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НАДЕЖДНОСТ ПЕСТЕНЕ НА ВОДА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

БЪРЗО ПОСТИГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ SAFE TOUCH БЕЗОПАСНОСТ
ПОДХОД ЩЯ А ТЕМПЕРАТУРА

ВИНАГИ БЛЕСТЯЩИ РЕДУЦИРАНЕ НА ШУМА РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ

Керамична глава, която е Ограничители на дебита, Едноръкохваткови смесители
тествана, за да издържи един които намаляват консумацията за умивалник с технология
милион цикъла на отваряне и на вода, без да се намалява Cold Start, за да се избегне 
затваряне. нивото на комфорт. ненужното потребление на 

енергия.

Safe Touch предотвратява Термостатични смесители, които 
нагряването на тялото на Интегрираната в термостатичните предотвратяват температурата 
смесителя, за да се избегнат смесители технология позволява по подразбиране вишава да над
изгаряния.регулиране и постигане на 38°, като по този начин се 

желаната температура само за избягват изгаряния.
няколко секунди.

Електролитното покритие Технология, която е Смесителите за умивалник са с 
Evershine® осигурява постоянна интегрирана в смесителите, до 4 налични височини, за да се 
яркост на смесителите и прави за да се ограничи шума при адаптират към нуждите на всеки 
поддръжката и почистването им експлоатация. потребител.
по-лесно.

Смесители
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Функции на душ слушалки Roca

Rain.  Pulse. 

Функция дъжд Функция масаж

Tonic.  NightRain. 

Функция мехурчета Функция 

релаксиращ дъжд

RainStorm.  

Функция 

тропически дъжд

Тънките водни струи Интензивни струи 
създават усещане за вода освежават тялото.

е в цялотоудоволстви
тяло.

Постепенните струи 
дават ефект на Водата и въздухът са 
мехурчета, осигуряващ съчетани, за да осигурят 
изключителен комфорт. ненадминат комфорт, 

който пести и 35% 
повече вода от функция 
дъжд.

Изненадваща водна 
струя осигурява на 
тялото максимален 
комфорт и релакс.
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

+ + +

+ +

+ + +

+ +

=

=

Държач с извод за вода Държач за душ глава  

Душ слушалка STELLA, Кръгла душ глава RAINSENSE, 

Шлаух  Вграден смесител CALA  

Държач с извод за вода Държач за душ глава  

Душ слушалка STELLA, Кръгла душ глава RAINSENSE 

Шлаух  Вграден смесител Т-500  

  A5B5250NB0 400 мм A5B0250NB0

  A5B1B03NB0 A5B2250NB0

100 с 3 функции 250 мм 

PVC мат 1,75 м  A5B2116NB0 A5A066ENB0

  A5B5250NB0 400 мм A5B0250NB0 

  A5B1B03NB0 A5B2250NB0

100 с 3 функции 250 мм 

PVC мат 1,75 м  A5B2116NB0 A5A2K18NB0

ø ø

ø ø

Комплект вграден смесител CALA с аксесоари,

черен мат

Комплект вграден термостатичен смесител T-500 

с аксесоари, черен мат

665 

1099 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

НОВО

НОВО
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект със стенен термостатичен смесител 

за вана-душ T-500, черен мат

Комплект със стенен термостатичен смесител 

за душ T-500, черен мат

Душ слушалка STELLA, Тръбно окачване SENSUM, 

Шлаух   

Стенен смесител Т-500  

Тръбно окачване SENSUM, Душ слушалка STELLA,

Шлаух   

Стенен смесител Т-500  

  A5B1B03NB0 A5B0405NB0

100 с 3 функции 800 мм, с държач, 

PVC мат 1,75 м  A5B2116NB0 регулируема височина 

A5A1E18NB0

вана-душ

  A5B1B03NB0 A5B0405NB0

100 с 3 функции 800 мм, с държач, 

PVC мат 1,75 м  A5B2116NB0 регулируема височина 

A5A2E18NB0

душ

ø

ø

+ + +

+ + +

=

=

782 

99 6

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

НОВО

НОВО
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Everlux
Устойчивост

Изтънченост

Висока издръжливост  

  
Технология въз основа на чисто 

физически процеси,  при която не са 

използвани никакви вредни химически 

елементи в процеса на производство.

Ексклузивно, модерно покритие, което 

придава изтънчен и индивидуален 

характер на банята.

Ексклузивно, фино покритие от много 

твърди метални частици, в резултат 

на което се получава повърхност, 

изключително устойчива на 

надраскване и почистващи продукти.

Brushed Rose Titanium 
titanium black gold black

Roca Everlux

Покритие от хром

Покритие от никел

Месингова повърхност

+ + +

+ +

=

Държач с извод за вода Душ глава RAINSENSE  

Душ слушалка STELLA Stick  

Вграден смесител Т-1000 

Шлаух,  Roca Box   

Държач за душ глава 

A5B5250RG0  A5B3950RG0

A5B3750RG0 300 мм, метална

с 1 функция A5A0D09RG0

метален 1,70 м  A5B3850RG0 A525869403

400 мм A5B0250RG0

ø

Комплект с вграден термостатичен смесител

T-1000 с аксесоари, EVERLUX, Rose Gold

2079 лв.
цена
с ДДС

НОВО
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

+ + +

+ +

+ + +

+ +

=

=

Държач с извод за вода Душ глава RAINSENSE  

Душ слушалка STELLA Stick  

Вграден смесител Т-1000 

Шлаух, Roca Box    

Държач за душ глава  

Държач с извод за вода Душ глава RAINSENSE  

Душ слушалка STELLA Stick  

Вграден смесител Т-1000 

Шлаух,  Roca Box   

Държач за душ глава  

  A5B5250CN0 A5B3950CN0

A5B3750CN0 300 мм, метална

с 1 функция A5A0D09CN0

метален 1,70 м  A5B3850CN0 A525869403

 400 мм A5B0250CN0

  A5B5250NM0 A5B3950NM0

A5B3750NM0 300 мм, метална

с 1 функция A5A0D09NM0

метален 1,70 м  A5B3850NM0 A525869403

 400 мм A5B0250NM0

ø

ø

Комплект с вграден термостатичен смесител T-1000 

с аксесоари, EVERLUX, Titanium Black

Комплект с вграден термостатичен смесител T-1000, 

с аксесоари, EVERLUX, Brushed Titanium Black

2079 

2079 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

НОВО

НОВО
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

1705

1705

 

 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

+ + +

+ +

+ + +

+ +

=

=

Комплект вграден смесител Naia, с аксесоари, EVERLUX, 

Titanium Black

Комплект вграден смесител Naia с аксесоари, EVERLUX, 

Brushed Titanium Black

Извод за вода  Държач за душ глава   

Душ слушалка STELLA Stick Душ глава Rainsense  

Naia вграден смесител

Шлаух RocaBox  

Извод за вода  Държач за душ глава   

Душ слушалка STELLA Stick Душ глава Rainsense  

Naia вграден смесител   

Шлаух RocaBox  

 с държач   A5B5250CN0 400 мм A5B0250CN0

 A5B3750CN0 300 мм, метална A5B3950CN0

с 1 функция    A5A0B96CN0

, метален 1,70 м  A5B3850CN0   A525869403

 с държач   A5B5250NM0 400 мм A5B0250NM0

 A5B3750NM0 300 мм, метална A5B3950NM0

с 1 функция A5A0B96NM0

, метален 1,70 м  A5B3850NM0   A525869403

ø

ø

 

 

НОВО
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

1705 лв.

цена
с ДДС

Комплект вграден смесител Naia, с аксесоари, EVERLUX, 

Rose Gold

+ + +

+ +

=

Извод за вода  Държач за душ глава   

Душ слушалка STELLA Stick Душ глава Rainsense  

Naia вграден смесител   

Шлаух RocaBox  

 с държач   A5B5250RG0 400 мм A5B0250RG0

 A5B3750RG0 300 мм, метална A5B3950RG0

с 1 функция A5A0B96RG0

, метален 1,70 м  A5B3850RG0   A525869403

ø 

НОВО

Вграден смесител Naia Rose Gold и душ слушалка Stella Stick
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект вграден термостатичен смесител T-500, 

с аксесоари

Комплект вграден термостатичен смесител T-1000 

с RocaBox, с аксесоари

+ + +

+

+ + +

+ +

Извод за вода Държач за душ глава

Душ слушалка Stella Душ глава Rainsense

T-500 термостатичен 

Шлаух вграден смесител

Извод за вода Държач за душ глава

Душ слушалка Stella   Душ глава Rainsense  

T-1000 термостатичен  

Шлаух вграден смесител

RocaBox  

 с държач, oval A5B5250C00  300 мм  A5B0150C00 

  A5B1B03C00  250 мм  A5B2250C00 

100 с 3 функции   A5A2K18C00 

 PVC мат 1,5 м   A5B2216C00

    A5B5250C00  300 мм  A5B0150C00 

 A5B1B03C00 A5B2250C00

100 с 3 функции 0A5A0D09C0

 PVC мат 1,5 м  A5B2216C00  

  A525869403

ø

ø

ø

ø

 250 мм

 

 

 

=

=

858 

1168 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

Сс ДД
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект вграден термостатичен смесител T-2000 с RocaBox,

с аксесоари, в кутия

+ + +

+

=

Вграден pack Държач за душ глава

Извод за вода Душ глава Rainsense square

Душ слушалка STELLA Stick T-2000 термостатичен вграден смесител

RocaBox

Шлаух, 

    A5D1088C00  400 мм

с държач  200х200 мм 

с 1 функция

метален 1,70 м

1341 лв.

цена
с ДДС

Душ слушалка STELLA Stick
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Термостатичен смесител T-500 за вана-душ

+ душ комплект Stella

Термостатичен смесител T-500 за душ + душ комплект Stella

=

=

+

+

Термостатичен смесител

Душ комплект STELLA   

Термостатичен смесител

Душ комплект STELLA   

   A5A1E18C00 

вана-душ T-500

A5B1D03C00

100 мм с 3 функции, 

тръбно окачване 700 мм, 

PVC шлаух 1,70 м

   A5A2E18C00  

за душ T-500

A5B9D03C00

100 мм с 1 функция, 

тръбно окачване 700 мм, 

PVC шлаух 1,70 м

ø

ø

 

 

455

399

 

 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

Сс ДД
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Термостатичен смесител T-1000 за вана-душ 

+ душ комплект Stella 

=+

Термостатичен смесител

Душ комплект STELLA   

   A5A1E2EC00 

T-1000 за вана-душ

A5B1D03C00

100 мм с 3 функции, 

тръбно окачване 700 мм, 

PVC шлаух 1,70 м

ø 

896 лв.

цена
с ДДС

НОВО

Термостатичен смесител T-500 за душ
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект вграден смесител Atlas, с аксесоари

Комплект вграден смесител Atlas, с аксесоари

548 

638 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

+ +

+ +

+ + +

+ +

=

=

Извод за вода Държач за душ глава

Душ слушалка STELLA Душ глава Rainsense

Шлаух Atlas вграден смесител  

Извод за вода Държач за душ глава

Душ слушалка STELLA Душ глава Raindream

Atlas вграден смесител

Шлаух

 с държач  А5B5250C00  300 мм  A5B0150C00 

  A5B9B03C00   A5B2250C00

100 с 1 функция 250 мм  

 PVC мат, 1,5 м   A5B2216C00 A5A0690C00

 с държач  А5B5250C00  300 мм A5B0150C00 

  A5B9B03C00  300 мм A5B2550C00 

100 с 1 функция   A5A0690C00  

 PVC мат, 1,5 м   A5B2216C00

ø ø

ø

ø
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект вграден смесител L20, с аксесоари 

495 лв.

цена
с ДДС

+ +

+ +

=

Извод за вода Държач за душ глава

Душ слушалка STELLA Душ глава Rainsense

Шлаух Вграден смесител L20    

 с държач  A5B5250C00  300 мм  A5B0150C00 

  A5B9B03C00   A5B2150C00

100 с 1 функция 200 мм  

 PVC, 1,5 м   A5B2516C00 A5A0A09C00

ø ø 

НОВО

Вграден смесител Atlas
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Вградени смесители и RocaBox

Едноръкохватков Термостатичен 
смесител смесител

Едноръкохватков Термостатичен 

смесител смесител

Едноръкохватков 

смесител

Звукоизолираща 
мембрана

Универсална кутия

Закрепващ пръстен

Капак на

кутията

Универсално 
тяло от месинг

Почистващ блок

вана-душ
вана-душ

вана-душ душ

душ

RocaBox Универсално решение

Елементи на RocaBox

Вградените смесители предлагат изчистен дизайн и, едновременно с това, допълнително прос рт анство в 
зоната на душа. Благодарение на RocaBox, тялото на смесителя бива вградено в стената, като позволява 
да изберете външното тяло от богатата гама термостатични или едноръкохваткови смесители на Roca. Ако 
планирате цялостен ремонт на банята, това е едно чудесно решение.
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект вграден смесител Atlas с RocaBox, с аксесоари

Комплект вграден смесител  Atlas с RocaBox, с аксесоари 

814 

1025 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

+ + +

+ +

+ + +

+ +

=

=

Извод за вода Душ глава Rainsense Square

Душ слушалка Sensum Square

Atlas вграден смесител

Шлаух RocaBox 

Държач за душ глава

Извод за вода Душ глава Raindream Square

Душ слушалка Sensum Square

Atlas вграден смесител

Шлаух RocaBox 

Държач за душ глава

 с държач  A5B0850C00  A5B2350C00

 A5B9108C00 200х200 мм   

130 с 2 функции   A5A0B90C00 

 PVC мат, 1,5 м   A5B2216C00    A525869403

 400 мм  A5B0950C00 

с държач  A5B0850C00  A5B2750C00

 A5B9108C00 300х300 мм   

130 с 2 функции   A5A0B90C00 

 PVC мат   A5B2216C00    A525869403, 1,5 м 

 400 мм  A5B0950C00

ø

ø
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Колекция Ona
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект вграден смесител Ona с RocaBox, с аксесоари

Комплект вграден смесител Pals с RocaBox, с аксесоари

964 

959 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

+ + +

+ +

+ + +

+ +

=

=

Извод за вода Душ глава Raindream

Душ слушалка Sensum Round

Bграден смесител Ona  

Шлаух RocaBox 

Държач за душ глава

Извод за вода Душ глава Rainsense Square

Душ слушалка Sensum Square 

Pals вграден смесител   

Шлаух

Държач за душ глава RocaBox  

 с държач  A5B5250C00   A5B2550C00

 A5B9107C00 300 мм   

130 с 2 функции A5A0B9EC00 

 PVC мат, 1,5 м   A5B2216C00    A525869403

 400 мм  A5B0950C00 

 с държач, square A5B0850C00  A5B2350C00 

 A5B9108C00 200x200 мм

130 мм с 2 функции A5A0B6DC00

 PVC мат 1,5 м   A5B2216C00 вана-душ

 400 мм A5B0950C00  A525869403

ø

ø

 

 

НОВО
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект Anara 3 в 1

Комплект Saona 3 в 1, в кутия

=

=

+ +

+ +

Смесител за умивалник

Смесител за вана-душ

Тръбно окачване 

Смесител за умивалник, 

Смесител за вана-душ

Тръбно окачване със сапунерка

зп азнител  A5A301BC0K, с и р

, с аксесоари  A5A011BC0K

700 мм    A5B0205C00

 Арт. № A5D011BC0K

с изпразнител

410 лв.

цена
с ДДС

287 лв.

цена
с ДДС

A5D057AC0K
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект Victoria L

Комплект Arola 3 в 1 

Смесител за умивалник

Смесител за вана-душ

Тръбно окачване

Смесител за умивалник,

Смесител за вана-душ,

Тръбно окачване 

       A5A3J25C04

с изпразнител, Cold Start

            A5A0125C02

с аксесоари 

 700 мм  A5B0205C00

изпразнител  A5A306AC0K с 

 с аксесоари  A5A0A6AC0K

700 мм    A5B0205C00

Арт. № A5D016АC0K

+ +

+ +

=

=

346 

307 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

Сс ДД
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ПО-ЕСТЕТИЧНА
ПО-ЛЕСНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПО-ЕКОЛОГИЧНА

БЕЗ ИЗПРЪСКВАНЕ
ПО-ХИГИЕНИЧНА

ПО-УСТОЙЧИВИ ПО-ХИГИЕНИЧНИ

ПО-ЛЕСНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Система за вграждане (окачена Вътрешни стени без ръб 
тоалетна, прибрана до стената)и без ринг

Система 4/2 литра,

4,5/3 литра, 6/3 литра

Разпределя водната струя 

по цялата повърхност

12% по-устойчиви на химични 4 пъти по-нископорест 

агенти и пожълтяване материал

Повърхности с меки и 

заоблени ъгли

 

 

 

Rimless (без ринг)

Supralit®

Тоалетните чинии Rimless на Roca

Седалките и капаците на тоалетните и бидетата се произвеждат от 

SUPRALIT , изключителен материал, патентован от Roca

 са с оптимизиран 

дизайн, за да осигурят по-добр а хигиена

®

4/2L 4,5/3L 6/3L
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

DEBBA моноблок със седалка и капак забавено падане

The GAP SQUARE RIMLESS моноблок с комфортна височина 

със седалка и капак забавено падане

Тоалетна чиния за моноблок  

Казанче     

Тънка седалка и капак   

Тоалетна чиния за моноблок  

Казанче     

Седалка и капак SUPRALIT   

Easy Remove

A342997000 
хоризонтално оттичане 

A341991000

с долно захранване 4,5/3 л  

A8019D2005

със забавено падане 

A3421AC000

с двойно оттичане, Rimless

A341471000

със странично захранване 4,5/3 л  

A80147200B

, със забавено падане 

®

349 

646 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

4,5/3L

4,5/3L

SLIM

НОВО

НОВО

440 мм

Supralit  - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност ®
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

NEXO моноблок с тънка седалка със забавено падане и капак

The GAP SQUARE COMPACT RIMLESS моноблок с тънка 

седалка и капак, със забавено падане

Тоалетна чиния за моноблок,

Kазанче     

Тънка седалка и капак   

Тоалетна чиния

Казанче     

Тънка седалка и капак

  A342640000

двойно оттичане 

A341640000

с долно захранване 6/3 л

A801C4200U

със забавено падане

    A34273700H 

с двойно оттичане, Rimless  

A341730000 

с долно захранване 4/2 л  

    A801732001

със забавено падане

416 

548 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

6/3L

SLIM

SLIM

НОВО

4/2L
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

The GAP ROUND RIMLESS моноблок с тънка седалка и капак, 

със забавено падане

The GAP ROUND RIMLESS моноблок с тънка седалка и капак, със 

забавено падане + EM1 електронен изпускателен механизъм

Тоалетна чиния

Казанче   

Тънка седалка и капак

Тоалетна чиния EM1 - електронен (безконтактен) 

двоен изпускателен механизъм 

Казанче     

Тънка седалка и капак

    A3420N8000

с двойно оттичане, Rimless 

  A3410N1000

странично захранване, 4,5/3 л  

    A801D12003

със забавено падане

    A3420N8000 A822599900

с двойно оттичане, Rimless  

A3410N1000

странично захранване 4,5/3 л  

    A801D12003

със забавено падане

476 

627 

лв.

лв.

цена

цена

с ДДС

с ДДС

+ =

TOUCHLESS

4,5/3L

4,5/3L

SLIM

SLIM
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Системи за инсталиране

Предимства на системите за инсталиране Roca:

ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ ЛЕСЕН МОНТАЖ ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

ПО-МАЛКО ШУМ ПРИСПОСОБИМОСТ ТРАЙНОСТ

С гаранцията за перфектно С бърза и лесна инсталация, те включват Бутоните могат лесно да се свалят от 
приспособяване и висока статична изчерпателен инсталационен пакет с стената, което позволява лесен достъп до 
устойчивост до 400 кг, това е идеалното подробни инструкции вътрешността на казанчето за извършване 
решение за обществени и частни на всяка поддръжка
помещения

Изолационна система, която намалява Предлагат се компактни модели, идеални Висока производителност на флуксора, 
нивата на кондензация и шум при за бани с ограничено пространство гарантираща 200 000 цикъла 
пълнене на казанчето отмивания

Изключително ниски нива на шум при Съвместими с всички окачени тоалетни 

ползване чинии Roca

Активиране на бутона само с леко 10 години гаранция на металната 
докосване (сила на натиска по-малка от структура
25N)

Висока степен на износоустойчивост на 
5 години гаранция на промивния 

промивния механизъм, тестван на 
механизъм

200 000 цикъла отмиване

Метална структура с висока  

издръжливост, тествана на тегло от 

400кг
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Active One

Структури с вградено казанче

НОВО

ЛЕСЕН МОНТАЖ

ЛЕСЕН МОНТАЖ на бутона 
и обслужване на казанчето

ГЪВКАВО РЕШЕНИЕ

ДИЗАЙН ПО ТВОЙ ИЗБОР ПЕСТИ МЯСТО ПЕСТИ ВОДАМНОГО ТИХА

Бърз и лесен монтаж, ясни 

инструкции за монтаж в кутията. 

Самозаконтряща се метална 

констру цк ия при настройка на 

височината.

Не са необходими специални 

инструменти. Инструкции за 

поддръжка и каталог с 

резервни части.

За различни позиции и височина 

на канала; Съвместима с всички 

тоалетни с разстояние между 

шпилките 180 – 230 мм.

Богат избор между бутони с Компактна структура, с Три възможни настройки на Сертифицирана Class I ниво 
дълбочина от едва 80 мм; казанчето. Функционира отлично различен дизайн, покрития и цвят.

на шум (под 20 dBA).
ширина 460 мм. с RIMLESS тоалетните на ROCA.

6/3L 4,5/3L 4/2L
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бял  A890173000

бял  A890174000

A890175000бял  

хром-гланц A890173001

хром-гланц 174001A890

м-гланц A890175001хро

черен мат A890173006

черен мат A890174006

черен мат A890175006
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Active One структура  Окачена тоалетна Nexo

Тънка седалка и капак,    

Active One структура  Окачена тоалетна Adele

Adele седалка и капак, 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

A89006002E      A346640000

забавено падане A801C4200U

A89006002E     A346196000

е   A80129200Pзабавено падан

Окачена тоалетна NEXO + структура и бутон ACTIVE ONE

 + тънка седалка и капак

Окачена тоалетна ADELE + структура и бутон ACTIVE  ONE

+ седалка и капак

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

604  

407  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО

*

*

Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

6/3L

4,5/3L 6/3L

он в бял цвят ПО ИЗБОР: *Двоен бут

Комплект с бутон хром-гланц или черен мат, 

ПО ИЗБОР: +  лв.

(1) AC2, 

(2) AC3, 

(3) AC4, 

(4) AC2, 

(5) AC3, 

(6) AC4, 

(7) AC2, 

(8) AC3, 

(9) AC4, 

22

SLIM



бял  A890173000

бял  A890174000

бял  A890175000

хром-гланц A890173001

хром-гланц 01A8901740

хром-гланц A890175001

черен мат A890173006

черен мат A890174006

черен мат A890175006
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Active One структура  Окачена тоалетна Debba Rimless, Round

Debba седалка и капак, 

Active One структура  Окачена тоалетна Debba Rimless, Square

Debba седалка и капак, 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

A89006002E    A346998000

забавено падане, Supralit   A801B2200B

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

A89006002E    A34699L000

   A8019D2004забавено падане

®

® 

Окачена тоалетна DEBBA ROUND, RIMLESS 

+ структура и бутон ACTIVE ONE + седалка и капак

Окачена тоалетна DEBBA SQUARE, RIMLESS 

+ структура и бутон ACTIVE ONE + седалка и капак

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

542  

542  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО

*

*

Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

ен бутон в бял цвят ПО ИЗБОР: *Дво

Комплект с бутон хром-гланц или черен мат, 

ПО ИЗБОР: +  лв.

(1) AC2, 

(2) AC3, 

(3) AC4, 

(4) AC2, 

(5) AC3, 

(6) AC4, 

(7) AC2, 

(8) AC3, 

(9) AC4, 

22

6/3L

6/3L

4,5/3L

4,5/3L
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бял  A890173000

бял  A890174000

A890175000бял  

-гланц хром A890173001

хром-гланц 74001A8901

анц хром-гл A890175001

06черен мат A8901730

черен мат A890174006

черен мат A890175006
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Active One структура  Окачена тоалетна чиния The Gap Round Rimless

Тънка седалка и капак    

Active One структура  Окачена тоалетна The Gap Rimless

Седалка и капак,

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

A89006002E   A3460N7000

със забавено падане A801D12003

A89006002E    A3460NL000

 забавено падане,    A801D12001

Supralit , Easy Removе

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

®

® 

Окачена тоалетна THE GAP ROUND RIMLESS 

+ структура и бутон ACTIVE ONE + тънка седалка и капак

Окачена тоалетна THE GAP ROUND RIMLESS

+ структура и бутон ACTIVE ONE + седалка и капак Supralit®

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

577  

659  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО

*

*

Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

ял цвят ПО ИЗБОР: *Двоен бутон в б

Комплект с бутон хром-гланц или черен мат, 

ПО ИЗБОР: +  лв.

(1) AC2, 

(2) AC3, 

(3) AC4, 

(4) AC2, 

(5) AC3, 

(6) AC4, 

(7) AC2, 

(8) AC3, 

(9) AC4, 

22

4,5/3L 6/3L

4,5/3L 6/3L

SLIM



бял  A890173000

бял  A890174000

бял  A890175000

хром-гланц A890173001

хром-гланц A890174001

хром-гланц A890175001

черен мат A890173006

черен мат A890174006

черен мат A890175006
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Active One структура  Окачена тоалетна Meridian Rimless 480 mm, COMPACT

Тънка седалка и капак, COMPACT, 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

A89006002E  A346244000

 A8012B2002забавено падане 

Окачена тоалетна MERIDIAN RIMLESS COMPACT

+ структура и бутон ACTIVE ONE + тънка седалка и капак

н у он О ИЗБОРДвое б т  П

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

676  *лв.

цена
ДДСс 

от

НОВО

*Посочените цени са за комплект с бутон в бял цвят.

*Двоен бутон в бял цвят ПО ИЗБОР: 

Комплект с бутон хром-гланц или черен мат, 

ПО ИЗБОР: +  лв.

(1) AC2, 

(2) AC3, 

(3) AC4, 

(4) AC2, 

(5) AC3, 

(6) AC4, 

(7) AC2, 

(8) AC3, 

(9) AC4, 

22

Тоалетна The Gap Round Rimless, умивалник The Gap

6/3L4,5/3L

SLIM
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хром-гланц A890096001

хром-мат A890096002

хром-гланц A890098001

бяло + хром-мат A890098005

хром-гланц A890085001

хром-гланц A890095001

черно мат  A890088206

черно гланц + мат A890088308
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

4,5/3L 6/3L

4,5/3L 6/3L

* Цената е за комплект с един от 

изброените бутони по избор:

Комплект с бутон PL7, 
(8)

черно гланц + мат: +  лв.

(1) PL2,   

(2) PL2,   

(3) PL4,   

(4) PL4,  

(5) PL6,  

(6) PL1,  

(7) PL7, 

8) PL7, 

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния The Gap Round Rimless

Тънка седалка и капак,

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния The Gap Squa e Ri essr ml

Седалка и капак,

(1) (4)(2) (3)

(5) (6) (7)

 

50

НОВО

 A890090020   A3460N7000

A801D12003 забавено падане   

 A890090020   A34647L000

 със забавено падане,    A80147200B

Supralit ove, Easy Rem

Supralit - патентован от Roca материал, който ос уриг ява изключителна здравина и хигиеничност.

®

® 

Окачена тоалетна THE GAP ROUND RIMLESS 

+ структура и бутон DUPLO + тънка седалка и капак

Окачена тоалетна THE GAP SQUARE RIMLESS 

+ структура и бутон DUPLO + седалка и капак pSu ralit ®

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

687  

804  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО

SLIM



хром-гланц A890096001

хром-мат A890096002

хром-гланц A890098001

бяло + хром-мат A890098005

хром-гланц A890085001

хром-гланц A890095001

черно мат  A890088206

черно гланц + мат A890088308
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

* Цената е за комплект с един от 

изброените бутони по избор:

Комплект с бутон PL7, 
(8)

черно гланц + мат: +  лв.

(1) PL2,   

(2) PL2,   

(3) PL4,   

(4) PL4,  

(5) PL6,  

(6) PL1,  

(7) PL7, 

8) PL7, 

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния The Gap Round Rimless 

Седалка и капак,  

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния Gap Compact Square Rimless

Тънка седалка и капак, 

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 

50

НОВО

 A890090020   A3460NL000

със забавено падане,    A801D12001

Supralit , Easy Remove

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

 A890090020  A34647A000

забавено падане   A801732001

®

® 

Окачена тоалетна THE GAP ROUND RIMLESS 

+ структура и бутон DUPLO + седалка и капак Supralit

Окачена тоалетна THE GAP COMPACT SQUARE RIMLESS 

+ структура и бутон DUPLO + тънка седалка и капак

 ®

 у он ПО ИЗБОРДвоен б т

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

769  

804  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО

6/3L

4/2L 4,5/3L 6/3L

4,5/3L

SLIM
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хром-гланц A890096001

м-мат A890096002хро

хром-гланц 098001A890

A890098005бяло + хром-мат

хром-гланц A890085001

хром-гланц A890095001

черно мат  A890088206

черно гланц + мат A890088308
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

4,5/3L 6/3L

4,5/3L 6/3L

* Цената е за комплект с един от 

изброените бутони по избор:

Комплект с бутон PL7, 
(8)

черно гланц + мат: +  лв.

(1) PL2,   

(2) PL2,   

(3) PL4,   

(4) PL4,  

(5) PL6,  

(6) PL1,  

(7) PL7, 

8) PL7, 

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния Inspira Round Rimless

Седалка и капак,

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния Inspira Square Rimless

Седалка и капак,

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 

50

НОВО

 A890090020    A346527000

 забавено падане, Easy Remove, Suprali A80152200Bt  

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

 A890090020   A346537000

 забавено падане, Easy Remove, Supralit A80153200B

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

®

® 

® 

® 

Окачена тоалетна INSPIRA ROUND RIMLESS 

+ вградено казанче DUPLO + седалка и капак, забавено падане

Окачена тоалетна INSPIRA SQUARE RIMLESS 

+ вградено казанче DUPLO + седалка и капак, забавено падане

РДвоен бутон ПО ИЗБО

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

т ПО ИЗБОРДвоен бу он 

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

1143  

1143  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО



хром-гланц 6001A89009

A890096002хром-мат

хром-гланц A890098001

бяло + хром-мат A890098005

хром-гланц 5001A89008

хром-гланц A890095001

черно мат  A890088206

черно гланц + мат A890088308
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

* Цената е за комплект с един от 

изброените бутони по избор:

Комплект с бутон PL7, 
(8)

черно гланц + мат: +  лв.

(1) PL2,   

(2) PL2,   

(3) PL4,   

(4) PL4,  

(5) PL6,  

(6) PL1,  

(7) PL7, 

8) PL7, 

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна чиния Ona Rimless

Седалка и капак,

Duplo вградено казанче  Окачена тоалетна Meridian Rimless 480 mm, COMPACT

Седалка и капак,

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

 

50

НОВО

 A890090020    A346687000

 забавено падане,    A801E12001

Easy Remove, Supralit

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

 A890090020  A346244000

 забавено падане, S pu ralit   A8012AC00B

Supralit - патентован от Roca материал, който осигурява изключителна здравина и хигиеничност.

®

® 

® 

® 

Окачена тоалетна ONA RIMLESS

+ вградено казанче DUPLO + седалка и капак, забавено падане

Окачена тоалетна MERIDIAN RIMLESS COMPACT

+ вградено казанче DUPLO + седалка и капак, забавено падане

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

Двоен бутон ПО ИЗБОР

Двоен бутон

ПО ИЗБОР

874  

786  

*

*

лв.

лв.

цена

цена

ДДСс 

от

с ДДС

от

НОВО

НОВО

4,5/3L 6/3L

6/3L4,5/3L
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Окачена тоалетна NEXO с бидетна арматура + структура и бутон DUPLO 

+ тънка седалка и капак + смесител за вграждане

Окачена тоалетна чиния Nexo

Тънка седалка и капак, 

Duplo вградено казанче     

Двоен бутон PL2, хром-гланц    

Смесител за вграждане Victoria    

PL3 електронен бутон за Duplo

Вградено казанче Duplo     

 с бидетна арматура A34664T000 

със забавено падане  A801C4200U

A890090020 

A890096001 

A5A2225C00

    A890097400

вградено казанче, антивандален 

A890090020

=

=

892 

891 

лв.

лв.

цена

цена

ДСс Д

с ДДС

+ + +

+

6/3L

SLIM

Структура за вграждане DUPLO + антивандален, 

електронен бутон PL3
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

245 215 лв. лв.

цена цена
с ДДС с ДДС

Комплект с хигиенен душ

Смесител за вграждане Monodin  Смесител за вграждане Victoria  

Хигиенен душ Be Fresh Go  Хигиенен душ Be Fresh Go  

A5A2298C00 A5A2225C00

 A5B9230C00  A5B9230C00

Включва ръчен душ, държач за душ Включва ръчен душ, държач за душ
с авто стоп, извод за вода и с авто стоп, извод за вода и  

метален шлаух 1,2 м метален шлаух 1,2 м

+ +
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/// СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2023

Комплект тоалетна INSPIRA IN-WASH  + вградено казанче DUPLO 

SMART + седалка и капак, забавено падане 

In-Wash  Smart тоалетна

®

®

Окачена тоалетна чиния Inspira In-Wash

Duplo вградено казанче

Двоен бутон PL7

®, Rimless  A803060001

     A890090800

     A890088308

Задно Предно Подсушаване

измиване измиване

Сензор за регистриране Програмируемо Предупреждение за 

на присъствие LED осветление изтощена батерия

Самопочистваща се Лесно инсталиране Сменяем връх 

дюза на дюзата

Плавно 
Без ринг затваряне

4,5/3L 6/3L

+ =
4219 лв.
цена
с ДДС

+



Благодарение на Quick Reaction  технологията, 

термостатичните смесители Roca ви 
Тоалетни с механизъм, който спестява вода, с  

позволяват да постигнете желаните 
възможност за избор между 6 или 3 литра

температура и дебит на водната струя за по-

малко от 3 секунди.

Тоалетни с механизъм, който спестява вода, с 

възможност за избор между 4,5 или 3 литра

Тоалетни с механизъм, който спестява вода, с 

възможност за избор между 4 или 2 литра
Тоалетни без вътрешен ръб

за най-висока хигиена

Система за пестене на вода и енергия.

Максимален комфорт с минимална консумация 

на вода.

Последните иновации при материалите на 

Roca са направили възможно създаването на 

SafeTouch  технологията, което предпазва 

хромираното покритие на термостатичните 

смесители Roca от нагряване и ви предпазва 

от изгаряне при допир.

Технологията Softurn  гарантира комфорт при 

използване на ръкохватката на смесителя и 

възможността за прецизен избор на силата и 

температурата на водния поток. 

Красотата и блясъка на хромираното 

покритие на смесителите се запазват трайно Система за плавно и меко падане на седалката 

благодарение на иновативната и капака

система за хромиране, EverShine .

Security 38  е система за сигурност, 

включена в термостатичните смесители, 

която не позволява неволното надвишаване 

на температурата от 38 C. Security 38   e 

сигурно удоволствие и комфорт.*

39

6/3L

Quick Reaction

6 / 3 литра

Антивандален бутон4.5 / 3 литра

Електронен бутон

4 / 2 литра

Rimless (без ринг)

Cold Start

Ограничител на дебита

Комфортна височина 

на тоалетната чиния (440 мм)

SafeTouch

Компактна тоалетна

Softurn

Съвместим с Multiclean

EverShine

Седалка и капак забавено падане

Security 38°

°

Тънка седалка и капак

° °

4,5/3L

4/2L

®

®

®

®

®

®

®

 ®

®

Пиктограми

®

Долепен до стената

SLIM



Дистрибутор:

Рока България АД

Маркетинг и продажби

1301 София, ул. Пиротска 5

тел. 02 / 930 59 10,

факс 02 / 930 59 19

Oткрийте всички наши специални предложения на www.roca.bg


