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Współpraca jest istotą tworzenia. RAK Ceramics współpracuje z renomowanymi projektantami, aby tworzyć 
innowacyjne produkty łazienkowe, które zainspirują i poszerzą Twoją wyobraźnię. Współpraca ta, mająca na celu 
sprostanie zmieniającym się wymaganiom rynku i klientów, przynosi kreatywne pomysły i najnowsze trendy w 
branży, tworząc estetyczną i funkcjonalną kolekcję łazienek. RAK Ceramics realizuje ideę projektanta, tworząc 

produkty wysokiej jakości, które dają klientom swobodę realizacji wymarzonej łazienki.

Patrick Norguet

Giuseppe Maurizio Scutellà

Daniel Debiasi

Federico Sandri
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Obiekty / modele / bryły produktów RAK Ceramics do projektowania i 
wizualizacji do pobrania z bazy BimObject
https://www.bimobject.com/pl/product?brand=rak-ceramics&category=143

http://raceronline.pl/

Obiekty / modele / bryły produktów RAK Ceramics do projektowania i 
wizualizacji - CAD Decor
http://www.mediafire.com/file/cjma392dxp75bi4/RaKCeramics2020.zip/file
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Zdziwienie to wielkie 
doznanie zachwytu 
wywołane czymś 
nieoczekiwanym. To jest 
właśnie podstawa 
projektu RAK-Illusions. 
Linie tak lekkie, że tworzą 
wrażenie zawieszenia, a 
zaskakujące detale i 
niepowtarzalny charakter 
sprawiają, że łazienka 
staje się miejscem 
magicznym i 
nieoczekiwanym.

























Okrągły, owalny, kwadratowy ...
jaki jest Twój ulubiony kształt?
Zapraszamy do projektowania i odkrywania nowych rozwiązań w 
tworzeniu łazienki. 
Uwolnij wyobraźnię. 
Dzięki innowacyjnemu i modułowemu systemowi RAKVariant otwiera 
nieograniczone możliwości niestandardowych rozwiązań, obejmujących 
umywalki nablatowe, wpuszczane i podblatowe.
Różne kształty i różne rozmiary z półką na baterię lub bez.
Umywalki wykonane z wysokiej jakości ceramiki z
krawędziami o grubości 5 mm, RAK-Variant zapewnia
architektom i projektantom wnętrz kompletną i modułową gamę, 
spełniającą wszystkie potrzeby projektowe.









































Wyobraź sobie swoją idealną łazienkę, w której jakość i harmonia łączą się 
z funkcjonalnością, aby zapewnić najwyższy komfort...
A teraz wyobraź ją sobie w kolorze...
RAK-Feeling to kompletna kolekcja brodzików, umywalek, toalet i bidetów, 
wykonana z innowacyjnych materiałów i dopasowanych kolorów, aby 
udoskonalić chwile relaksu w atmosferze pełnej harmonii.







EFEKT KAMIENIA
Brodzik RAK-Feeling wykonany jest z 
RAKSOLID, trwałego materiału 
złożonego z mieszanki naturalnych 
minerałów i żywic. 
Matowe wykończenie z powierzchnią 
imitującą kamień nadaje przestrzeni 
prysznicowej eleganckiego wyglądu.
Zastosowany materiał jest przyjemny 
w dotyku oraz - co ważne w łazience –
ma właściwości antypoślizgowe.

MATOWE SZKLIWO CERAMICZNE
Umywalki, WC i bidety RAK-Feeling są 
wykończone ekskluzywnym i wysokiej 
jakości matowym szkliwem, 
opracowanym przez nasze 
laboratorium w celu dopasowania do 
tej samej palety kolorów brodzików. 
Wypalana w wysokiej
temperaturze, kolorowa ceramika 
sanitarna jest trwała i nadaje łazience
nowoczesny i stylowy wygląd.





Brodzik RAK-Feeling może być instalowany jako w pełni wpuszczony i 
zrównany z powierzchnią podłogi, jako częściowo wpuszczony oraz 
na powierzchni podłogi. Jest to idealne rozwiązane zarówno dla 
nowych jak i odnawianych przestrzeni.



Brodzik RAK-Feeling ma zaledwie 3 cm grubości, a jego powierzchnia minimalizuje rozwój bakterii i grzybów, zapewniając większe 
bezpieczeństwo i higienę. Wszystkie brodziki charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie środków chemicznych. 
Potwierdzają to najsurowsze testy odporności chemicznej wymagane przez normę EN 14527. Nie wpływa na nie ekspozycja na 
światło. Potwierdzają to testy lamp ksenonowych, które symulują działanie promieni słonecznych na brodzikach i weryfikują 
efekty starzenia (norma EN ISO 4892). Nasz materiał RAKSOLID spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, klasyfikowany w DIN 
51097 klasa C (najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom antypoślizgowości). Zapobiega ślizganiu się po powierzchniach o kącie 
nachylenia większym niż 24 °. W przypadku odprysków i zarysowań brodziki można przywrócić do pierwotnego stanu za pomocą 
specjalnego zestawu naprawczego.

Brodziki RAK-Feeling można dostosować do indywidualnych potrzeb i ograniczeń przestrzeni. Oprócz standardowej palety 
rozmiarów oferują możliwość dostosowania do niestandardowych wymiarów i kształtów.
Docięcie można łatwo wykonać na miejscu instalacji za pomocą i standardowych narzędzi do kamienia lub płytek.

















Umywalki nablatowe RAK-Feeling będą ozdobą każdej nowoczesnej łazienki.
Dostępne w 5 różnych szkliwach ceramicznych, doskonale komponują się z gamą kolorów 
naszych brodzików RAK-Feeling RAKSOLID.
Umywalki nablatowe można uzupełnić o dopasowany kolorystycznie odpływ (typu klik-
klak lub przepływowy "always open").
Jako dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie stylu życia, RAK Ceramics dostarcza 
materiały, które inspirują pomysły i rozwiązania zaprojektowane tak, aby dać Ci możliwość 
popuszczenia wodzy na wyobraźni.

Umywalki RAK-Feeling charakteryzują się prostymi liniami oraz nowymi 5 milimetrowymi 
Wąskimi krawędziami, które nadają całej serii minimalistyczny wygląd, a jednocześnie 
bardzo dużą wytrzymałość.
Doskonała synteza designu i funkcjonalności.
RAK-FEELING





WASH BASINS 

UMYWALKI 

Models I Modelli I Modeles I Modelos I Modelle I Modele 

� SOCM 
FEECT5000AWHA 

� 55CM 
FEECT5500AWHA 

Rectangular 

Rettangolo I Rectangulaire I 
Rectangular Rec ,ee ·g I Prostokąkna 

899 zł kolor biały połysk 

Oval 

Ovale I Oval I Ovalado I Oval I Owalna 

899 zł kolor biały połysk 
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[!] Odpływ "Always open· 

DUO002AWHA 

Round 

Rmondo I Rond I Redondo I Rund I 

Okrągła 

899 zł kolor biały połysk 199 zł kolor biały połysk 
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RAK-JOY, gama mebli 

łazienkowych RAK Ceramics

zaprojektowana tak, aby 

zorganizować przestrzeń 

oraz dopasować się do 

Twojego indywidualnego 

stylu. Innowacyjne 

materiały, nowoczesne linie 

i wysokie standardy jakości 

sprawiają, że RAK-Joy jest 

idealnym wyborem do 

Twojej łazienki.

Idealnym uzupełnieniem

linii mebli są umywalki

wpuszczane Joy w szerokim

zakresie rozmiarów (od 40

do 120 cm).

















Kolekcja RAK-Cloud
Seria RAK-Cloud jest początkiem współpracy z włoskim 
projektantem Giuseppe Maurizio Scutellà.  

Płynne linie inspirowane geometrycznymi zawirowaniami... 

Łagodne i delikatne kształty... 

Refleksy świetlne na satynowej lub lśniącej powierzchni...

Wszystko to wraz szeroką gamą produktów w kolekcji RAK-
Cloud inspiruje i uwalnia wyobraźnię do tworzenia pięknych, 
funkcjonalnych i przyjaznych łazienek.

WC rimless

 Niewidoczne mocowania

Szeroka oferta umywalek

Cloud



Cloud

4399 zł

Cloud Umywalka 
50x50 cm 
wolnostojąca       
z otworem na 
baterię

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ukryte mocowania

✓ Ceramiczna maskownica 
odpływu w komplecie

1199 zł

Cloud Umywalka 
65x44 cm wisząca 
z otworem na 
baterię 

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ceramiczna maskownica 
odpływu w komplecie

1149 zł

Cloud Umywalka 
55x43 cm wisząca 
z otworem na 
baterię

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ceramiczna maskownica 
odpływu w komplecie

1099 zł

Cloud Umywalka 
58x40 cm 
nablatowa

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ceramiczna maskownica 
odpływu w komplecie

Kolor biały mat  (kod CLOFS5001500A)

Kolor biały połysk (kod CLOFS500AWHA) 3649 zł

Kolor biały mat  (kod CLOWB6501500A)

Kolor biały połysk (kod CLOWB6501AWHA) 999 zł

Kolor biały mat  (kod CLOWB5501500A)

Kolor biały połysk (kod CLOWB5501AWHA) 949 zł

Kolor biały mat  (kod CLOCT6000500A)

Kolor biały połysk (kod CLOCT6000AWHA) 899 zł



Cloud

1649 zł

Cloud bidet 
stojący 56x40 cm

✓ Dostępny w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ukryte mocowania

1649 zł

Cloud Miska WC 
stojąca 56x40 cm, 
rimless

✓ Bez kołnierza

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ukryte mocowania

✓ Odpływ uniwersalny (pion / 
poziom)

1799 zł

Cloud Bidet 
podwieszany 
56x40 cm

✓ Dostępny w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ukryte mocowania

1799 zł

Cloud Miska WC 
podwieszana 
56x40 cm, rimless

✓ Bez kołnierza

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Ukryte mocowania

✓ Odpływ uniwersalny (pion / 
poziom)

Kolor biały mat  (kod CLOBD2015500A)

Kolor biały połysk (kod CLOBD2015AWHA) 1399 zł

1399 zł
Kolor biały mat  (kod CLOWC1346500A)

Kolor biały połysk (kod CLOWC1346AWHA) 

Kolor biały mat  (kod CLOBD2101500A)

Kolor biały połysk (kod CLOBD2101AWHA) 1499 zł

1499 zł
Kolor biały mat  (kod CLOWC1446500A)

Kolor biały połysk (kod CLOWC1446AWHA) 



Cloud

799 zł

Cloud Deska WC 
wolnoopadająca

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓ Łatwe wypinanie

199 zł

Cloud 
Ceramiczna 
maskownica 
odpływu

✓ Dostępna w wykończeniu 
matowym lub lśniącym

✓  Pasująca do wszystkich 
umywalek z serii Cloud

699 zł

Kolor biały mat  (kod CLOSC391500)

Kolor biały połysk (kod CLOSC3901WH) 

149 zł

Kolor biały mat  (kod CLOAC4400500A)

Kolor biały połysk (kod CLOAC4400AWHA) 

Inne produkty z serii Cloud dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-cloud/

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-cloud/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-cloud/


Cloud - wanny

Wanny RAK-Cloud wykonane są z 
RAKSOLID - trwałego materiału 

złożonego z mieszanki naturalnych 
minerałów i żywic.   

Matowe wykończenie nadaje elegancki 
wygląd przestrzeni kąpielowej i sprawia, 
że powierzchnia wanny jest przyjemna 

w dotyku i ma właściwości 
antypoślizgowe.  

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE! 
Czas oczekiwania ok. 4 tygodni



Cloud - wanny

Kolor biały 17 500 zł 

Pozostałe kolory 19 900 zł 

Zewnętrzna powierzchnia wanny może być wykończona w jednym z pięciu kolorów.

Wymiary wanien: 140x75 cm 

Wanna Cloud 140 cm kolor biały mat - Kod CLOBT14075500

Wanna Cloud 140 cm kolor beżowy mat - Kod CLOBT14075505

Wanna Cloud 140 cm kolor cappuccino mat - Kod CLOBT14075514

Wanna Cloud 140 cm kolor szary mat - Kod CLOBT14075503

Wanna Cloud 140 cm kolor czarny mat - Kod CLOBT14075504

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE! 
Czas oczekiwania ok.4 tygodni



RAK - Sensation
Każda łazienka może zamienić się w wyrafinowane miejsce dzięki kolekcji ceramiki sanitarnej RAK-
Sensation. 

Eleganckie kształty RAK-Sensation, bezkołnierzowa technologia (rimless) i niewidoczne mocowanie 
tworzą luksusowy klimat w przestrzeni łazienkowej.

W kolekcji dostępne są:

- bidety i bezkołnierzowe miski WC w wersjach podwieszanych oraz stojących

- kompakty WC

- wiszące, nablatowe i wolnostojące umywalki w różnych rozmiarach

Tak rozbudowana kolekcja pozwala w odpowiedni sposób zaaranżować każdą łazienkę.

WC rimless

Niewidoczne mocowania

Sensation

Szeroka oferta umywalek



Sensation

Kod SENFS5500AWHA

2799 zł

Sensation 
Umywalka 55x46 
cm wolnostojąca
Kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod SENFS5501AWHA

2799 zł

Sensation 
Umywalka 55x46 
cm wolnostojąca       
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod SENWB6001AWHA

799 zł

Sensation 
Umywalka 60x 46 
cm wisząca z 
otworem na 
baterię
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod SENCT6000AWHA

699 zł

Sensation 
Umywalka 60x38 
cm nablatowa
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)



Sensation

Miska WC do kompaktu Kod SENWC1146AWHA 1449 zł

Sensation 
Kompakt WC 
rimless (miska + 
zbiornik) 62x38 cm
kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

✓ Przylegający do ściany (back-
to-wall)

✓ Odpływ uniwersalny (pion /
poziom)

Kod SENBD2015AWHA

1199 zł

Sensation Bidet 
stojący 52x38 cm
Kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

Kod SENWC1346AWHA

1199 zł

Sensation Miska 
WC stojąca 
rimless 52x38 cm
kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

✓ Odpływ uniwersalny (pion /
poziom)

1299 zł

Sensation Bidet 
podwieszany 
52x38 / 48x38 cm

✓ Ukryte mocowania

✓ Dostępny w dwóch wersjach
długości: 52 cm i 48 cm

Zbiornik do kompaktu Kod SENWT1800AWHA 799 zł

Bidet 52x38 cm Kod SENBD2101AWHA

Bidet 48x38 cm Kod SENBD2104AWHA

1299 zł



Sensation

Sensation Miska 
WC podwieszana 
52x38 / 48x38 cm  
rimless
kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

✓ Dostępna w dwóch wersjach
długości: 52 cm i 48 cm

Kod SENSC3901WH
599 zł

Sensation    
Deska WC 
wolnoopadająca
Kolor biały lśniący

✓ Łatwe wypinanie

Inne produkty z serii Sensation dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-sensation/

Miska WC  52x38 cm Kod SENWC1446AWHA

Miska WC 48x38 cm Kod SENWC1447AWHA

1299 zł

1299 zł

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-sensation/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-sensation/


RAK - Washington
RAK-Washington interpretuje klasyczne kształty i proporcje we współczesny sposób.

Ewolucja stylistyczna inspirowana mocnymi i odważnymi liniami w połączeniu z najnowocześniejszymi 
technologiami, które gwarantują wysoką jakość i funkcjonalność. 

RAK-Washington jest jak nowoczesna rzeźba, jego ponadczasowa elegancja nadaje łazience silny 
charakter i niepowtarzalny styl.

Ponadczasowa elegancja

Washington



Washington

1099 zł

Washington 
Umywalka 65x51 
cm podwieszana  
+ postument

✓ Elementy (umywalka i
postument) sprzedawane
oddzielnie

✓ Umywalka dostępna również w
rozmiarze 76x54 cm - produkt
na zamówienie (kod
WAWB00001)

1399 zł

Washington 
Kompakt WC 
(miska + zbiornik) 
71x37 cm

✓ Elementy (miska i zbiornik)
sprzedawane oddzielnie

✓ Dual-flush - Spłukiwanie 3 /
4,5-6 L

✓ Odpływ poziomy z możliwością
instalacji do odpływu pionowego

899 zł

Washington  
Deska WC 
wolnoopadająca 
lakierowana

✓ Deska dostępna w pięciu
kolorach

Umywalka 65 cm (kod WAWB00002)

Postument (kod WAPD00001) 549 zł

Miska WC kompakt (kod WAWC00003)

Zbiornik z dźwignią do kompaktu (kod WT22AWHA) 899 zł

Kolor szary mat  (kod WTSC3901503)
Kolor czarny mat (kod WTSC3901504) 

Kolor cappuccino mat  (kod WTSC3901514)

Kolor biały mat  (kod WTSC3901500)
Kolor beż mat  (kod WTSC3901505)

Washington 
Bidet stojący 
58x36 cm

Kod WABI00001 1199 zł



Washington - wanny

Wanny RAK-Washington wykonane są 
z RAKSOLID - trwałego materiału 
złożonego z mieszanki naturalnych 

minerałów i żywic.   

Matowe wykończenie nadaje elegancki 
wygląd przestrzeni kąpielowej i sprawia, 
że powierzchnia wanny jest przyjemna w 
dotyku i ma właściwości antypoślizgowe. 

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE! 
Czas oczekiwania ok. 4 tygodni



Washington - wanny

Pozostałe kolory 19 900 zł 

Kolor biały 17 500 zł 

Wanna Washington 156 cm kolor biały mat - Kod WTBT15681500

Wanna Washington 156 cm kolor beżowy mat - Kod WTBT15681505

Wanna Washington 156 cm kolor cappuccino mat - Kod WTBT15681514

Wanna Washington 156 cm kolor szary mat - Kod WTBT15681503

Wanna Washington 156 cm kolor czarny mat - Kod WTBT15681504

Zewnętrzna powierzchnia wanny może być wykończona w jednym z pięciu kolorów.

Wymiary wanien: 156x81 cm 

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE! 
Czas oczekiwania ok. 4 tygodni



RAK-Moon
Harmonijne połączenie łagodnych krzywizn z geometrycznymi liniami daje interesujący modernistyczny 
efekt. 

Zróżnicowane kształty umywalek

WC rimless

Niewidoczne mocowania

Moon



Moon

Kod MOWB00005
949 zł

Moon umywalka 
nablatowa 55x35 
cm owalna
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MOWB00006
949 zł

Moon umywalka 
nablatowa 42 cm 
okrągła
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MOWB00007
949 zł

Moon umywalka 
nablatowa 50x36 
cm prostokątna
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

199 zł

Moon Korek 
spustowy klik-
klak z 
maskownicą 
ceramiczną
kolor biały lśniący

✓ Pasuje do wszystkich
umywalek z serii Moon

Kod OPXX00003 lub DUO000AWHA lub DUO002AWHA



Moon

Kod MOBI00001
1099 zł

Moon Bidet 
stojący 56x36 cm
kolor biały lśniący

Kod HAR17AWHA
1099 zł

Moon Miska WC 
stojąca 56x36 cm 
rimless
Kolor biały lśniący

Kod HAR07AWHA
1199 zł

Moon Bidet 
podwieszany 
56x36 cm
kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

Kod HAR19AWHA
1199 zł

Moon Miska WC 
podwieszana 
56x36 cm, rimless
kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

✓ Bez kołnierza

✓ Odpływ uniwersalny (pion /
poziom)



Moon

Kod MOSC00001
499 zł

Moon Deska WC 
wolnoopadająca 
slim 
kolor biały lśniący

Inne produkty z serii Moon dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-moon/

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-moon/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-moon/


RAK-Metropolitan
Elementy serii Rak-Metropolitan mają charakterystyczne kształty o prostych krawędziach. Pozwalają 
one uzupełnić aranżację nowoczesnej łazienki. 

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-metropolitan/

WC rimless

Niewidoczne mocowania

Metropolitan

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-metropolitan/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-metropolitan/


Metropolitan

Kod MP07AWHA
1049 zł

Metropolitan 
Bidet 
podwieszany 
53x34 cm
kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

Kod MP13AWHA
1149 zł

Metropolitan 
Miska WC 
podwieszana 
53x34 cm, rimless
Kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

Kod MESC00008
449 zł

Metropolitan 
Deska WC 
wolnoopadająca 
slim
kolor biały

Kod MESC00002
299 zł

Metropolitan 
Deska WC
kolor biały



RAK-Resort
Podwieszana miska WC z serii Resort. 

Kształt zgodny z aktualnymi trendami, nowoczesne rozwiązania technologiczne w połączeniu 
z atrakcyjną ceną.

W serii Resort dostępny jest szeroki wybór elementów wyposażenia sanitarnego: WC kompakt, 
umywalki, bidety oraz miski WC w wersjach wiszących i stojących. Do misek WC dostępne deski 
w wersjach standardowych i slim.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-resort/

WC rimless

Niewidoczne mocowania

Resort

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-resort/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-resort/


Resort

Kod REWB00004
599 zł

Resort 
Umywalka 36x28 
cm podwieszana 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

Kod REWB00005
699 zł

Resort 
Umywalka 45x 22 
cm podwieszana 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

Kod REWB00007
599 zł

Resort Umywalka 
58x37 cm nablatowa 
/ częściowo 
wpuszczana  owalna
kolor biały lśniący

Resort Kompakt 
WC (miska 
rimless + 
zbiornik) 60x36 
cm
kolor biały lśniący

✓ Miska WC bez kołnierza

✓ Elementy (miska i zbiornik)
sprzedawane oddzielnie

✓ Dual-flush - Spłukiwanie 3 / 4,5-6 L

✓ Odpływ poziomy z możliwością
instalacji do odpływu pionowego

Miska WC kompakt (kod REWC00005)

Zbiornik do kompaktu (kod REWT00001) 

999 zł

769 zł



Resort

Kod RST07AWHA
949 zł

Resort Bidet 
podwieszany 
52x36 cm
kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

Kod RST23AWHA
949 zł

Resort Miska WC 
podwieszana 
52x36 cm, rimless
Kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

Kod RESC00004
449 zł

Resort / Tonique 
Deska WC 
wolnoopadająca 
slim
kolor biały

Kod TQSC00002
399 zł

Resort / Tonique 
Deska WC 
wolnoopadająca
kolor biały

✓ Łatwe wypinanie

✓ Łatwe wypinanie



Resort

Kod TQSC00001
299 zł

Resort / Tonique 
Deska WC
kolor biały

Inne produkty z serii Resort dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-resort/

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-resort/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-resort/


RAK-One
Seria RAK-One powstała w celu zaoszczędzenia miejsca bez uszczerbku dla designu.

 Ten współczesny zestaw łazienkowy stanowi idealne połączenie mody i funkcjonalności.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-one/

Niewidoczne mocowania

WC rimless

One

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-one/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-one/


One

Kod EL08AWHA
849 zł

One  Bidet 
podwieszany 
52x37 cm
kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

Kod EL13AWHA
849 zł

One Miska WC 
podwieszana 
52x37 cm, rimless
Kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

Kod ONSC00004
399 zł

One Deska WC 
wolnoopadająca 
slim
kolor biały

Kod ONSC00001
249 zł

One Deska WC
kolor biały

✓ Łatwe wypinanie



RAK-Tonique
Rak-Tonique to kompaktowe produkty do mniejszych przestrzeni.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-tonique/

Niewidoczne mocowania misek WC podwieszanych

WC rimless

Tonique

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-tonique/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-tonique/


Tonique

Kod  TQ13AWHA
849 zł

Tonique Miska 
WC podwieszana 
55x36 cm, rimless
kolor biały lśniący

Kod  TQSC00002
399 zł

Resort / Tonique 
Deska WC 
wolnoopadająca
Kolor biały lśniący

Kod  TQSC00001
299 zł

Resort / Tonique 
Deska WC 
kolor biały

Inne produkty z serii Tonique dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-tonique/

✓ Łatwe wypinanie

✓ Bez kołnierza

✓ Ukryte mocowania

Resort / Tonique 
Deska WC 
wolnoopadająca 
slim
kolor biały

Kod RESC00004 449 zł

✓ Łatwe wypinanie

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-tonique/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/suite/rak-tonique/


RAK-Morning
Łagodne kształty i wygoda codziennego użytkowania. 

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-morning/

Szeroki wybór umywalek

WC rimless

Morning

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-morning/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-morning/


Morning

Kod MORCT5400AWHA

499 zł

Morning 
umywalka 
nablatowa 54x38 
cm owalna
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MORWB6001AWHA

399 zł

Morning 
Umywalka 60x44 
cm podwieszana 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MORHP2500AWHA

299 zł

Morning 
półpostument do  
umywalek 
podwieszanych
Kolor biały lśniący

Kod MORSR5501AWHA

499 zł

Morning 
Umywalka 55x42 
cm półblatowa z 
otworem na 
baterię
kolor biały lśniący



Morning

Kod MORBD2100AWHA

649 zł

Morning Bidet 
podwieszany 
52x37 cm
kolor biały lśniący

Kod MORWC1445AWHA

649 zł

Morning Miska 
WC podwieszana 
52x37 cm, rimless
Kolor biały lśniący

✓ Bez kołnierza

Kod MORSC3901WH
299 zł

Morning Deska 
WC 
wolnoopadająca 
slim
kolor biały

✓ Łatwe wypinanie

Inne produkty z serii Morning dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-morning/

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-morning/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-morning/




RAK-Joy
RAK-JOY, gama mebli łazienkowych RAK Ceramics, zaprojektowana tak, aby zorganizować przestrzeń 
oraz dopasować się do Twojego indywidualnego stylu. Innowacyjne materiały, nowoczesne linie i 
wysokie standardy jakości sprawiają, że RAK-JOY jest idealnym wyborem do Twojej łazienki.

Idealnym uzupełnieniem linii mebli są umywalki wpuszczane Joy w szerokim zakresie rozmiarów (od 40 
do 120 cm).

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-joy/

Umywalki wpuszczane

Szafki podumywalkowe w kilku rozmiarach

Joy

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-joy/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-joy/


Joy szafka podumywalkowa 
podwieszana 40x21 cm

✓ Kolor biały (kod JOYWH040PWH)

✓ Kolor szary (kod JOYWH040UGY)

Joy szafka podumywalkowa 
podwieszana 60x46 cm

✓Kolor biały (kod JOYWH060PWH)

✓ Kolor szary (kod JOYWH060UGY)

Joy szafka podumywalkowa 
podwieszana 80x46 cm

✓ Kolor biały (kod JOYWH080PWH)

✓ Kolor szary (kod JOYWH080UGY)

Joy szafka podumywalkowa 
podwieszana 100x46 cm

✓ Kolor biały (kod JOYWH100PWH)

✓ Kolor szary (kod JOYWH100UGY)

1

2

3

4

1 3

2 4

Joy

899 zł

1599 zł

1499 zł 1699 zł

Idealnym uzupełnieniem dla szafek RAK-Joy są umywalki z serii o tej samej nazwie 
dostępne w szerokiej gamie rozmiarów.

Wysokość szafek 60 cm



Techwood
TECHWOOD to materiał, który daje wrażenie 
dotykowego prawdziwego drewna.Rozkoszuj się 
dotykiem i żywą fakturą. 

Aby chronić środowisko, TECHWOOD jest 
produkowany z polipropylenu nadającego się do 
recyklingu. 

Kolory na zamówienie

Lamilak
LAMILAK to materiał pokryciowy o wysokiej 
jakości.  Nadaje on powierzchni efektowny 
połysk oraz gładki wygląd

Aby chronić środowisko, LAMILAK jest 
produkowany z materiałów nadających się do 
recyklingu (PET).

Joy - kolory frontów mebli

Kolory standardowe

Inne produkty z serii Joy dostępne na zamówienie.

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-joy/

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-joy/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/rak-joy/




Szeroki wybór rozwiązań i modeli 
umywalek w ofercie RAK Ceramics 
daje możliwość zaaranżowania 
niemalże każdej przestrzeni 
łazienkowej

Umywalki   
RAK Ceramics

Umywalki 
wolnostojące

Umywalki 
podwieszane

Umywalki nablatowe Umywalki wpuszczane 
i podblatowe

Umywalki

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/category/wash-basins/

https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/category/wash-basins/
https://www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/category/wash-basins/


Kolekcja umywalek RAK-Variant

Okrąg, owal, kwadrat... jaki jest ulubiony kształt?
Modułowy system RAK-Variant otwiera nieograniczone możliwości niestandardowych 

rozwiązań.

Różne kształty, rozmiary oraz sposoby montażu RAK-Variant zapewnia architektom i 
projektantom wnętrz pełny i modułowy asortyment spełniający wszystkie potrzeby 

projektowe.

Daniel Debiasi i Federico Sandri założyli własne studio projektowe w 
2010 roku.  

Liczne eksperymenty oraz połączenie produkcji i rzemiosła w ich 
działalności stanowią podstawę znacznie szerszego myślenia, w którym 

przedmioty są zawsze uważane za część większej całości.  
Stworzyli dzieła dla wielu najbardziej rozpoznawalnych marek. 

Ich projekty zdobywają międzynarodowe nagrody za wzornictwo i są 
wyróżniane w publikacjach na całym świecie. 

Oprócz pracy jako projektanci regularnie uczą, prowadzą warsztaty i 
wykłady w różnych instytucjach, w tym IUAV Venezia i Politecnico di 

Milano. Wraz z Rak Ceramics, Daniel Debiasi i Federico Sandri 
przedstawiają projekt RAK-Variant (2019).



Umywalki

Kod JOYWB4106AWHA
349 zł

Joy umywalka 
wpuszczana 
41x22 cm
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod JOYDI06101WH
449 zł

Joy umywalka 
wpuszczana 
61x47 cm
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod JOYDI08101WH
549 zł

Joy umywalka 
wpuszczana 
81x47 cm
Kolor biały lśniący

Kod JOYDI10101WH
749 zł

Joy umywalka 
wpuszczana 
101x47 cm
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)



Umywalki

Kod JOYDI12102WH
1799 zł

Joy umywalka 
wpuszczana 
121x47 cm
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod LACI00001
549 zł

Cilla umywalka 
wpuszczana 
61x48 cm 
prostokąt
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod LAJE00001
499 zł

Jessica umywalka 
wpuszczana 
53x44 cm owal
Kolor biały lśniący

Kod LACH00001
499 zł

Cherry umywalka 
wpuszczana 
63x54 cm owal
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)



Umywalki

Kod LALI00001
499 zł

Lily umywalka 
wpuszczana 
47x34 cm 
owal
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod LARO00001
499 zł

Rosa umywalka 
podblatowa 
57x42 cm owal
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod LARO00002
499 zł

Rosa umywalka 
podblatowa 
50x41 cm owal
Kolor biały lśniący

Kod LARE00001
469 zł

Reema umywalka 
nablatowa 40x33 
cm owal
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Głębokość wewnętrzna 12,5
cm



Umywalki

Kod LADA00001
499 zł

Daisy umywalka 
nablatowa 38 cm 
okrągła
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Głębokość wewnętrzna 12,5
cm

Kod LADI00001
699 zł

Diana umywalka 
nablatowa 45 cm 
okrągła
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Głębokość wewnętrzna 16 cm

Kod OC126AWHA
649 zł

Scoop umywalka 
nablatowa 65x42 
cm prostokąt
Kolor biały lśniący

Washington 
Umywalka 65x51 
cm podwieszana  
+ postument
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Elementy (umywalka i
postument) sprzedawane
oddzielnie

✓ Umywalka dostępna również w
rozmiarze 76x54 cm - produkt
na zamówienie (kod
WAWB00001)

Umywalka 65 cm (kod WAWB00002)

Postument (kod WAPD00001) 549 zł

1099 zł



Umywalki

Kod REWB00004
599 zł

Resort 
Umywalka 36x28 
cm podwieszana 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

Kod REWB00005
699 zł

Resort 
Umywalka 45x22 
cm podwieszana 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

Kod REWB00007
599 zł

Gina Umywalka 
67x43 cm 
podwieszana z 
blatem 
odkładczym
kolor biały lśniący

Wersja prawa (kod LAGI00001)

Wersja lewa (kod LAGI00002) 749 zł

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

✓ Umywalka dostępna z blatem
z lewej lub z prawej strony

✓ Średnica misy 40 cm

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w

Resort Umywalka 
58x37 cm nablatowa 
/ częściowo 
wpuszczana  owalna
kolor biały lśniący



Umywalki

Kod MORCT5400AWHA

499 zł

Morning 
umywalka 
nablatowa 54x38 
cm owalna
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MORWB6001AWHA

399 zł

Morning 
Umywalka 60x44 
cm podwieszana 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MORHP2500AWHA

299 zł

Morning 
półpostument do  
umywalek 
podwieszanych
Kolor biały lśniący

Kod MORSR5501AWHA

499 zł

Morning 
Umywalka 55x42 
cm półblatowa z 
otworem na 
baterię
kolor biały lśniący



Umywalki

4399 zł

Cloud Umywalka 
50x50 cm 
wolnostojąca       
z otworem na 
baterię

✓ Dostępna w wykończeniu
matowym lub lśniącym

✓ Ukryte mocowania

✓ Ceramiczna maskownica
odpływu w komplecie

1199 zł

Cloud Umywalka 
65x44 cm wisząca 
z otworem na 
baterię 

✓ Dostępna w wykończeniu
matowym lub lśniącym

✓ Ceramiczna maskownica
odpływu w komplecie

1149 zł

Cloud Umywalka 
55x43 cm wisząca 
z otworem na 
baterię

✓ Dostępna w wykończeniu
matowym lub lśniącym

✓ Ceramiczna maskownica
odpływu w komplecie

1099 zł

Cloud Umywalka 
58x40 cm 
nablatowa

✓ Dostępna w wykończeniu
matowym lub lśniącym

✓ Ceramiczna maskownica
odpływu w komplecie

Kolor biały mat  (kod CLOFS5001500A)

Kolor biały połysk (kod CLOFS500AWHA) 3649 zł

Kolor biały mat  (kod CLOWB6501500A)

Kolor biały połysk (kod CLOWB6501AWHA) 999 zł

Kolor biały mat  (kod CLOWB5501500A)

Kolor biały połysk (kod CLOWB5501AWHA) 949 zł

Kolor biały mat  (kod CLOCT6000500A)

Kolor biały połysk (kod CLOCT6000AWHA) 899 zł



Umywalki

Kod SENFS5500AWHA

2799 zł

Sensation   
Umywalka 55x46 
cm wolnostojąca 
Kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod SENFS5501AWHA

2799 zł

Sensation 
Umywalka 55x46 
cm wolnostojąca 
z otworem na 
baterię
Kolor biały lśniący

✓ Ukryte mocowania

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod SENWB6001AWHA

799 zł

Sensation 
Umywalka 55x46 
cm wisząca z 
otworem na 
baterię
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod SENCT6000AWHA

699 zł

Sensation 
Umywalka 60x38 
cm nablatowa
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)



Umywalki

Kod MOWB00005
949 zł

Moon umywalka 
nablatowa 55x35 
cm owalna
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MOWB00006
949 zł

Moon umywalka 
nablatowa 42 cm 
okrągła
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod MOWB00007
949 zł

Moon umywalka 
nablatowa 50x36 
cm prostokątna
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod OPXX00003 lub DUO000AWHA lub DUO002AWHA

199 zł

Moon Korek 
spustowy klik-
klak z 
maskownicą 
ceramiczną
kolor biały lśniący

✓ Pasuje do wszystkich
umywalek z serii Moon



Umywalki

Kod COWB00001
449 zł

Compact 
umywalka 
podwieszana 
38x30 cm
kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Rozmiar 45x36 cm kod  COWB00002 449 zł

Compact 
umywalka 
podwieszana 45 cm 
/ 50 cm / 55 cm
Kolor biały lśniący

✓ Korek „klik-klak” z
maskownicą ceramiczną w
opcji (płatny dodatkowo)

Kod COPD00002 349 zł

Compact 
półpostument do 
umywalek Compact 
45 i 55 cm
Kolor biały lśniący

Kod COPD00001 399 zł

Compact  
postument do 
umywalek Compact 
50 i 55 cm
kolor biały lśniący

Rozmiar 50x38 cm kod  COWB00003

Rozmiar 55x41 cm kod  COWB00004



www.raceronline.pl dok@raceronline.pl +48 797 932 797

Zamówienia:

dok@raceronline.pl

Obiekty / modele / bryły produktów RAK Ceramics do 
projektowania dostępne są do pobrania na dwa sposoby:

1 Baza bimobject https://www.bimobject.com/pl/product?brand=rak-
ceramics

2 Pliki dostępne przy poszczególnych produktach na stronie https://
www.rakceramics.com/europe/en/

 Poniżej link do przykładowego produktu (Miska Sensation) i poniżej 
zaznaczone miejsce z obiektem do pobrania => https://
www.rakceramics.com/europe/en/bathroom-kitchen/category/water-
closets/rak-sensation-whidden-fixations-water-closet-wall-
hung-52cm/
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