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Współpraca z inwestorami to trwały element naszej pracy, który daje nam dużo satysfakcji. 
Sprawdź więcej naszych realziacji na hozze.eu

Od zawsze fascynowały nas wnętrza i to w jaki sposób wpływają na komfort ludzi. 
Od wielu lat marka Hozze dostarcza Państwu akcesoria łazienkowe podążające wspólnie z aktualnymi trendami. 
Lubimy wyzwania a takim niewątpliwie było stworzenie produktów łączących atrakcyjną stylistykę 
z funkcjonalnością. 
Takie połączenie z pewnością podnosi jakość i komfort użytkowania łazienki. 
Nasze doświadczenie i wąska specjalizacja sprawiają, że do klientów trafiają akcesoria wysokiej jakości. 
Cały nasz proces technologiczny podlega twardym rygorom jakościowym. Zapewniamy Państwu 5-letni serwis 
gwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych. 
Akcesoria do nabycia we wiodących salonach łazienkowych.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zespół hozze
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VILA

Konstrukcja

Kolor ramy

Wymiary

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

aluminium

czarny mat

Kod

500-025
500-001
500-024
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VALENCIA

TECHNOLOGIA

Konstrukcja

Kolor ramy

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

aluminium

czarny mat

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

500-016
500-002
500-020

Wersja standard

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

500-017
500-003
500-021

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)
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VITORIA

TECHNOLOGIA

Konstrukcja

Kolor ramy

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

aluminium

czarny mat

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

500-018
500-004
500-022

Wersja standard

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

500-019
500-015
500-023

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)
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TULUS

TECHNOLOGIA

Ø 80 cm 500-008

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

Ø 80 cm 500-007
Wersja standard
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PERLE

TECHNOLOGIA

Ø 60 cm
Ø 80 cm

500-009
500-011

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

Wersja standard

Ø 60 cm
Ø 80 cm

500-010
500-012

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)
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MALMO

TECHNOLOGIA

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

↑80 ↔60 cm 500-014

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)
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LUNA

TECHNOLOGIA

↑110 ↔50 cm 500-026

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)
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HOLI

TECHNOLOGIA

↑110 ↔50 cm 500-027

Oświetlenie

Moc

Barwa oświetlenia

Żywotność diod LED

Stopień ochrony

LED

19,75W LED 230V

neutralna (4000K)

do 30 000h

IP44

Wersja premium 
(włącznik na tafli + mata grzewcza)
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AKCESORIA ŁAZIENKOWE
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Linia London

30-111
Haczyk pojedynczy
↑5,5 ↔1,9 ↗4,5 cm

30-300
Dozownik do mydła
↑16,8 ↔7,5 ↗11,5 cm

30-300
Wieszak na ręcznik 50
↑1,9 ↔50 ↗7 cm

30-301
Wieszak na ręcznik 35
↑1,9 ↔35 ↗7 cm

30-150
Wieszak na ręcznik
↑14 ↔21 ↗4,5 cm

30-310
Uchwyt ze szklanką
↑9,8 ↔7,2 ↗9 cm

30-112
Haczyk podwójny - ruchomy
↑8 ↔1,9 ↗7,7 cm
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30-510
Uchwyt na papier toaletowy
↑3 ↔17,5 ↗6,9 cm

100-050
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-053
Szczotka WC - wisząca
↑35,5 ↔9,6 ↗12,2 cm

30-520
Uchwyt na papier toaletowy
↑10 ↔13 ↗4,5 cm

30-530
Uchwyt na papier toaletowy
↑8 ↔2 ↗16,5 cm
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Linia Vivo

40-114
Haczyk pojedynczy
↑9,5 ↔3 ↗3,8 cm

40-112
Haczyk podwójny 
↑7 ↔7,5 ↗3,8 cm

40-160
Wieszak na ręcznik
↑2,3 ↔22,5 ↗8 cm

40-150
Wieszak na ręcznik
↑12,5 ↔22 ↗7 cm

20-100
Wieszak na ręcznik 50
↑2 ↔50 ↗7 cm
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100-054
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-051
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8 ↗8 cm

40-510
Uchwyt na papier toaletowy
↑10 ↔14 ↗6,5 cm

40-520
Uchwyt na papier toaletowy
↑2,3 ↔16 ↗9 cm

40-400
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔11 ↗11,5 cm
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Linia Model

10-100
Wieszak na ręcznik 50
↑5 ↔50 ↗7 cm

100-101
Haczyk pojedynczy
↑2 ↔2 ↗4 cm

10-101
Wieszak na ręcznik 35
↑5 ↔35 ↗7 cm

10-111
Haczyk pojedynczy
↑5 ↔5 ↗5 cm

10-102
Wieszak na ręcznik 65
↑5 ↔65 ↗7 cm

10-112
Haczyk podwójny
↑5 ↔8,5 ↗7,5 cm

10-113
Haczyk pojedynczy
↑5 ↔5 ↗7 cm
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100-002
Listwa - 2 haczyki
↑3 ↔12 ↗4 cm

10-120
Wieszak potrójny - ruchomy
↑21 ↔6 ↗14,5 cm

100-003
Listwa - 3 haczyki
↑3 ↔19 ↗4 cm

10-130
Wieszak dwuramienny - ruchomy
↑18,5 ↔5 ↗42 cm

100-004
Listwa - 4 haczyki
↑3 ↔27 ↗4 cm

10-103
Wieszak podwójny
↑5 ↔50 ↗12,5 cm

10-160
Wieszak
↑5 ↔65 ↗7 cm

10-140
Wieszak trójramienny - ruchomy
↑24,5 ↔5 ↗42 cm
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10-300
Dozownik do mydła
↑15 ↔7,5 ↗10,5 cm

10-500
Uchwyt do papieru 
toaletowego 
↑14 ↔21 ↗4,5 cm

10-400
Szczotka WC - wisząca
↑35 ↔9,5 ↗12 cm

10-310
Uchwyt ze szklaną
↑10,5 ↔7,5 ↗10,5 cm

10-510
Uchwyt do papieru 
toaletowego
↑5 ↔14,5 ↗8 cm

100-050
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

10-320
Uchwyt z mydelniczką
↑6,5 ↔12 ↗13 cm

10-520
Uchwyt do papieru 
toaletowego - ruchomy
↑9,8 ↔13,8 ↗9,5 cm

100-053
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm
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Linia Model Black

10-100B
Wieszak na ręcznik 50
↑5 ↔50 ↗7 cm

10-150B
Wieszak okrągły
↑23 ↔19 ↗7 cm

10-101B
Wieszak na ręcznik 35
↑5 ↔35 ↗7 cm

10-300B
Dozownik do mydła
↑15 ↔7,5 ↗10,5 cm

10-111B
Haczyk pojedynczy
↑5 ↔5 ↗5 cm

10-310B
Uchwyt ze szklanką
↑10,5 ↔7,5 ↗10,5 cm
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100-022B
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔20,5 ↗20,5 cm

10-520B
Uchwyt na papier
↑9,8 ↔13,8 ↗9,5 cm

100-032B
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔29 ↗12,3 cm

10-510B
Uchwyt na papier
↑5 ↔14,5 ↗8 cm

10-400B
Szczotka WC - wisząca
↑35 ↔9,5 ↗12 cm

100-053B
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-050B
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm
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Linia Now

20-111
Haczyk pojedynczy
↑6 ↔2 ↗4,5 cm

20-112
Haczyk podwójny
↑3 ↔8 ↗3,5 cm

20-300
Dozownik do mydła
↑15 ↔6,5 ↗9,5 cm

20-310
Uchwyt ze szklanką
↑10 ↔6,5 ↗9,5 cm

20-320
Uchwyt z mydelniczką
↑4 ↔10,5 ↗11,5 cm
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20-100
Wieszak na ręcznik 50
↑2 ↔50 ↗5,5 cm

20-500
Uchwyt do papieru toaletowego
↑3 ↔13 ↗16,5 cm

20-400
Szczotka WC - wisząca
↑35 ↔9,5 ↗12 cm

20-101
Wieszak na ręcznik 35
↑2 ↔35 ↗5,5 cm

20-510
Uchwyt do papieru toaletowego
↑2 ↔13,5 ↗12 cm

100-051
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8 ↗8 cm

20-102
Wieszak na ręcznik 65
↑2 ↔65 ↗5,5 cm

20-520
Uchwyt do papieru toaletowego
↑2 ↔16 ↗6 cm

100-054
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm
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Linia Now Black

20-111B
Haczyk pojedynczy
↑6 ↔2 ↗4,5 cm

20-112B
Haczyk podwójny
↑3 ↔8 ↗3,5 cm

20-100B
Wieszak na ręcznik 50
↑2 ↔50 ↗5,5 cm

20-101B
Wieszak na ręcznik 35
↑2 ↔35 ↗5,5 cm

20-300B
Dozownik do mydła
↑15 ↔6,5 ↗9,5 cm

20-310B
Uchwyt ze szklanką
↑10 ↔6,5 ↗9,5 cm
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20-400B
Szczotka WC - wisząca
↑35 ↔9 ↗12 cm

20-510B
Uchwyt do papieru toaletowego
↑2 ↔16 ↗6 cm

100-051B
Szczotka WC - stojąca 
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-022B
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔20,5 ↗20,5 cm

100-054B
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-032B
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔29 ↗12,3 cm
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Stojaki i Szczotki WC
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100-053
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-050
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-053B
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-050B
Szczotka WC - stojąca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-054
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-051
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-054B
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm

100-051B
Szczotka WC - wisząca
↑38 ↔8,5 ↗8,5 cm
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400-030
Stojak z uchwytem na papier 
i szczotką WC
↑65 ↔13,5 ↗20 cm

400-040
Stojak z uchwytem na papier 
i szczotką WC
↑65 ↔13,5 ↗20 cm

400-030B
Stojak z uchwytem na papier 
i szczotką WC
↑65 ↔13,5 ↗20 cm

400-040B
Stojak z uchwytem na papier 
i szczotką WC
↑65 ↔13,5 ↗20 cm
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400-052B
Stojak na ręczniki 
↑80 ↔52 ↗20 cm

400-051B
Stojak na ręczniki 
↑80 ↔38 ↗17 cm

400-051
Stojak na ręczniki 
↑80 ↔38 ↗17 cm

400-053B
Stojak na ręczniki 
↑80 ↔50 ↗19 cm
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Dodatki Uniwersalne

100-012
Listwa - 2 haczyki
↑3,5 ↔6,2 ↗4 cm

100-001B
Haczyk pojedynczy
↑2 ↔2 ↗4 cm

100-001
Haczyk pojedynczy
↑2 ↔2 ↗4 cm

100-060
Uchwyt łazienkowy
↑5,5 ↔ 50 ↗9 cm

100-003B
Listwa - 3 haczyki
↑3 ↔19 ↗4 cm

100-003
Listwa - 3 haczyki
↑3 ↔19 ↗4 cm

100-120
Półka szklana narożna
↑3 ↔25 ↗25 cm

100-004B
Listwa - 4 haczyki
↑3 ↔27 ↗4 cm

100-004
Listwa - 4 haczyki
↑3 ↔27 ↗4 cm

100-013
Listwa - 3 haczyki
↑3,5 ↔11 ↗4 cm

100-002B
Listwa - 2 haczyki
↑3 ↔12 ↗4 cm

100-002
Listwa - 2 haczyki
↑3 ↔12 ↗4 cm
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100-030
Koszyk
↑8 ↔24 ↗14,5 cm

100-020
Koszyk narożny
↑8 ↔20,5 ↗20,5 cm

100-032B
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔29 ↗12,3 cm

100-022B
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔20,5 ↗20,5 cm

100-031
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔30 ↗12,5 cm

100-021
Koszyk z wyciąganym wkładem
↑5,5 ↔22 ↗22 cm
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200-010
Pojemnik na chusteczki higieniczne
↑25,6 ↔14 ↗6 cm

200-030
Pojemnik na torebki higieniczne
↑9,7 ↔13,7 ↗2,7 cm

200-020
Pojemnik na chusteczki 
higieniczne – stojący
↑13 ↔13 ↗13 cm
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200-010B
Pojemnik na chusteczki higieniczne
↑25,6 ↔14 ↗6 cm

200-030B
Pojemnik na torebki higieniczne
↑9,7 ↔13,7 ↗2,7 cm

200-020B
Pojemnik na chusteczki 
higieniczne – stojący
↑13 ↔13 ↗13 cm
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+48 881 751 470

+48 884 992 777

biuro@hozze.eu
www.hozze.eu


