
EASY: CURAT IN BAIE,
TIMP PENTRU TINE!

NOU! COLECȚIA INOVATOARE CU STRAT PROTECTOR
ÎMPOTRIVA DEPUNDERILOR DE CALCAR

IDEI MARI
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BĂI MICI
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ColeCția inovatoare 
eaSY, de la CerSanit 
- CUrat În Baie, tiMP 
PentrU tine!

De câte ori ai visat să ai puțin timp doar 
pentru tine, printre toate treburile de zi cu zi? 
Să faci ceva plăcut, care să te binedispună? 
Dar mereu este câte ceva de făcut prin casă!
 
Ceramica sanitară și mobilierul din colecția  
EASY, de la CERSANIT,  sunt ceea ce ai nevoie 
ca să faci curat în baie mai rapid ca niciodată. 
Rămâne doar să hotărăști cum îți vei petrece 
timpul pe care l-ai câștigat. În fond, curățenia 
este rapidă și de durată, iar tu câștigi timp 
pentru tine!
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Colectia inovatoare EASY, de la CERSANIT,  este 
o colecție modernă de ceramică  sanitară,  
mobilier și panou pentru cadă care 
încorporează tehnologia avansată CLEAN PRO 
și alte idei funcționale care fac curățarea rapidă, 
ușoară și de durată. Stilul modern și design-
ul simplu ale tuturor pieselor au fost gândite 
anume pentru a face curățarea mai ușoară, așa 
încât colecția EASY este o alegere ideală pentru 
cei mai exigenți dintre voi. Mobilierul din colecția 
EASY este disponibil în 2 variante de culori: alb 
universal și o nuanță caldă de capucino. 

EASY, DE LA CERSANIT - 
TEHNOLOGIE 
AVANSATĂ ÎN BAIA TA
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Reziduurile de calcar și săpun sunt o problema 
în toate băile. Să le îndepărtezi înseamnă să 
cureți des și să folosești soluții puternice care 
sunt de multe ori agresive cu pielea ta și me-
diul înconjurător. Deși faci curat și irosești mult 
timp, problema revine iar și iar. De aceea mer-
ită să folosești tehnologii avansate  care reduc 
din start problema: poți să păstrezi baia curată 
lună, fără să folosești mult detergent sau să fre-
ci mult timp.

 - Tehnologie
inovaTivă penTru 
CurăȚarea Băii
Fără eForT

Alege produsele din colecția EASY, care folosește stratul inovator CLEAN PRO: 
suprafețele tratate cu acest strat rămân curate un timp îndelungat, iar îngrijirea 
lor este excepțional de ușoară și plăcută.



Folosind tehnologii avansate care au la bază 
proprietățile fluoropolimerilor, CERSANIT a 
dezvoltat CLEAN PRO - un strat invizibil care 
face ca suprafețele să fie ușor de curățat și să 
devină un teren neprielnic pentru formarea 
depunerilor de calcar, săpun și murdărie. 
Odată aplicat pe ceramica sanitară și 
panourile pentru cadă, stratul face curățarea 
lor ușoară și le păstrează impecabile un timp 
îndelungat.

Ce esTe 
Tehnologia
      ?

Suprafață fără CLEAN PRO Suprafață cu strat CLEAN PRO aplicat

Picaturile de apa se răspândesc pe 
suprafață, producând pete și o peli-
culă de murdărie greu de îndepărtat.

Picaturile de apa se strâng și se scurg 
rapid de pe suprafață, fără să formeze 
o peliculă, ceea ce limitează condițiile 
de formare a depunerilor de calcar și 
săpun.
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Vasele WC easY: 
sUsPeNDaT și îN 
seT ComPaCT

Vasele WC din colecția EASY, de la CERSANIT, 
sunt foarte ușor de curățat datorită stratului 
inovator CLEAN PRO.

Albul unic CERSANIT

Rezistenţă statică
la greutate
până la 400 kg

100%
GLAZURARE

100% glazurare
pe suprafaţa ceramică
activă

Clean
PRO STRAT PROTECTOR 

Tehnologie CleanPro: 
strat protector împotriva 
depunerilor

Clean
PRO STRAT PROTECTOR 

2 ani garanţie pentru 
tehnologia CleanPro

GARANŢIE 
ANI 



|  Forme moderne și curbe line care nu 
doar arată bine, dar fac și exteriorul 
vasului WC o suprafață ușor de curățat.

| Stratul inovator CLEAN PRO  
protejează cu eficacitate împotriva 
depunerilor de calcar și murdărie, 
astfel încât vasul rămâne curat un 
timp îndelungat.

|  Capacul este aplatizat pentru potri-
vire ideală cu forma vasului  WC.

|  Rezervorul are 
frontul ușor curbat, 
în armonie cu 
design-ul mobilie-
rului EASY.

|  Vasul WC are un 
mecanism de spălare 
eficientă la interior, 
cu 3/5l de apă.
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CAPACUL PentrU 
vAsUL WC eAsY

Capacul pentru vasul WC EASY este printre 
cele mai confortabile modele de la CERSANIT. 
Cu siguranță, design-ul modern și funcțional, 
sistemul de închidere lentă și funcția de 
demontare ușoară vor fi extrem de apreciate 
la folosire. Vei descoperi un capac nu doar 
foarte confortabil ci și foarte ușor de curățat.

|  Funcție de demontare rapidă și 
închidere lentă.

|  Dimensiunile optime ale capacului 
WC EASY (lungime, lățime și formă) 
asigură confortul familiei.

|  Marginile curbate lin spre interior 
și suprafațele fine fac acest capac 
WC plăcut la atingere.

2 ani garanţie pentru 
capacul WC

ANI
GARANŢIE

Capac cu cădere lentă

Demontare rapidă
a capacului

Duroplast de
calitate superioară

Confort deosebit 
la utilizare



|  Balamalele metalice permit montarea și 
demontarea rapidă a capacului WC și asigură 
curățarea ușoară.

| Capacul aplatizat este în 
linie cu design-ul modern al 
ceramicii sanitare EASY.

|  Deschiderea lentă oferă
confort și siguranță la utilizare.
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LAVOARELE  
EASY

Lavoarele EASY, de la CERSANIT, au o linie 
încântător de simplă. Forma elegantă și 
fronturile ușor curbate sunt elementele 
distinctive ale colecției. Suprafețele 
netede cu strat protector CLEAN PRO 
aplicat permit o curățare ușoară.

10 ani garanţie
la ceramică

10 ANI
GARANŢIE

Clean
PRO CoaTing

100%
GLAZURARE

100% glazurare
pe suprafaţa ceramică
activă

Uşor de întreţinut

Albul unic CERSANIT

Clean
PRO STRAT PROTECTOR 

Tehnologie CleanPro: 
strat protector împotriva 
depunerilor



|  CLEAN PRO reduce cu eficacitate acumularea 
depunerilor de calcar, săpun și murdărie, făcând 
lavoarul mult mai ușor de curățat.

|  Frontul ușor curbat și design-ul simplu al 
lavoarului sunt în armonie cu designul dulapului 
pentru lavoar din colecția EASY. Astfel nu se 
acumuleaza praf și picături de apă la îmbinarea 
dintre ceramică și mobilier.
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Curățarea perdelelor de duș este o problemă, 
mai ales după folosirea îndelungată? Panoul 
pentru cadă EASY, de la CERSANIT, simplu sau 
dublu, este o alegere excelentă pentru cei care 
vor să păstreze curățenia în baie. Descoperă  cât 
e de ușor să le păstrezi curate pentru că 
au stratul CLEAN PRO care oferă protecție 
împotriva depunerilor.

Panoul Pentru caDĂ 
eaSY, De la cerSanIt

|  Un panou de sticlă securizată de 5mm garantează siguranța în utilizare.

ANI
GARANTIE¸

5 ani garanţie pentru
cabină de duş

180o

Panou pivotant 
cu rotire 180 grade

Sticlă securizată: 
5mm grosime Service profesionist

Potrivire perfectă 
cu peretele şi cada

Clean
PRO STRAT PROTECTOR 

Tehnologie CleanPro: 
strat protector împotriva 
depunerilor



|  Panoul cu rotire la 180° 
se deschide înăuntru și 
în afară, după nevoie.

|  Banda de fixare pe 
cadă se alipește perfect 
pentru a împiedica apa 
să se scurgă pe podea 
atunci când faci duș sau 
baie.

|  Stratul CLEAN PRO reduce 
semnificativ acumularea 
depunerilor persistente de 
calcar, săpun și murdărie, 
pentru ca panoul să se 
mențină curat mai mult 
timp.
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Dacă îți place design-ul modern, vei fi încântat să 
descoperi mobilierul din colecția  EASY, de la CERSANIT. 
Se potrivește perfect cu ceramica sanitară, formând 
un întreg armonios pentru baie. Formele simple și 
sistemul de deschidere prin apăsare, fac curățarea 
băii mult mai ușoară. Poți alege mobila în culoarea alb 
universal sau nuanța caldă capucino, după gustul tău.

Mobilierul eASY, 
de lA CerSANiT

2 ani garanţie pentru
piesa de mobilier

ANI
GARANTIE¸

Capac metalic
al sifonului

Suprafaţă rezistentă
la apă

Uşor de întreţinut

Capac de prindere
ajustabil

Deschidere/închidere
dulap prin apăsare

| Fronturile netede, ușor curbate și lipsite de mânere sunt acoperite cu o 
folie extra lucioasă pentru a face curățarea dulapurilor și mai ușoară.



|  Lavoarele și dulapurile EASY sunt în armonie , prin forme care se 
potrivesc perfect.

|  Toate dulapurile din colecția EASY sunt 
suspendate, pentru a permite curățarea 
mai ușoară a podelei.

|  Cu sistemul de deschidere/inchidere prin 
apăsare, nu e nevoie de mânere: apeși o 
singură dată și dulapul s-a deschis/inchis!
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ColeCȚia inovaToare easY CuprinDe:



CeraMiCă saniTară

WC compact easY 

Dimensiuni: 350 x 770 x 620 mm
K102-009, K102-010

lavoar easY 50

Dimensiuni: 500 x 415 mm
K102-012

Disponibil și în dimensiunile:
Lavoar EASY 55
(550 x 440 mm), K102-013
Lavoar EASY 60
(600 x 445 mm), K102-014
Lavoar EASY 70
(700 x 445 mm), K102-015

WC suspendat easY

Dimensiuni: 350 x 770 mm
K102-009, K102-003

Capac WC duroplast easY

cu cădere lentă și ușor de demontat
K98-0089

Disponibil și în varianta:
Capac WC duroplast EASY 
K98-0090
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Dulapuri penTru lavoar

alb
Dimensiuni: 492 x 574 x 390 mm
S573-002

Disponibil și în dimensiunile:
Dulap pentru lavoar EASY 55, alb
(542 x 574 x 400 mm), S573-004
Dulap pentru lavoar EASY 60, alb
(592 x 574 x 400 mm), S573-006
Dulap pentru lavoar EASY 70, alb
(692 x 574 x 390 mm), S573-008

Dulap pentru lavoar easY 50
capucino
Dimensiuni: 492 x 574 x 390 mm
S573-001

Disponibil și în dimensiunile:
Dulap pentru lavoar EASY 55, capucino
(542 x 574 x 400 mm), S573-003
Dulap pentru lavoar EASY 60, capucino
(592 x 574 x 400 mm), S573-005
Dulap pentru lavoar EASY 70, capucino
(692 x 574 x 390 mm), S573-007

Dulap pentru lavoar easY 50



Coloană Și Dulap suspenDaT 

Coloană easY
alb
Dimensiuni: 350 x 1600 x 300 mm
S573-012

Coloană easY
capucino
Dimensiuni: 350 x 1600 x 300 mm
S573-011

Dulap suspendat easY
alb
Dimensiuni: 350 x 1030 x 300 mm
S573-010

Dulap suspendat easY
capucino
Dimensiuni: 350 x 1030 x 300 mm
S573-009
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Dulap Cu oglinDă / oglinDă

alb
Dimensiuni: 564 x 600 x 150 mm
S573-014

Dulap cu oglindă easY
capucino
Dimensiuni: 564 x 600 mm
S573-013

oglindă cu raft easY



panouri penTru CaDă

panou pentru cadă easY, simplu 
Dimensiuni: 700 x 1400 mm
S623-001
simplu

panou pentru cadă easY, dublu
Dimensiuni: 1150 x 1400 mm
S623-002
dublu



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

Harta din imagine este cu titlu de prezentare și nu reflectă distribuția exactă. Pentru comenzi contactați 
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII, Program L - V: 900 - 1600, Telefon: 0040.233.74.21.01

IDEI MARI
PENTRU
BĂI MICI


