mm
RUP/310,0
RAM330,0
NB1-ATR-7P-13
RU/420,1
D/KVADRO,0
PVC/150,11

Deszczownica kwadratowa
Ramię natrysku
Bateria podtynkowa natryskowo wannowa
Rączka natryskowa
Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę
Wąż natryskowy
RUP/310.0

Bateria natryskowa

Bateria wannowa
ceramiczny przełącznik
wanna/natrysk

Deszczownica
kwadratowa
250 mm

NB1-ATR-7-13

NB1-ATR-1-13

RUP/410.1

Domowe SPA
Korzystając z nowoczesnych rozwiązań
i technologii, możemy urządzić własne
SPA w domowym zaciszu. Spośród
dostępnych elementów możesz dobrać
idealny zestaw pasujący nie tylko do
stylu łazienki, ale przede wszystkim
uwzględniając potrzeby wszystkich
domowników.
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MULTA

MULTA

Na uwagę zasługuje kompleksowy
charakter kolekcji MULTA - w serii jest
wszystko, co niezbędne do wygodnego
użytkowania łazienki − wieszaki na
ręczniki, uchwyt na papier, kubek,
dozownik na mydło, szczotka WC
i półka z relingiem.

Minimalizm, prostota,
dyskretna elegancja
i funkcjonalność.
Interesujące wzornictwo oparte na prostokątnych
formach i delikatnie zaokrąglonych krawędziach
oraz modna czarna matowa powierzchnia świetnie
współgrają z armaturą o nawiązującej stylistyce.
Akcesoria Multa to wspaniały dodatek do
nowocześnie zaaranżowanych łazienek. Doskonale
uzupełnią klasyczny wystrój, nadając mu powagi
i pietyzmu, a także znakomicie wpiszą się również
w styl vintage czy nawet glamour.

NB6-MLT01-22
NB6-MLT15-22
NB6-MLT16-22
NB1-ATR-2-22

Wieszak na ręcznik
Uchwyt na kubek
Dozownik mydła
Bateria umywalkowa

Wieszak na ręcznik
600 mm, czarny

Wieszak na ręcznik
450 mm, czarny

Wieszak na ręcznik
czarny

NB6-MLT01-22

NB6-MLT03-22

NB6-MLT07-22

Uchwyt na papier
toaletowy
czarny

Uchwyt z kubkiem
czarny
białe szkło matowe

Dozownik mydła
czarny
białe szkło matowe

NB6-MLT09-22

NB6-MLT15-22

NB6-MLT16-22

Półka z relingiem

Szczotka WC
czarny
białe szkło matowe

NB6-MLT17-22

NB6-MLT06-22
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SARAS

SARAS
Zestaw natryskowy
z deszczownią to
recepta zarówno na
szybki poranny prysznic,
jak i kojący wieczorny
rytuał w łazience.
Geometryczne formy wylewek oraz korpusów,
zainspirowane motywem prostokąta i kwadratu
w połączeniu z ostrymi krawędziami brył
podkreślają nowoczesny wygląd kolekcji. Wszystkie
elementy funkcyjne baterii i natrysków zostały
perfekcyjnie dopasowane dla stworzenia spójnego,
kubistycznego looku.

NB1-SRS-2-11
NB1-SRS-7SET2-11
NB6-MLT09-22
NB6-MLT06-22

Bateria umywalkowa
Deszczownia w komplecie z baterią i kompletem natryskowym
Uchwyt na papier toaletowy
Szczotka wc
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NB1-SRS-2-11

SARAS

Bateria umywalkowa

Postaw
na formę!

Solidny korpus baterii wraz z uchwytem
i wylewką o charakterystycznej
kubicznej formie tworzą dominujący
akcent w aranżacji nowoczesnego
wnętrza.

Bateria umywalkowa
z automatycznym
korkiem spustowym

Bateria bidetowa
z automatycznym
korkiem spustowym

NB1-SRS-2-11

NB1-SRS-6-11

Bateria natryskowa

Bateria natryskowa
termostatyczna

Bateria wannowa

NB1-SRS-7-11

NB1-SRS-7T-11

NB1-SRS-1-11

NB1-SRS-2-11
NB1-SRS-7SET2-11

Bateria umywalkowa
Zestaw natryskowy z deszczownią i baterią
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SARAS

Box podtynkowy
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
regulowana głębokość
montażu
ceramiczny przełącznik
2-funkcyjny

Box podtynkowy
zestaw elementów
wewnętrznych i
natynkowych
regulowana głębokość
montażu
ceramiczny przełącznik
3-funkcyjny

Bateria podtynkowa
2-funkcyjna
z przełącznikiem
natrysku

NB1-SRS-2BOX-11

NB1-SRS-3BOX-11

NB1-SRS-7P-11

Bateria podtynkowa
1-funkcyjna

Bateria podtynkowa
termostatyczna
2 funkcyjna

Ramię natrysku
podtynkowe
400 mm

NB1-SRS-6-11

NB1-SRS-7PT-11

RAM400.0

Ramię natrysku
podtynkowe
400 mm,

Rączka natrysku
jednofunkcyjna

Ramię natrysku
sufitowe
200 mm

Idealnie
skomponowana

Prawdziwą ozdobą zestawu
natryskowego jest kwadratowa
deszczownica oraz prostokątna
rączka natrysku. Duża deszczownica
zapewni przyjemną, orzeźwiającą
kąpiel, a ergonomiczna rączka natrysku
pozwoli na skorzystanie z tradycyjnego
prysznica, zawsze wtedy, gdy zależy
nam na szybkim spłukaniu ciała, bez
konieczności mycia włosów.

NB1-SRS-7SET2-11
RAM405.0

RU/517.0

Deszczownica stalowa
chromowana
200 x 200 mm

Deszczownica stalowa
300 x 300 mm

RUP/203.4

RUP/301.4

Wąż natryskowy
rozciągliwy

Przyłącze kątowe
z uchwytem na rączkę
natrysku

NB8-202-11

D/KVADRO.0

Zestaw natryskowy z deszczownią
i baterią

RAM205.0

Zestaw natryskowy
z deszczownią i baterią
termostatyczną

Zestaw natryskowy
z deszczownią i baterią

Drążek natrysku
z uchwytem
przesuwnym

NB1-SRS-7SET1-11

NB1-SRS-7SET2-11

RAIL858.0
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NAOS

NAOS
Wysublimowana
forma baterii
podkreślona błyszczącą
chromowaną powłoką
wspaniale ozdobi
efektownie urządzoną
łazienkę.
Nowoczesna prostota z zaletami ponadczasowego
designu - kolekcja NAOS to kompleksowa propozycja
do wnętrz urządzonych w różnych stylach. Wielość
dostępnych rozwiązań funkcjonalnych inspiruje,
pobudza wyobraźnię i zachęca do interesujących
eksperymentów aranżacyjnych.

NB1-NAS-11S-11
NB1-NAS-2-11

Bateria wannowa 4-otworowa
Bateria umywalkowa
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BDR7P
NPT01
S340
PKN04
W47

NAOS

KOLEKCJE ŁAZIENKOWE

Bateria natryskowa podtynkowa
Rotondo 8 - zestaw natryskowy
Cortina rączka natrysku
Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego
Wąż natryskowy L - 150 cm

Komfort i elegancja
Czterootworowa bateria wannowa
z kolekcji NAOS jest ciekawą
propozycją dla wszystkich ceniących
wygodę podczas kąpieli. Możemy
ją zamontować na obrzeżu wanny,
obudowie albo na specjalnie
zbudowanej półce. Na baterię składają
się cztery elementy pokryte eleganckim
chromem: płaska wylewka, uchwyt,
ceramiczny przełącznik oraz wyciągana
rączka natrysku o minimalistycznej
formie.

NB1-NAS-2-11

Bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa
z automatycznym
korkiem spustowym

Bateria podtynkowa
umywalkowa

Bateria bidetowa
z automatycznym
korkiem spustowym

Bateria natryskowa

Bateria wannowa

Bateria wannowa
z ruchomą wylewką
obrót wylewki zmienia
źródło wypływu wody
wanna/natrysk

NB1-NAS-2-11

NB1-NAS-3PA-11

NB1-NAS-6-11

NB1-NAS-7-11

NB1-NAS-1-11

NB1-NAS-1A-11
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BDR7P
NPT01
S340
PKN04
W47

NAOS

Bateria natryskowa podtynkowa
Rotondo 8 - zestaw natryskowy
Cortina rączka natrysku
Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego
Wąż natryskowy L - 150 cm

Idea
Dopasuj rodzaj
baterii do modelu
wanny.

Imponująca ilość rozwiązań
funkcjonalnych dla strefy wanny
w postaci wielu dostępnych modeli
baterii pozwala na dopasowanie
wyposażenia do przestrzeni,
użytkowników oraz sposobu korzystania
z kąpieli.

Funkcjonalny zestaw podtynkowy
z baterią dwufunkcyjną, deszczownią
i zestawem punktowym to sprawdzony
wybór. Dysze deszczownicy i rączki
natrysku wykonane są z miękkiego
tworzywa, z którego łatwo jest usunąć
powstałe osady wapienne przecierając
je palcem.

NB1-NAS-11S-11 Bateria wannowa 4-otworowa

Bateria podtynkowa
wannowo-natryskowa

Bateria wannowonatryskowa
4-otworowa

NB1-NAS-11P-11

NB1-NAS-11A-11

Bateria wannowonatryskowa stojąca

Zestaw natryskowy
podtynkowy

NB1-NAS-11F-11

NB1-NAS-7PSET1-11

NB1-NAS-11S-11

Bateria wannowa 4-otworowa
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KOLEKCJE KUCHENNE

BATERIE

KUCHENNE

Funkcjonalne i praktyczne
baterie, dzięki którym
kuchenne wyzwania staną
się proste i przyjemne.
Przemyślany wybór baterii kuchennej sprawia, że codzienne czynności
stają się przyjemnością, a wnętrze dodatkowo zyska ciekawy detal.
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ATRIA

ATRIA
Funkcjonalność,
atrakcyjny wygląd,
bezawaryjność to
warunki kluczowe
przy wyborze baterii
kuchennej.
Seria ATRIA oferuje ergonomiczne i zróżnicowane
stylistycznie modele dopasowane do pomieszczeń
zarówno w stylu tradycyjnym, rustykalnym, jak
i nowoczesnym, czy też eklektycznym.

NB1-ATR-4-13

Bateria kuchenna
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ATRIA

ATRIA
Subtelność i elegancja
Połączenie bieli korpusu i lustrzanych tafli chromu
na uchwycie i wylewce baterii tworzy uniwersalną
kombinację, która pasuje zarówno do purystycznych
jasnych wnętrz, jak i do barwnych kuchennych
płaszczyzn i przestrzeni.

Postaw na prostotę
Proste, opływowe kształty sprawdzą
się wszędzie tam, gdzie higiena
ma priorytetowe znaczenie. Na
zmiękczonych krawędziach korpusów
baterii nie osadza się kamień, dzięki
czemu bateria zawsze prezentuje się
schludnie i łatwo zadbać o jej czystość.

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

NB1-ATR-4A-11

NB1-ATR-8-11
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ATRIA BLACK ATRIA WHITE

Bateria ATRIA
posiada wysoką
obrotową wylewkę
o długim ramieniu,
zgiętym pod
kątem prostym
oraz płaski, szeroki
uchwyt sterujący
wypływem wody.

Wybierz swój kolor
Najczęściej wybieranymi kolorami
baterii kuchennych są ponadczasowy
i uniwersalny chrom, mocna czerń czy
też delikatna biel. Baterie ATRIA są
dostępne w trzech najpopularniejszych
kolorach.

Jej praktyczna forma gwarantuje pełną
swobodę podczas wykonywania czynności
w obrębie zlewozmywaka: mycia, płukania,
czy napełniania wodą wysokich naczyń.

NB1-ATR-4-22

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

NB1-ATR-4-11

NB1-ATR-4-22

NB1-ATR-4-13
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NAOS

Baterie kuchenne NOBLESS dostępne są również w kolorystyce dopasowanej do
popularnych powierzchni zlewozmywaków kompozytowych: graficie i piaskowym
beżu. Modele chromowane świetnie zaś sprawdzą się niezależnie od wybranego
koloru zlewu.

Wysoka obrotowa
wylewka to jedna
z naważniejszych
cech dobrej baterii
kuchennej.

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

NB1-SRS-4-11

NB1-NAS-4-11

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

Bateria kuchenna

NB1-SRS-4A-11

NB1-SRS-4A-21

NB1-SRS-4A-81
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NOTATKI

www.nobless-design.pl

Making design
come to life.

Design can be
art. Design can be
aesthetics.
Design is so simple,
that's why it so
complicated.
Paul Rand, designer

T: +48 12 256 21 00
E: info@nobless-design.pl
www.nobless-design.pl
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32-050 Skawina
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O MARCE

Nobless to marka baterii
łazienkowych i kuchennych
wraz z akcesoriami starannie
dobranymi w kompletne
kolekcje.
Funkcjonalne modele baterii pozwolą kompleksowo wyposażyć
łazienkę w praktyczne rozwiązania, które będą cieszyć
domowników długie lata.

Kolekcje łazienkowe
10 ATRIA
18 ATRIA BLACK
24 ATRIA WHITE
30 MULTA
32 SARAS
38 NAOS

Baterie kuchenne
46 ATRIA
50 ATRIA BLACK
50 ATRIA WHITE
52 NAOS

