
SMART: RELAXARE PRIN ORGANIZARE
NOU! COLECȚIA ERGONOMICĂ CU ORGANIZATOARE, DULAPURI ÎNCORPORATE

ȘI TOATE SPAȚIILE INTELIGENT FOLOSITE.





2 - 3

Toate produsele din colecţia ergonomică SMART, de la CERSANIT, sunt 
disponibile în două culori: alb universal sau gri elegant.

Imaginează-ţi o baie în care totul este 
la îndemână, dar nimic la vedere. Este 
ceea ce oferă acum colecția SMART, de la 
CERSANIT. Folosind idei inovative și un 
design modern, fiecare compartiment este 
conceput ca să facă utilizarea băii cât mai 
facilă. Dulapurile cu multe spații și rafturile 
generoase îți preiau cu mic cu mare 
obiectele din baie și îți oferă momente de 
liniște și clipe de relaxare.

DESCOPERĂ NOUA COLECȚIE 
ERGONOMICĂ SMART, DE 
LA CERSANIT, GÂNDITĂ SĂ 
FOLOSEASCĂ INTELIGENT 
SPAȚIUL DIN BAIE



CADĂ SMART PENTRU BAIE CU DULAP SMART INTEGRAT ÎN MASCĂ

Depozitează toate şampoanele 
și accesoriile de baie în cele 3 
dulapuri rabatante, integrate în 
masca pentru cadă SMART. Mai 
mult spațiu înseamnă mai multă 
relaxare.

Cada va deveni un loc perfect 
ordonat în care accesoriile vor fi la 
îndemână, dar nimic la vedere. 

Dulapurile din mobilierul căzilor 
pentru baie sunt realizate din 
materiale rezistente la umezeală 
asigurând durabilitate şi confort.

PĂSTREAZĂ ORDINEA 
ÎN BAIE
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CADĂ SMART PENTRU BAIE CU DULAP SMART INTEGRAT ÎN MASCĂ

7 ani garanţie
pentru cadă de baie

ANI
GARANTIE¸

Raft cu lăţime
mărită

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Organizare ergonomică
și intuitivă

Cadă cu dulap rabatant
integrat în mască

Suprafaţă rezistentă
la umezeală

Poți face ce vrei tu din propria 
baie iar senzația de SPA începe 
din micile detalii. Astfel 
marginea largă a confortabilei 
căzi SMART se transformă într-
un raft pe care puteţi pune 
lumânări sau aşeza un prosop 
ori o carte. 

Trei dulapuri modulare rabatante 
pentru produse de toaletă şi accesorii 
de baie sunt construite în masca 
de cadă pentru depozitarea tuturor 
şampoanelor, săpunurilor şi a sărurilor 
de baie sau a soluţiilor de curaţare. Vei 
simți mai multă relaxare!

Un compartiment suplimentar, 
cu uşă culisantă, poate depozita 
obiectele mari, folosite mai rar 
şi oferă acces rapid sub cadă. 
Colecţia ergonomică SMART 
îți preia cu mic cu mare toate 
obiectele din baie!



DULAPURI SMART PENTRU LAVOAR

Înainte de a pleca de-acasă la birou sau într-o vizită îţi place să 
găseşti rapid obiectele cosmetice. Tocmai de aceea dulapurile 
pentru lavoar din colecția ergonomică SMART, de la CERSANIT, 
sunt echipate cu un sistem inovativ de organizatoare și sertare. 
Astfel chiar și cele mai mici și numeroase accesorii rămân 
întotdeauna păstrate la locul potrivit. Le găseşti pe toate într-o 
secundă.

TOATE SUNT LA ÎNDEMÂNĂ

Sertarele în dezordine nu mai 
sunt la ordinea zilei. Acum poţi 
găsi cu uşurinţă cele mai mici 
obiecte de toaletă, chiar şi cu 
ochii închişi.
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DULAPURI SMART PENTRU LAVOAR

Sistemul de depozitare din 
colecția ergonomică SMART, 
de la CERSANIT, a fost realizat 
atât pentru depozitarea 
obiectelor mici de baie cât 
şi a periilor de păr. Până la 
urmă, o baie adevărată este 
totodată și propriul tău salon 
de înfrumusețare. 

Colecţia ergonomică SMART, 
de la CERSANIT, cuprinde două 
dulapuri pentru lavoar, realizate 
pentru forma clasică a lavoarului 
CARINA şi pentru forma modernă 
a lavoarului COMO (foto).

Dacă ai acasă o baie de serviciu 
dulapul mic este ideea perfectă pentru 
organizarea spaţiului disponibil. Este 
ideal pentru depozitarea unei perii de 
toaletă sau a rolelor suplimentare de 
hârtie igienică.

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Deschidere dulap
prin apăsare

Structură stabilăSuprafaţă rezistentă
la umezeală

Organizare ergonomică
și intuitivă

Uşor de întreţinut



DULAP SUSPENDAT SMART

Sistemul de compartimente 
intuitive din interiorul du-
lapului suspendat SMART 
se poate configura ușor 
pentru păstrarea obiectelor 
cosmetice mici.

Dotat cu un delicat mecanism 
de deschidere prin apăsare, 
nu este nevoie decât de o 
atingere pentru a găsi ceea 
ce cauți în modernul dulap 
suspendat SMART. Testează 
mecanismul de deschidere: 
APASĂ.

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Deschidere dulap
prin apăsare

Structură stabilăSuprafaţă rezistentă
la umezeală

Organizare ergonomică
și intuitivă

Uşor de întreţinut

OBIECTE COSMETICE ORGANIZATE,
RELAXARE GARANTATĂ
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OGLINDA RABATABILĂ SMART

FRUMUSEŢEA STĂ ÎN DETALII
Colecţia ergonomică SMART, de la CERSANIT, include o oglindă 
inovatoare care va face din momentele de dimineaţa şi seara, 
o experienţă deosebită. Oglinda vine cu un mecanism de 
rabatare în față și este dotată cu un raft încăpător,  oferind 
confortul și precizia de care ai nevoie.

Cu ajutorul mecanismului de 
rabatare în față creat special, 
deplasați oglinda uşor, cu 
o singură mișcare, pentru 
a aduce oglinda în poziţia 
optimă. TRAGE pentru a 
vedea cum funcționează!

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Structură stabilăOrganizare ergonomică
și intuitivă

Uşor de întreţinutOglindă exensibilă
cu raft Uşor de montat



COLOANĂ SMART

EA ESTE BINE ORGANZATĂ, TU EȘTI 
MULT MAI RELAXATĂ

Mop, găleată, cutii şi 
prosoape de schimb. Toate 
acestea organizate în 
ordine şi ascunse vederii. 
Baia poate fi acum un loc 
mai relaxant pentru tine.

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Deschidere dulap
prin apăsare

Structură stabilăSuprafaţă rezistentă
la umezeală

Organizare ergonomică
și intuitivă

Uşor de întreţinut

Anumite obiecte nu încap în dulapul de baie; pornind de la această idee 
CERSANIT a dezvoltat coloana SMART care este funcțională și mult mai 
spațioasă. Poate păstra nu doar obiecte mari sau prosoape de schimb, 
dar şi mopul plus o găleată într-un compartiment special amenajat.



Organizare ergonomică
și intuitivă
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COŞ PENTRU RUFE

Prosoapele folosite și rufele 
creează dezordine chiar şi în 
cea mai bine întreţinută baie. 
Din fericire acest coş de rufe cu 
închidere, pe roţi, este totodată 
și un obiect util de decor, 
putând fi folosit ca scaun (are 
mare rezistenţă la greutate). 
Iar un scaun în baie este un 
motiv în plus de relaxare.

Coşul de rufe este dotat cu roți, este 
foarte uşor de manevrat și protejează 
împotriva urmelor de pe pardoseală.

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Structură mobilă
Rezistenţă statică
la greutate până
la 200 kg

Suprafaţă rezistentă
la umezeală

Uşor de întreţinut



CADĂ PENTRU BAIE CU MOBILIER INTEGRAT SMARTCOLECŢIA ERGONOMICĂ SMART, DE LA CERSANIT.
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Mască laterală 
SMART,
lemn

Cadă SMART

Dimensiuni: 
160 x 80 cm, lateral stânga,
S301-119
160 x 80 cm, lateral dreapta,
S301-118
170 x 80 cm, lateral stânga,
S301-117
170 x 80 cm, lateral dreapta,
S301-116

Dimensiuni: 
160 cm, S568-024
170 cm, S568-026

Dimensiuni: 
160 cm, S568-025
170 cm, S568-027

S568-028

Mobilier pentru cadă SMART
culoare alb

Mobilier pentru 
cadă SMART,
culoare gri închis

CADĂ PENTRU BAIE CU MOBILIER INTEGRAT SMART



Dulap SMART pentru lavoar 
CARINA 50, alb

Set de organizatoare din plastic pentru 
sertare (CARINA şi COMO) Dulap SMART  pentru lavoar 

CARINA 50, gri

De asemenea disponibil pentru:

CARINA 55
(500 x 660 x 338 mm), S568-010
CARINA 60
(550 x 660 x 350 mm), S568-012
CARINA 70
(650 x 660 x 355 mm), S568-014

Disponibil în următoarele variante:

CARINA 50, S568-030
CARINA 55, S568-031
CARINA 60, S568-032
CARINA 70, S568-033

COMO 50, S568-034
COMO 60, S568-035
COMO 80, S568-036

De asemenea disponibil pentru:

CARINA 55
(500 x 660 x 338 mm), S568-011
CARINA 60
(550 x 660 x 350 mm), S568-013
CARINA 70
(650 x 660 x 355 mm), S568-015

Dimensiuni: 450 x 660 x 328 mm,
S568-008

Dimensiuni: 450 x 660 x 328 mm,
S568-009

DULAPURI SMART PENTRU LAVOAR CARINA
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Dulap SMART
pentru lavoar COMO 50, 
alb

Dulap SMART
pentru lavoar COMO 50, 
gri

Dulap SMART
pentru lavoar COMO 40, 
alb

Dulap SMART
pentru lavoar COMO 40, 
gri

De asemenea disponibil pentru:

COMO 60
(570 x 670 x 430 mm), S568-018
COMO 80
(770 x 670 x 430 mm), S568-020

De asemenea disponibil pentru:

COMO 60
(570 x 670 x 430 mm), S568-019
COMO 80
(770 x 670 x 430 mm), S568-021

Dimensiuni: 450 x 670 x 380 mm,
S568-016

Dimensiuni: 470 x 670 x 380 mm,
S568-017

Dimensiuni: 390 x 680 x 215 mm,
S568-022

Dimensiuni: 390 x 680 x 215 mm,
S568-023

DULAPURI SMART PENTRU LAVOARELE COMO



Dulap suspendat SMART,
alb

Dulap suspendat SMART,
gri

Dimensiuni: 350 x 650 x 200 mm,
S568-001

Dimensiuni: 350 x 650 x 200 mm,
S568-002

Set de organizatoare din plastic pentru dulap 
suspendat SMART, S568-029

DULAP SUSPENDAT SMART
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Oglindă SMART rabatabilă,
cu raft gri deschis 

Oglindă SMART 
cu raft gri deschis

Dimensiuni: 350 x 650 mm,
 S568-037

Dimensiuni: 350 x 650 mm,
S568-003

OGLINDĂ SMART



Coloană SMART,
alb

Coloană SMART,
gri

Dimensiuni: 420 x 1700 x 320 mm,
S568-006

Dimensiuni: 420 x 1700 x 320 mm,
S568-007

COLOANĂ SMART COŞ PENTRU RUFE SMART
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Coş pentru rufe SMART,
cu capac alb

Coş pentru rufe SMART,
cu capac gri

Dimensiuni: 350 x 600 x 320 mm,
S568-004

Dimensiuni: 350 x 600 x 320 mm,
S568-005

COŞ PENTRU RUFE SMART



Intră pe www.cersanit.ro şi găseşte magazinul cel mai aproape de tine, unde se 
află expusă colecţia ergonomică SMART, de la CERSANIT.


