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KATALÓG UMÝVADLOVÝCH DOSIEK
DESIGNOVÉ UMÝVADLOVÉ DOSKY



E X K L U Z Í V N E  A  H Y G I E N I C K É  K Ú P E Ľ N E

Spoločnosť Polyston, s.r.o. pôsobí na stredoeurópskom trhu od roku 1999 a je dlhoročným pro-
ducentom pracovných dosiek. Výnimočné postavenie si získala vďaka vyvinutému a vyrábané-
mu materiálu Polyston Solid Surface. Unikátne vlastnosti tohto materiálu a špeciálne prevede-
nie umožňujú najdetailnejšie spracovania umyvadlových dosiek.

Vďaka najmodernejším technológiám spracováva spoločnosť Polyston, s.r.o. viacero veľkoploš-
ných materiálov a vyrába produkty s nadštandardným prevedením detailov. Realizácie kúpeľní a 
verejných sanitárnych zariadení spĺňajú náročné individuálne požiadavky klientov na náväznosť 
vzoru od umývadlovej dosky k obkladu, ale aj zladenie všetkých pracovných povrchov a obkladov.

Kompletné služby pre pracovné dosky:
• poradenstvo a vizualizácie 
• zameranie 3D skenerom
• technická dokumentácia
• výroba na mieru
• inštalácia priamo na mieste
• záručný a pozáručný servis

Ponúkané materiály:
• minerálny kameň Polyston Solid Surface
• keramické sklo Kerglass
• veľkoplošná keramika Porcela
• technický kameň Stonea
• prírodná žula Pietra
• masívne drevo Purewood



Lepené 
umývadlá



Lepené umývadlo “Liberty” 

sa vďaka svojmu 

jednoduchému, no 

elegantnému dizajnu hodí 

do každej domácnosti.

L ib er ty
Ručne lepené umývadlá sú vy-

rábané z luxusných materiálov, 

akými sú veľkoformátová 

keramika, žula alebo technický 

kameň. Umývadlá sú súčasťou 

umývadlovej dosky, ktorá je 

vyrobená z toho istého materiálu.

Všetky dosky a umývadlá 

odolávajú zvýšenej vlhkosti a 

zároveň sa jednoducho udržiavajú.



Clea

Elegantné, odvážne, sofistikované.

Aj týmito slovami sa dá opísať ručne lepené umývad-

lo “Clea”. Toto umývadlo tvaru “V” je pôvabné samo o 

sebe, no je ešte pôsobivejšie v kombinácií s jedným z 

desiatok vzorov.



Connie

Minimalistický, ale zároveň očarujúci dizajn umývadla 

“Milena” vás taktiež rozhodne nesklame. Vďaka svo-

jej jednoduchosti vyzerá úchvatne aj v odvážnejších 

vzoroch.

Odtok je ukrytý pod vyberateľným dnom umývadla.



Polyston Solid Surface je minerálny kameň vyrábaný spoločnosťou 

Polyston. Jeho výhodou je antibakteriálny povrch s použitím ak-

tívneho striebra a preto sa vo veľkej miere využíva v laboratóriách 

a ambulanciách. Všetky výrobky z materiálu Polyston sú 

hygienické, lepené spôsobom, ktorým nevznikajú špáry a majú 

obnoviteľný povrch. Umývadlá vyrobené z materiálu Polyston sú 

pokryté ochrannou vrstvou ANTISHOCK, ktorá 

zabezpečuje odolnosť materiálu voči termošoku, 

popraskaniu a pôsobeniu farbív, pričom „kvapkový 

efekt“ zamedzuje usadzovaniu vodného kameňa.

Umývadlá 
Polyston

Obnoviteľný povrch



Umývadlo “Sofia” je jedným z ručne lepených umývadiel 

vyrobených z materiálu Polyston Solid Surface. Všetky 

umývadlá z materiálu Polyston sú hygienické, ľahko sa 

umývajú a majú na dotyk príjemný a teplý povrch, na ktorom 

sú dokonale viditeľné unikátne detaily materiálu.

Lepené umývadlo 
Amber

Antibakteriálny povrch

Jednoduchá údržba



Materiál Polyston Solid Surface je perfektný pre ľudí, 

ktorí presne vedia, čo chcú, nakoľko si možete vybrať 

až z osemdesiatich rôznych vzorov a farieb.

K umývadlám si možete taktiež vybrať zadné lišty a 

kryty na sifón z totožného materiálu, ktoré budú bez 

špár nalepené na umývadlovú dosku.

Lepené umývadlo
Ellie

Teplý na dotyk

Dokonalé detaily



Integrované umývadlo
Shadow



Integrované 
umývadlo

Icon



Zoznam všetkých  

umývadlových vaničiek 

spolu s ich rozmermi   

nájdete na stránke

www.polyston.sk

Umývadlá Polyston Solid 

Surface sa hodia nie len do 

domácností, sú perfektné 

aj pre verejné priestory 

akými sú Wellness centrá, 

hotely, či nákupné 

strediská.

Integrované 
umývadlo 

Ash



Vďaka firme Polyston si môžete vyskladať umývadlovú 

dosku presne podľa vašich predstáv. Od výšky 

prednej hrany (hrúbky) umývadlovej dosky, až po 

počet samotných umývadiel v doske, s Polystonom už 

nemusíte len snívať, začnite tvoriť.

Integrované 
umývadlo
Miracle


