
inspirowana hygge
seria arnika



Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty łączyły w sobie 
piękno i niebanalność z wygodą użytkowania. Współpracujemy 
z utytułowanymi projektantami i utalentowanymi, młodymi 
twórcami. Dzięki ich kreatywności i naszemu profesjonalizmowi 
powstają innowacyjne produkty nagradzane w licznych 
konkursach wzorniczych.

We do whatever we can to ensure that our products combine 
beauty and unparalleled look with great using experience. We 
cooperate with leading award-winning designers and young 
talents. Thanks to their creativity and our professionalism we 
are able to offer innovative products that are well recognized 
and award winning in many design competitions. 



inspirowana hygge
seria arnika
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Małgorzata Płoskońska 
- autorka serii Arnika, inspirowanej 
stylem hygge

Absolwentka Wzornictwa 
i Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Projektując 
skupia się na połączeniu wartości 
funkcjonalnych i estetycznych 
produktu.  

- the author of Arnika series 
inspired by the Danish concept of 
hygge

A graduate of Architecture and 
Interior Design of The Academy of 
Fine Arts in Lodz. When designing, 
she focuses on combining 
functional and aesthetic values of 
a product. 
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Arnika to rodzina armatury łazienkowej 
stworzona w duchu „hygge” (czyt. hugge), 
czyli zgodnie z duńską sztuką szczęścia.  
Jedną z zasad hygge jest zaaranżowanie 
miejsca codziennego relaksu, np. w łazience 
i znalezienie chwili dla siebie. 

Seria Arnika, zaprojektowana przez 
Małgorzatę Płoskońską, wyróżnia się 
harmonijną formą i funkcjonalnością. 
Produkty pozwolą stworzyć prywatną 
przystań, dającą poczucie spokoju 
i zadowolenia. 

Zwolnij tempo i złap równowagę. 
Odkryj swoje hygge z produktami Arnika. 

Arnika is a collection of bathroom mixers 
created in the spirit of “hygge” [ˈhʊɡə], that 
is, according to the Danish art of happiness. 
One of the rules of hygge is arranging 
a place of everyday relax, e.g. in a bathroom 
and finding a moment for yourself. 

Arnika collection, designed by Małgorzata 
Płoskońska, is distinguished by its 
harmonious form and functionality. The 
products among the series will help to 
create your private haven, providing a sense 
of peace and contentment. 

Slow down and achieve balance. 
Discover your hygge with Arnika collection.
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wykorzystaj subtelne 
oświetlenie do stworzenia 
intymnej atmosfery

 use subtle lightning 
to create an intimate 
atmosphere
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aerator napowietrza strumień 
- mniejsze zużycie wody

silikonowy aerator jest 
łatwy w czyszczeniu

silicone aerator is easy 
to clean

aerator adds air to the stream, 
reduces the flow of water 
and thereby its maximum 
consumption

w zestawie korek click-clack ułatwiający 
zamykanie i otwieranie odpływu w umywalce

the set includes a click-clack plug, which facilitates 
opening and closing of the drain in the wash basin

bateria bidetowa 
bIDeT MIxer
BQA 031M 

bateria umywalkowa 
WAShbASIn MIxer
BQA 021M 
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pokrętło otwierania i zamykania 
wypływu wody oraz regulacji 
strumienia
opening and closing of water 
outflow, water stream regulation

wygodne pokrętła zamiast tradycyjnej dźwigni 
convenient knobs instead of a traditional handle

łatwa do utrzymania w czystości dzięki obłym kształtom
rounded shapes help to maintain cleanliness

komfortowe ustawienie 
temperatury
comfortable temperature 
setting

bateria natryskowa ShOWer MIxer
BQA 040M 

tradycyjna bateria 
w nowatorskim wydaniu

innOvAtive releASe Of 
trADitiOnAl Mixer
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zintegrowany przełącznik funkcji 
zamiast tradycyjnego
integrated function diverter instead 
of a traditional one

pokrętło otwierania 
i zamykania wypływu wody 
oraz regulacji strumienia, 
zmiana funkcji pomiędzy 
słuchawką a wylewką
closing and opening of 
water outflow, water 
flow regulation, change 
of function between the 
hand shower and spout

bateria wannowa bATh MIxer
BQA 010M 

tradycyjna bateria 
w nowatorskim wydaniu

innOvAtive releASe Of 
trADitiOnAl Mixer

komfortowe ustawienie 
temperatury
comfortable temperature 
setting

łatwa do utrzymania w czystości dzięki obłym kształtom
rounded shapes help to maintain cleanliness
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zapal świece i pozwól sobie 
na chwilę wytchnienia

light candles and let yourself 
rest for a while

5m2
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ustaw w łazience rośliny, które 
oczyszczą powietrze i nadadzą 
jej przytulny charakter

place in your bathroom a few 
plants that will give it a cozy 
character and purify the air 

3m2



1 3

płaska głowica deszczowa proecO 
szybko napełnia się wodą

flat proeco overhead shower fills quickly 
with water

bateria mieszaczowa 
w nowoczesnym kształcie
mixer in a modern shape

elegancki i łatwy w czyszczeniu 
wąż Pcv w platynowym kolorze
elegant and easy to clean PCV 
shower hose in platinum color

zintegrowany z pokrętłem 
przełącznik funkcji natrysku
function switch integrated 
with a knob

asymetryczne ustawienie 
drążka względem baterii
asymmetrical position of 
a shower bar in relation to 
a mixer

deszczownia z baterią mieszaczową ShOWer COLuMn WITh MIxer
nAc 01QK 
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*dotyczy modeli: BQA 021M, BQA 031M, BQA 040M, BQA 010M
   relates to: BQA 021M, BQA 031M, BQA 040M, BQA 010M

 

**dotyczy modelu: NAC 01QK
     relates to: NAC 01QK

informacje techniczne
TeChnICAL InFOrMATIOn

7 lat gwarancji*
7-year warranty

Polska marka
Polish brand

5 lat gwarancji**
5-year warranty

tylko w wybranych salonach
only in selected showrooms

korek click-clack
click-clack plug

cicha praca baterii
quiet operation

produkt projektowany
designed product

napowietrzenie strumienia wody
water flow aeration

łatwe do utrzymania w czystości
easy to keep clean
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