
KOMPATYBILNOŚĆ MISEK TOALETOWYCH Z DESKAMI MYJĄCYMI MAJOR&MAKER

ZASADY OGÓLNE

• Kształt miski: okrągły – owalny

• Powierzchnia górna miski w miejscu łączenia ze ścianą: płaska 
W przypadku misek, których długość przekracza minimalny zalecany wymiar, rodzaj zastosowanego zakończenia 
miski może nie mieć wpływu na kompatybilność z produktem.
W przeciwnym wypadku należy uwzględnić wymiar długości miski jedynie do miejsca,w którym jej górna 
powierzchnia przestaje być płaska.

  Przykład nieodpowiednio dobranej miski                   Przykład idealnie dobranej miski

Najbardziej istotne kwestie, na które należy przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze miski:

1. Możliwie jak najbardziej owalny kształt muszli.

2. Odpowiednia minimalna długość całkowita górnej, płaskiej powierzchni miski toaletowej, na której będzie montowana deska.

3. Rozstaw otworów na misce toaletowej, do których będzie przymocowana deska (mieszczący się w zakresie między 12-18cm).

Modele desek
Major&Maker

             200A – Smaragd
             200B – Diamond

              270B – Sapphire
              290A – Crystal
              290B – Rubine
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KOMPATYBILNOŚĆ MISEK TOALETOWYCH Z DESKAMI MYJĄCYMI MAJOR&MAKER

LISTA WYBRANYCH MODELI MISEK WC KOMPATYBILNYCH Z DESKAMI MYJĄCYMI MAJOR&MAKER

• Modele misek toaletowych kompatybilnych jedynie z mniejszymi modelami desek myjących Major&Maker:
200A (Smaragd), 200B (Diamond)

- Altceram: File
- Cersanit: Moduo, City Oval, President, Megan, Agis Plus, Inteo, Neso, Morena, Laro, Arteco
- Deante: Peonia
- GROHE: Bau, Perth, Solido Bau  
- KERRA: Vesta, Retro KR 13
- KOŁO: Rekord
- Roca: Adele

• Modele misek toaletowych kompatybilnych z wszystkimi modelami desek myjących Major&Maker:

270B (Sapphire), 290A (Crystal), 290B (Rubine), 200A (Smaragd), 200B (Diamond)

- Artceram: Pop, Gio Evolution
- GROHE: Bau
- Cooke&Lewis: Cavally
- Duravit: Architec
- Excellent: Doto
- Hatria: Fusion
- Keramag: iCon
- KOŁO: Nova Pro Owal
- Massi: Decos, Loca Duro
- Rea: Sergio
- Roca: Debba Round; Meridian-N, Nexo
- Villeroy&Boch: Architectura, Avento, Subway 2.0, O.Novo, Targa
- Sanitop: Lagon

UWAGI KOŃCOWE

• W ofercie posiadamy dwa rodzaje urządzeń: 
- Toalety myjące, czyli kompletne urządzenia składające się z miski toaletowej wraz ze zintegrowaną deską i pokrywą sedesową.
- Deski myjące, do których należy we własnym zakresie zakupić stelaż wraz ze zbiornikiem spłukującym oraz miskę toaletową, na której 
będą zamontowane. Zakup odpowiedniej miski toaletowej kompatybilnej z naszą deską myjącą leży więc po stronie kupującego.

• Nie wszystkie modele misek toaletowych z powyższej listy były ręcznie dopasowywane i montowane na naszych deskach myjących,
w związku z czym nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej kompatybilności lub dokładnie określić, które z powyższych modeli misek 
toaletowych będą najlepiej dopasowane kształtem do naszych desek myjących. Modele przedstawione powyżej to jedynie nasze 
propozycje, a ostateczny wybór najbardziej odpowiedniej miski toaletowej leży po stronie kupującego.

• UWAGA: Niektóre modele misek toaletowych występują w kilku różnych wersjach wymiarowych (pod tą samą nazwą modelu produktu).
Podczas dokonywania zakupu zaleca się upewnić, czy wymiary podane w opisie produktu spełniają wszystkie normy opisane w niniejszym 
dokumencie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wymiarów poszczególnych modeli misek toaletowych, zaleca się 
bezpośrednio kontakt ze sprzedawcą tych produktów przed dokonaniem zakupu.

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z kompatybilnością poszczególnych modeli misek toaletowych z deskami myjącymi 
Major&Maker, zapraszamy do kontaktu pod adres mailowy vivo@majormaker.pl lub telefonicznie 735-877-668.

mailto:vivo@majormaker.pl

