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Niniejsza publikacja ma na celu być przydatnym 
instrumentem dla architektów, projektantów 
wnętrz oraz dla naszych klientów. Chcielibyśmy 
podzielić się z Wami naszą wiedzą i udostępnić ją 
dla tych, którzy pragną rozwijać swoje pomysły. W 
ten sposób, oddajemy w Wasze ręce rzeczywiste 
kształty i elastyczne rozwiązania, które oferują 
nasze architektoniczne akcesoria łazienkowe

The given publication is aimed at being useful tool 
for architects, interior designers and our clients. 
We would like to share our knowledge with you, 
make it available for those, who wish to develop 
their ideas. This is a way of giving real shapes and 
flexible solutions to your hands, which architectural 

bathrooms  accessories offer. 

PROJECT

Wszystkie nasze produkty cechuje najwyższa 
solidność wykonania i odporność na działanie 
wody. 
Wiedza i doświadczenie naszych pracowników 
pozwalają nam zachować wysokie standardy 
produkcji.

All our products are characterized by the highest 
reliability and resistance to water.
The knowledge and experience of our employees 
allow us to maintain high production standards.
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Świat Łazienki zajmuje szczególne miejsce w naszych 
projektach. Obserwujemy go nieustannie i skupiamy na 
nim wiele uwagi. Funkcja, jaką pełni on w przestrzeni 
mieszkalnej powoduje, że praca nad nim zawsze jest dla 
nas wyzwaniem, ponieważ nie wszystkie dotychczasowe 
rozwiązania wydają się być oczywiste.
Dzięki temu realizujemy własne idee, realizujemy 
własne pomysły i przedstawiamy własne rozwiązania, w 
których brak miejsca na kompromisy. Urzeczywistnienie 
tej filozofii pozwoliło nam stworzyć produkty, których 
formę i użyteczność tworzy dobry design.

Dziś, bez względu na jego charakter i indywidualność, 
zachęcamy Cię do odwiedzin naszego Świata Łazienki, 
słowami: 

Witaj w swojej nowej Łazience, urzeczony jej nowym 
stylem, funkcjonalnością oraz przyjaznym klimatem.

The world of bathroom has got a special place in our 
projects. 
We observe it constantly and pay a lot of attention to it. 
The function it fulfills in housing space brings about our 
constant paying attention to it because not all existing 
solutions seem to obvious. 
Thanks to it we can carry out our own ideas, we carry out 
our own thoughts and present our own solutions  with 
no room for compromises. 
Fulfillment of the above philosophy allowed us to 
create products whose form and usefulness create good 
results. 

Today, irrespective of its character and individuality, we 
encourage You to visit our World of bathroom, with the 
following words: 

Welcome to your new Bathroom, bewitched by it new 
style, functionality and friendly climate. 
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visit our web-site!

www.molteforme.com

ERGONOMIC
ERGONOMIC to kolekcja akcesoriów łazienkowych, 
które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 
użytkownikom najwyższego poziomu użyteczności 
i komfortu. System stanowi alternatywę dla 
tradycyjnych akcesoriów łazienkowych zawieszanych 
indywidualnie.

ERGONOMIC pozwala zjednoczyć kilka funkcji tj. 
dozownika do mydła, wieszaka na ręczniki, półek, 
rolki na papier toaletowy i inne przydatne akcesoria 
łazienkowe. Wszystkie elementy odznaczają się wysoką 
ergonomią, aby codzienne zadania były prostsze 
i bardziej relaksujące. Akcesoria dostępne w różnych 
rozmiarach i wykończeniach.

ERGONOMIC is a collection of bathroom accessories 
that have been designed to provide users with the 
highest level of usability
and comfort. The system is an alternative to traditional 
individually hung bathroom accessories.

ERGONOMIC allows you to combine several functions, 
for example, a soap dispenser, a towel rail, shelves, toilet 
paper rolls and other useful bathroom accessories. 
All elements are highly ergonomic to make your daily 
tasks easier and more relaxing. Accessories available in 
various sizes and finishes.
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MA001 
300x90x85

MA002
600x90x86 MA003 

1015x90x80

MA005
400x90x86

ERGONOMIC COLLECTIONS

MA006 LEFT
288x130x90

MA010 LEFT
140x122x130

MA009
400x85x45

MA109
600x110x86

MA004 
882x90x86

MA012
600x90x80

MA008 RIGHT
600x90x80

MA04C
96x74x90NA001

100x45x35

MA006 RIGHT
288x130x90

MA010 RIGHT
140x122x130

MA008 LEFT
600x90x80
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MA002 
1350,00

MA003
2100,00

MA004 
1600,00

CENA PLN
CENA ZAWIERA PODATEK VAT 23%

MA005 
1450,00

MA006 
960,00

MA010 
970,00

MA009 
780,00

MA008 
1100,00

MA012
1100,00

MA0109
1500,00

NA001
360,00

MA04C
450,00

MA108
2600,00

MA001 
950,00
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ROUND
ROUND is a collection of bathroom accessories 
characterized by a thoughtful combination of form and 
function.
The square elements with a simple, linear look of the 
collection have been replaced by an expressive round 
silhouette.
The ROUND collection has been designed with the 
same functionality as the ERGONOMIC collection.

ROUND to kolekcja akcesoriów łazienkowych, która 
charakteryzuje się przemyślanym połączeniem formy 
z funkcją.
Kwadratowe elementy o prostym, liniowym wyglądzie,  
zostały zastąpione wyrazistą okrągłą sylwetką.
Kolekcja ROUND została zaprojektowan z zachowaniem 
tej samej funkcjonalności, co kolekcja ERGONOMIC.

visit our web-site!

www.molteforme.com
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Index
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ROUND collections

MA02A
600x90x86

MA01A
350x90x86

MA004A
882x90x86

MA005A
415x90x86

MA012A
600x90x80

MA009A
400x85x45

MA06A
230x140x80
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CENA PLN
CENA ZAWIERA PODATEK VAT 23%

MA002A
1350,00

MA005A 
1450,00

MA006A
960,00

MA012A
1100,00

MA001A
950,00

MA004A 
1600,00

MA009A 
780,00
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ERGONOMIC collections

INDEX
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26  MA004
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34  MA005
40  MA006
46  MA008
52  MA009
58  MA010
64  MA012
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120  CLEANING AND MAINTENANCET
121  INSTALLATION
122  GURANTEE CONDITIONS
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Our smallest shelf from the ERGONOMIC collection. The 
shelf is only 30 cm long, which allows it to be installed in 
small spaces. The shelf has an internal, perforated stand 
on which you can put your favorite beauty products. The 
stand can be easily removed and cleaned. The product is 
available in two colors - black and white mat.

Nasza najmniejsza półka z kolekcji ERGONOMIC. Długość 
półki wynosi tylko 30cm, co pozwala zamontować ją 
w małych przestrzeniach. Półka posiada wewnętrzną 
perforowaną podstawkę, na której można postawić 
ulubione kosmetyki pielęgnacyjne. Podstawkę można 
w bardzo łatwy sposób wyjąć i wyczyścić.  Produkt jest 
dostępny w dwóch kolorach - czarny i biały mat.

Czarny RAL 9005 
Biały RAL 9003
stainless steel    
wymiar 300x90x86mm   

cena: 950PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 1
B A T H R O O M  H O R I Z O N T A L  W A L L  S H E L F

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  P O Z I O M A  3 0 C M
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ERGONOMIC collections
   

MA001 bathroom horizontal wall shelf 30cm, white RAL 9003, size 300x90x86mm 
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ERGONOMIC collections

MA001 półka łazienkowa pozioma 30cm
MA001 bathroomhorizontal wall shelf 30cm
white RAL 9003    
size 300x90x86mm   
stainless steel

MA001 

MA001 
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ERGONOMIC collections
   

MA001 bathroom horizontal wall shelf 30cm, white RAL 9003, size 300x90x86mm 
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MA001 bathroom horizontal wall shelf 30cm
MA001 półka łazienkowa pozioma 30cm
white RAL 9003    
size 300x90x86mm   
stainless steel

ERGONOMIC collections

MA001 

MA001 
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Półka MA002 została stworzona przy użyciu prostych i 
uniwersalnych form, tak często poszukiwanych przez 
architektów i projektantów wnętrz.
Dzięki temu, produkt doskonale potrafi się zintegrować z 
otaczającą go przestrzenią.
Półka łazienkowa MA002 posiada wewnętrzną organizację 
na kosmetyki i inne przybory łazienkowe. 
Półka posiada wewnątrz trzy perforowane podstawki, 
które w łatwy sposób można wyciągnąć i umyć pod 
bieżącą wodą. 
Półka łazienkowa MA002 jest odporna na działanie wody.
Istnieje możliwość zamówienia elementu w długości 
najbardziej użytecznej dla klienta, od minimum 60 cm do 
maksymalnie 250 cm

czarny  RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel 
wymiar  600x95x80   

cena: 1350PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 2
B A T H R O O M  H O R I Z O N T A L  W A L L  S H E L F  

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  P O Z I O M A  6 0 C M

The MA002 shelf was created using simple and universal 
forms, so often sought by architects and interior designers.
Thanks to this, the product can perfectly integrate into the 
surrounding space.
MA002 bathroom shelf has an internal organization for 
cosmetics and other bathroom utensils.
The shelf has three perforated stands inside, which can be 
easily removed and washed under running water.
The MA002 bathroom shelf is resistant to water.
It is possible to order an element in the most useful length 
for the customer, from a minimum of 60 cm to a maximum 
of 250 cm.
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ERGONOMIC bathroom shelf MA002 with 
a length of 60 cm. The set includes three 
perforated stands that can be easily removed 
and washed.
The shelf can be completed with perforated 
cups in a white or black matte finish.

Półka łazienkowa ERGONOMIC MA002 
o długości 60cm. W komplecie do półki 
dodajemy trzy perforowane podstawki, które w 
łatwy sposób można wyjąć i umyć. 
Półkę można uzupełnić o perforowane kubki 
w białym lub czarnym matowym wykończeniu.

MA002 RAL9005MA002 RAL9003

MA002 RAL9003

MA002 półka lazienkowa pozioma 60cm
MA002 bathroom horizontal wall shelf 60cm

white RAL 9005    
size 600x90x80mm   
stainless steel
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ERGONOMIC collections
   

MA002 bathroom horizontal wall shelf 60m, black RAL 9005, size 600x90x80mm 
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ERGONOMIC collections
   

MA002 bathroom horizontal wall shelf 60m, white RAL 9003, size 600x90x80mm 
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ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 3
B A T H R O O M  V E R T I C A L  W A L L  S H E L F

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  P I O N O W A  1 1 5 C M

MA003 is more than a vertical shelf.
A piece of furniture with a rectangular shape that fits 
perfectly into any space or bathroom. In terms of its main 
features, this piece of furniture has been defined by single 
shelves for items, care cosmetics, etc. The shelf is great not 
only in the bathroom, but also in the hall, kitchen and living 
room.
The shelf is in a vertical configuration. In addition to the 
standard size - 115 cm, it is possible to order an element 
with a maximum length of 200 cm.
MA003 is a product that can be “sewn” according to 
customer requirements.

MA003 to więcej niż pionowa półka.
Mebel o prostokątnej bryle,  który świetnie  wkomponowuje 
się w przestrzeni, dowolnej łazienki.  Pod względem 
swoich głównych cech ten mebel został zdefiniowany 
pojedynczymi  półkami  na przedmioty, kosmetyki 
pielęgnacyjne  itp. Półka świetnie spełnia swoją rolę nie 
tylko w łazience, ale również w przedpokoju, kuchni i 
salonie. 
Półka występuje w konfiguracji pionowej. Oprócz 
standardowego rozmiaru - 115 cm, istnieje możliwość 
zamówienia elementu  o maksymalnej długości 200cm. 
MA003 jest produktem, który można „zszyć” w sposób 
dostosowany do wymagań klienta.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003
stainless steel     
wymiar 1015x100x80
   
cena: 2100PLN
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ERGONOMIC collections
   

MA003 bathroom vertical wall shelf 115m, white RAL 9003, size 1015x100x80mm 
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MA003 bathroom vertical wall shelf 115cm
MA003 półka lazienkowa pionowa 115cm
white RAL 9003, size 1015x100x90mm  
stainless steel

ERGONOMIC collections
   

MA003 bathroom vertical wall shelf 115cm
MA003 półka lazienkowa pionowa 115cm
white RAL 9005, size 1015x100x90mm  
stainless steel

MA003 

MA003 
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ERGONOMIC collections
   

MA003 bathroom vertical wall shelf 115m, white RAL 9003, size 1015x100x80mm 
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ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 4
B A T H R O O M  H O R I Z O N T A L  W A L L  S H E L F 

 P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  P O Z I O M A  8 8 , 2 C M

ERGONOMIC MA004 - is a wall-mounted bathroom holder 
with a length of 882mm. The bathroom shelf is dedicated 
to wet zones. As standard, the handle is available with five 
perforated bases for cosmetics and care accessories. The 
handle can be completed with our MA004C containers in 
the same color. The handle is available in black matt and 
white matt.
The shelf is available in a horizontal configuration. In 
addition to the standard size - 88.2 cm, it is possible to 
order an element with a maximum length of 250 cm.

ERGONOMIC MA004 - to uchwyt ścienny łazienkowy o 
długości 882mm. Półka lazienkowa dedykowana jest do 
stref mokrych. W standardzie uchwyt dostępny z pięcioma 
perforowanymi podstawkami odkładczymi na kosmetyki 
i przybory pielęgnacyjne. Uchwyt można uzupełnić o 
nasze pojemniki MA004C w tym samym kolorze. Uchwyt 
dostępny w kolorze czarny mat i biały mat.
Półka występuje w konfiguracji poziomej. Oprócz 
standardowego rozmiaru - 88,2cm cm, istnieje możliwość 
zamówienia elementu  o maksymalnej długości 250cm. 

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003
stainless steel    
wymiar  882x95x86   

cena: 1600PLN
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ERGONOMIC collections
   

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm
MA004 półka łazienkowa pozioma 88,2cm
white RAL 9005, size 882x90x86mm  
stainless steel

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm, white RAL 9003, size 882x90x86mm 

MA004 
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ERGONOMIC collections
   

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm, black RAL 9005, size 882x90x86mm 
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ERGONOMIC collections
   

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm, black RAL 9005, size 882x90x86mm 

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm
MA004 półka łazienkowa pozioma 88,2cm
white RAL 9003, size 882x90x86mm  
stainless steel

MA004 
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ERGONOMIC collections
   

MA04C perforated cup
MA04C kubek perforowany
black RAL 9005, size 96x74x90mm  
stainless steel

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm, black RAL 9005, size 882x90x86mm 

MA004C
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ERGONOMIC collections
   

MA004 bathroom horizontal wall shelf 88,2cm, black RAL 9005, size 882x90x86mm 
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ERGONOMIC MA004C - these are accessories 
dedicated to MA002, MA004 bathroom wall 
shelves.
The containers, when placed inside the shelf, 
make it easier to organize its space. The 
containers have a perforated bottom that allows 
the discharge of unnecessary water to the 
outside.
The product is available in the same colors as 
the bathroom shelves - matt black, matt white.

ERGONOMIC MA004C  -  to akcesoria 
dedykowane do  ściennych półek łazienkowych 
MA002, MA004. 
Pojemniki po umieszczeniu wewnątrz półki 
ułatwiają zorganizować jej przestrzeń.  
Pojemniki posiadają perforowane dno, które 
umożliwia odprowadzenie na zewnatrz zbędnej 
wody. 
Produkt jest dostępny w tych samych kolorach, 
co półki łazienkowe- czarny mat, biały mat.  

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003
stainless steel   
wymiar 96x74x90mm
  
cena : 450PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 4 C
P E R F O R A T E D  C U P

P E R F O R O W A N Y  P O J E M N I K
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ERGONOMIC collections
   

MA04C perforated cup
MA04C kubek perforowany
white RAL 9003, size 96x74x90mm  
stainless steel

MA004 C MA004 C 

MA004 C
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ERGONOMIC MA005 - is a bathroom handle 
designed for a toilet brush.
Adapted in its form, it consistently implements 
the lines of the Ergonomic collection.
MA005 is distinguished by a vertical panel that 
covers the removable toilet brush container in 
front of the user. Thanks to this treatment, the 
product is discreet in space and at the same 
time retains its functional value.

ERGONOMIC MA005 - to uchwyt łazienkowy  
przeznaczony na szczotkę toaletową. 
Dopasowany w swojej formie konsekwentnie 
realizuje linie kolekcji Ergonomic.
MA005 wyróżnia pionowy panel, który zakrywa 
przed użytkownikiem wymienny pojemnik na 
szczotkę toaletową. Dzięki temu zabiegowi 
produkt jest dyskretny w przestrzeni i 
jednocześnie zachowuje wartość funkcjonalną. 

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003 
stainless steel    
wymiar 400x90x86
   
cena : 1450PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 5
W A L L  M O U N T E D  T O I L E T  B R U S H  H O L D E R

U C H W Y T  Ś C I E N N Y  N A  S Z C Z O T K Ę  T O A L E T O W Ą
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ERGONOMIC collections
   

MA005 wall mounted toilet brush holder, white RAL 9003, size 400x90x86mm 
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ERGONOMIC collections
   

MA005 wall mounted toilet brush holder, white RAL 9003, size 400x90x86mm 

MA005 mounted toilet brush holder
MA005 uchwyt ścienny na szczotkę toaletową
black RAL 9005, size 400x90x86mm  
stainless steel

MA005 MA004 
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ERGONOMIC collections
   

MA005 wall mounted toilet brush holder, black RAL 9005, size 400x90x86mm 
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ERGONOMIC collections
   

MA005 wall mounted toilet brush holder, black RAL 9005, size 400x90x86mm 
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ERGONOMIC collections
   

The toilet brush holder has an internal cup that 
can be easily removed and washed.
If the cleaning brush is worn out, it can be 
replaced with a new one

Uchwyt na szczotkę toaletową posiada 
wewnętrzy kubek, który w łatwy sposób można 
wyjąć i umyć. 
W przypadku żużycia się szczotki czyszczącej 
umożliwiamy jej wymianę na nową.

MA005 wall mounted toilet brush holder, white RAL 9003 

MA005 wall mounted toilet brush holder, white RAL 9003 

MA005 wall mounted toilet brush holder, black RAL 9005 
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a

The character of MA006 is defined by an 
aesthetic, horizontal rectangle that serves as a 
toilet roll holder in the bathroom.
Its main identifying feature is a functional 
inner shelf on which an air freshener or other 
cosmetics can be placed.
MA006 is another item in the ERGONOMIC 
collection. Thanks to its functionality, it exceeds 
the requirements for a toilet paper holder.
MA006 is installed horizontally.

Charakter MA006 określa   estetyczny, poziomy 
prostokąt, który w łazience  spełnia funkcję 
uchwytu na papier toaletowy.
Jego główną cechą identyfikującą jest  
funkcjonalna wewnętrzna półka, na której 
można umieścić  odświeżacz powietrza lub inne 
kosmetyki.
MA006  stanowi kolejny  punkt kolekcji 
ERGONOMIC. Dzięki swojej funkcjonalności 
przekracza wymagania stawiane przed 
uchwytem na papier toaletowy. 
MA006 jest instalowany w poziome.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel 
wymiar 280x100x90   

cena : 960PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 6
T O I L E T  H O R I Z O N T A L  R O L L  H O L D E R

U C H W Y T  P O Z I O M Y  N A  P A P I E R  T O A L E T O W Y
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a

MA006L toilet roll holder -left side
MA006L uchwyt na papier toaletowy - wersja lewa
black RAL9005 size 280x130x90mm 
stainless steel

ERGONOMIC collections
   

MA006L toilet roll holder,  black RAL 9005, size 280x130x90mm, left side

MA006 
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ERGONOMIC collections
   

MA006L toilet roll holder,  black RAL 9003, size 280x130x90mm, left side 
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ERGONOMIC collections
   

MA006L toilet roll holder,  black RAL 9003, size 280x130x90mm, left side 
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MA006L toilet roll holder -left side
MA006L uchwyt na papier toaletowy - wersja lewa
white color  RAL9003,  size 280x100x90mm 
stainless steel

ERGONOMIC collections
   

MA006P toilet roll holder,  black RAL 9005, size 280x130x90mm, right side 

MA006 L
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MA006P toilet roll holder - right side
MA006P uchwyt na papier toaletowy - wersja prawa
black color  RAL9005, size 280x100x90 
stainless steel

ERGONOMIC collections
   

MA006L toilet roll holder,  black RAL 9005, size 280x130x90mm, right side 

MA006P
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A 60 cm long handle designed for a standard 
bath towel. Its modern form has been enriched 
with a storage space for a soap dispenser. As 
a result, the MA008 holder provides optimal 
possibilities in terms of use.

Uchwyt o długości 60cm przeznaczony 
na standardowy ręcznik kąpielowy. Jego 
nowoczesna forma została wzbogacona o 
miejsce odkładcze na dyspenser z mydłem. 
Dzięki temu uchwyt MA008 zapewnia optymalne 
możliwości w zakresie użytkowym.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel
wymiar 600x95x80   

cena :  1100PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 8
T O W E L  R A C K  /  B A T H R O O M  W A L L  S H E L F

U C H W Y T  N A  R Ę C Z N I K  Z  P Ó Ł K Ą  6 0 C M
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ERGONOMIC collections
   

MA008P bathroom towel rack with shelf 60cm,  black RAL 9003, size 600x90x80, right side 

MA008P MA008P 
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ERGONOMIC collections
   

MA008L bathroom towel rack with shelf 60cm,  black RAL 9005, size 600x90x80,  left side 
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ERGONOMIC collections
   

MA008L bathroom towel rack with shelf 60cm,  black RAL 9005, size 600x90x80,  left side 



50 /  Mo lte fo rMe

ERGONOMIC collections
   

MA008L bathroom towel rack with shelf 60cm,  white RAL 9003, size 600x90x80,  left side 

MA008L bathroom towel rack with shelf 60cm,  black RAL 9005, size 600x90x80,  left side 
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ERGONOMIC collections
   

MA008P bathroom towel rack with shelf 60cm,  black RAL 9005, size 600x90x80,  right side 
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MA009 is a bathroom hanger with a length of 40 
cm, which is designed for a small towel.
This handle is an ideal solution dedicated to 
small bathrooms. It is a successful combination 
of comfort of use with an aesthetic, linear form.

MA009 to reling łazienkowy o długości 40 cm, 
który jest przeznaczony na mały ręcznik.
Ten uchwyt łazienkowy do dedykowane 
dedykowane do małychek. Do udanego 
komfortu użytkowania z estetyczną, linearną 
formą.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel
wymiar 400x85x45   

cena : 780PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 9
B A T H R O O M  T O W E L  R A C K 

U C H W Y T  N A  R Ę C Z N I K  4 0 C M
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ERGONOMIC collections
   

MA008P bathroom towel rack 40cm,  black RAL 9005, size 400x85x45 
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ERGONOMIC collections
   

MA009 bathroom towel rack 40cm,  black RAL 9005, size 400x85x45 
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ERGONOMIC collections
   
ERGONOMIC collections
   

MA009 bathroom towel rack 40cm MA009 bathroom towel rack 40cm

MA009 bathroom towel rack 40cm,  white RAL 9003, size 400x85x45 
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ERGONOMIC collections
   

MA009 bathroom towel rack 40cm,  white RAL 9003, size 400x85x45 
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ERGONOMIC collections
   

MA009 bathroom towel rack 40cm,  black RAL 9005, size 400x85x45 
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ERGONOMIC MA010 - is a toilet paper holder, the 
shape of which was inspired by a cube.
The handle has been reduced in its form
thanks to this, it obtained a minimalist character 
while maintaining maximum functionality.
Depending on the user’s preferences, MA010 is 
available in the left or right version.

ERGONOMIC MA010 - to uchwyt przeznaczony 
na papier toaletowy, którego kształt został 
zainspirowanmy sześcianem. 
Uchwyt został zredukowany w swojej formie 
dzięki temu uzyskał minimalistyczny charakter 
z zachowaniem maksymalnej funkcjonalności.
W zależności od preferencji użytkownika MA010 
występuje w wersji lewej bądź prawej. 

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003
stainless steel    
wymiar 140x122x130   
cena : 970PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 1 0
T O I L E T  R O L L  H O L D E R

U C H W Y T  N A  P A P I E R  T O A L E T O W Y
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ERGONOMIC collections

MA010P toilet roll holder,  black RAL 9005, size 140x122x130 
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ERGONOMIC collections
   

MA010P toilet roll holder,  white RAL 9003, size 140x122x130 



MolteforMe /  61 

ERGONOMIC collections

MA010L toilet roll holder - left side
MA010L uchwyt na papier toaletowy - wersja lewa
white  color, size 140x122x130  
stainless steel

MA010P toilet roll holder,  black RAL 9005, size 140x122x130 

MA010L
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ERGONOMIC collections
   

MA010P toilet roll holder,  white RAL 9003, size 140x122x130, right saide
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ERGONOMIC collections
   

MA010L toilet roll holder,  white RAL 9003, size 140x122x130, left saide
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The MA012 towel holder is the perfect 
combination of simplicity and functionality. It 
was designed by us to hang a large towel on it.
The handle is perfect for the washbasins or in 
the bath area.

Uchwyt na ręcznik MA012 to idealne połączenie 
prostoty i funkcjonalności. Został przez nas 
tak zaprojektowany, aby zawieśić na nim duży 
ręcznik.
Uchwyt  doskonale  spełnia swoją funkcję przy 
umywalkach lub w strefie kąpieli.

biały RAL 9005 
czarny RAL 9003    
stainless steel 
wymiar  600x95x80   

cena : 1100PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 1 2
B A T H R O O M  T O W E L  R A C K  6 0 C M

U C H W Y T  N A  R Ę C Z N I K  6 0 C M
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ERGONOMIC collections
   

MA012 bathroom towel rack,  white RAL 9003, size 600x90x80
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ERGONOMIC collections
   

MA012 bathroom towel rack,  white RAL 9003, size 600x90x80
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ERGONOMIC collections
   

MA012 bathroom towel rack,  white RAL 9003, size 600x90x80
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ERGONOMIC collections
   

MA012 bathroom towel rack,  white RAL 9003, size 600x90x80

MA012 bahroom towel rack 60cm
MA012 uchwyt na ręcznik 60cm
white  color, size 600x90x80cm MA012MA012
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ERGONOMIC collections
   

MA012 bathroom towel rack,  white RAL 9003, size 600x90x80
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MA108  o nowoczesnym i  innowacyjnym 
designie,  który służy do praktycznego i 
kreatywnego organizowania przestrzeni, 
łącząc wydajność i estetyczny smak. Wysoce 
konfigurowalny, dzięki szerokiej gamie 
oferowanych akcesoriów. Dzięki temu możesz 
stworzyć własną kompozycję dostosowaną do 
swoich potrzeb.
MA108 może zostać wyposażony w reling na 
ręcznik, miejsce na papier toaletowy i inne 
rzeczy. 
Oprócz standardowego rozmiaru - 120cm cm, 
istnieje możliwość zamówienia elementu  o 
maksymalnej długości 250cm.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003
stainless steel    
wymiar  1200x100x100
  
cena : 2600PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 1 0 8
T O I L E T  R O L L  H O L D E R

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  Z  R E L I N G I E M  N A  R Ę C Z N I K  1 2 0 C M

MA108 with a modern, innovative design, 
which is used for practical and creative space 
organization, combining efficiency and 
aesthetic taste. Highly configurable thanks to 
the wide range of accessories offered. Thanks 
to this, you can create your own composition 
tailored to your needs.
MA108 can be equipped with a towel rail, space 
for toilet paper and other things.
In addition to the standard size - 120 cm, it is 
possible to order an element with a maximum 
length of 250 cm.
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ERGONOMIC collections
   

MA108 bathroom shelf and towel rack holder black color RAL 9005, size 1200x100x100mm 
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ERGONOMIC collections
   

MA108 bathroom shelf and towel rack holder black color RAL 9005, size 1200x100x100mm 
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ERGONOMIC collections
   

MA108 bathroom shelf and towel rack holder black color RAL 9005, size 1200x100x100mm 
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ERGONOMIC collections

MA108 bathroom shelf and towel rack holder black color RAL 9005, size 1200x100x100mm 
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ERGONOMIC collections

MA108 bathroom shelf and towel rack holder black color RAL 9005, size 1200x100x100mm 
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The MA 109 has developed towards a merger of 
two functions.
This product provides space for a bath towel and 
at the same time serves as a bathroom shelf.
Inside the shelves there are perforated stands 
where you can put your favorite things.
The coasters can be easily removed and washed.
MA109 is extremely versatile, which allows you 
to save more space in the bathroom.

MA 109 rozwinął się w kierunku połączenia ze 
sobą dwóch fukcji.
Produkt ten zapewnia miejsce na ręcznik 
kąpielowy i jednocześnie spełnia zadanie półki 
łazienkowej.
Wewnątrz półki znajdują się perforowane 
podstawki, na których można umieścić ulubione 
rzeczy. 
Podstawki w łatwy sposób można wyciągnąć
 i umyć.
MA109 cechuje się niezwykłą wszechstronością, 
która  pozwala  zachować więcej przestrzeni w 
łazience.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel 
wymiar  600x110x86   

cena :  1500PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 1 0 9
B A T H R O O M  S H E L F / T O W E L  R A C K  6 0 C M

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  Z  R E L I N G I E M  N A  R Ę C Z N I K  6 0 C M
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ERGONOMIC collections
   

MA109 bathroom shelf and towel rack
MA109 półka  łazienkowa /ucwyt na ręcznik
black color RAL9005, size 600x110x86mm 
stainless steel

MA0109 
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ERGONOMIC collections
   

MA109 bathroom shelf and towel rack black color RAL 9005, size 600x110x86mm
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ERGONOMIC collections
   

MA109 bathroom shelf and towel rack
MA109 półka  łazienkowa /ucwyt na ręcznik
black color RAL9005, size 600x110x86mm 
stainless steel

MA0109 
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ERGONOMIC collections
   

MA109 bathroom shelf and towel rack
MA109 półka  łazienkowa /ucwyt na ręcznik
black color RAL9005, size 600x110x86mm 
stainless steel

MA109

MA109 MA109
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ERGONOMIC collections
   

MA109 bathroom shelf and towel rack black color RAL 9005, size 600x110x86mm
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Single hanger from the ERGONOMIC collection
It is perfect for the bathroom, kitchen, and any 
other room of your home or office.
NA001 is a minimalist accessory that fits any 
space.

Wieszak pojedynczy z kolekcji ERGONOMIC
doskonale sprawdza się w łazience, kuchni, ale 
także w każdym innym pomieszczeniu Twojego 
domu czy też w biurze. 
NA001 to minimalistyczny dodatek pasujący do 
każdej przestrzeni.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel
wymiar  100x45x35   

cena : 360PLN

ERGONOMIC collections
   

N A 0 0 1
T O W E L  H O O K

W I E S Z A K  N A  R Ę C Z N I K
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ERGONOMIC collections

NA001 wall mounted towel hook black color RAL 9005, size 100x45x35mm
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ERGONOMIC collections

NA001 wall mounted towel hook black color RAL 9005, size 100x45x35mm
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ERGONOMIC collections
NA001 wall mounted towel hook
NA001 wieszak na ręcznik
black color RAL9005, size 100x45x35mm 
stainless steel

NA001

NA001NA001
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ERGONOMIC collections
   

NA001 wall mounted towel hook white color RAL 9003, size 100x45x35mm
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ERGONOMIC collections
   

NA001 wall mounted towel hook white color RAL 9003, size 100x45x35mm
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ROUND collections

INDEX
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A unique language that confirms the stylistic code of 
the brand, which creates bathroom accessories with a 
minimalist and easy style, preferring the implementation 
of multi-functional accessories.
MA001A is a compact shelf that can be placed in a variety 
of small spaces. A perforated stand completes the 
product, making it even more versatile.

Niepowtarzalny język, który potwierdza stylistyczny 
kod marki, która tworzy akcesoria łazienkowe o 
minimalistycznej i łatwej stylistyce, preferując realizacje 
akcesoriów wielofunkcyjnych.
MA001A jest komapktową półką i można ją umieścić 
w różnych małych pomieszczeniach. Perforowana 
podstawka uzupełnia produkt, czyniąc go jeszcze 
bardziej wszechstronnym.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003     
stainless steel
wymiar 350x90x86  
stainless steel

cena : 950PLN

ERGONOMIC collections
   

M A 0 0 1 A
B A T H R O O M  H O R I Z O N T A L  W A L L  S H E L F   3 5 C M

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  P O Z I O M A  3 5 C M
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ROUNDcollections

MA001A bathroom horizontal wall shelf, black color RAL 9005, size 350x90x86mm
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ROUNDcollections

MA001A bathroom horizontal wall shelf, black color RAL 9005, size 350x90x86mm
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ROUND collections

MA001A bathroom horizontal wall shelf 35cm
MA001A półka łazienkowa pozioma 35cm
black color RAL9005, size 350x90x86mm 
stainless steel

MA001A

MA001AMA001A
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MA001A bathroom horizontal wall shelf, black color RAL 9005, size 350x90x86mm

ROUND collections
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MA002A is a universal bathroom shelf with a length of 
60 cm, which draws inspiration from the shapes of the 
circle.
The expressive and slender aesthetics of the shelf goes 
hand in hand with its functionality.
Inside the shelves, there are three perforated stands to 
drain water to the outside.
The shelf works great in wet areas.
They are complemented by metal containers that help 
organize bathroom items and care cosmetics.

MA002A to uniwersalna półka łazienkowa o długości 
60cm,  która czerpie inspirację z kształtów koła. 
Wyrazista i zarazem smukła estetyka półki idzie w parze 
z jej funkcjonalnością.
Wewnątrz półki znajdują się trzy perforowame 
podstawki, których zadaniem jest odprowadzenie wody 
na zewnątrz.
Półka świetnie sprawdza się w strefach mokrych. 
Uzupełnieniem, są metalowe pojemniki, które pomagają 
zorganizować przedmioty łazienkowe oraz kosmetyki 
pielęgnacyjne.  

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003     
stainless steel
wymiar 600x90x80   

cena : 1350PLN

ROUND collections
   

M A 0 0 2 A
B A T H R O O M  H O R I Z O N T A L  W A L L  S H E L F   6 0 C M

P Ó Ł K A  Ł A Z I E N K O W A  P O Z I O M A  6 0 C M
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ROUND  collections

MA002A bathroom horizontal wall shelf 60cm  black color RAL 9005, size 600x90x80mm
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ROUND  collections
   

MA002A bathroom horizontal wall shelf 60cm
MA002A półka łazienkowa pozioma 60cm
black color RAL9005, size 600x90x80mm 
stainless steel

MA002A MA002A

MA002A
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ROUND  collections

MA002A bathroom horizontal wall shelf 60cm  black color RAL 9005, size 600x90x80mm
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ROUND  collections

MA002A bathroom horizontal wall shelf 60cm  black color RAL 9005, size 600x90x80mm
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ROUND  collections

MA002A bathroom horizontal wall shelf 60cm  black color RAL 9005, size 600x90x80mm
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The MA005A toilet brush holder is a modern design in a 
visible oval form, devoid of all unnecessary details.
MA005A has an ascetic and elegant form that
meets contemporary trends in interior design.
The holder consists of a main panel and a removable 
toilet brush container.
The handle is available in two colors - black and white 
mat.

Uchwyt na szczotkę toaletową MA005A  to nowoczesny 
design w widocznej owalnej formie, pozbawiony 
wszelkich zbędnych szczegółów.
MA005A posiada ascetyczną i elegancką formę, która   
wychodzi naprzeciw współczesnym trendom w aranżacji 
wnętrz. 
Uchwyt składa się z panelu głównego i wymiennego 
pojemnika na szczotkę toaletową.
Uchwyt występuje w dwóch kolorach- czarny i biały mat. 

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003    
stainless steel 
wymiar  415x90x86   

cena : 1450PLN

ROUND collections
   

M A 0 0 5 A
W A L L  M O U N T E D  T O I L E T  B R U S H  H O L D E R

U C H W Y T  Ś I E N N Y  N A  S Z C Z O T K Ę  T A O A L E T O W Ą
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ROUND  collections

MA005A wall mounted toilet brush holder, black color RAL 9005, size 415x90x86mm
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ROUND  collections

MA005A wall mounted toilet brush holder, black color RAL 9005, size 415x90x86mm
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ROUND  collections

MA005A wall mounted toilet brush holder, black color RAL 9005, size 415x90x86mm

MA005A wall mounted toilet brush holder 
MA005A uchwyt ścienny na szczotkę toaletową
black color RAL9005, size 415x90x86mm 
stainless steel

MA005A 
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MA005A

ROUND  collections

MA005A

MA005A



MolteforMe /  105 

ROUND  collections

MA005A wall mounted toilet brush holder, black color RAL 9005, size 415x90x86mm
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A toilet paper holder with a characteristic oval shape.
The timeless purity of white and black makes the handle 
like to be noticed in space.
Perfectly creates a synergy of design with other products 
from the ROUND collection.

Uchwyt na papier toaletowy  o  charakterystycznym 
owalnym  kształcie.
Ponadczasowa czystość bieli i czerni powoduję, że 
uchwyt lubi być zauważony w przestrzeni. 
Idealnie tworzy synergię wzornictwa z pozostałymi 
produktami z kolekcji ROUND.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003     
stainless steel
wymiar 230x130x80   

cena : 960PLN

ROUND collections
   

M A 0 0 6 A
T O I L E T  R O L L  H O L D E R

U C H W Y T  P O Z I O M Y  N A  P A P I E R  T O A L E T O W Y
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ROUND  collections

MA006A toilet roll holder, black color RAL 9005, size 230x130x80mm



108 /  Mo lte fo rMe

ROUND  collections

MA006A toilet roll holder, black color RAL 9005, size 230x130x80mm
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ROUND  collections

MA006A toilet roll holder, black color RAL 9005, size 230x130x80mm
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ROUND  collections

MA006A toilet roll holder, black color RAL 9005, size 230x130x80mm

MA006A toilet roll holder, black color RAL 9005, size 230x130x80mm
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ROUND  collections

MA006A toilet roll holder, black color RAL 9005, size 230x130x80mm

MA006A toilet roll holder 
MA006A uchwyt na papier toaletowy
black color RAL9005, size 230x130x80mm 
stainless steel

MA006A
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The lightness of the form, straight lines, and all this in an 
extremely functional form.
The smallest towel rail, 40 cm long, gives the space 
lightness and elegance..

Lekkość formy, prosto prowadzone linie, a wszytko to w 
niezwykle funkcjonalnym wydaniu. 
Najmniejszy reling na ręcznik o długości 40cm  nadaje 
przestrzeni lekkości i elegancji.

czarny RAL 9005 
biały RAL 9003     
wymiar 400x85x45   
stainless steel

cena : 780PLN

ROUND collections
   

M A 0 0 9 A
B A T H R O O M  T O W E L  R A C K  4 0 C M

U C H W Y T  N A  R Ę C Z N I K  4 0 C M
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ROUND  collections

MA009A bathroom towel rack, white color RAL 9003, size 400x85x45mm
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ROUND  collections

MA009A bathroom towel rack, white color RAL 9003, size 400x85x45mm
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ROUND  collections

MA009A

MA009A MA009A
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In line with the adopted philosophy of the ROUND 
collection, MA012 is characterized by an oval structure 
and a simple form. Its soft lines make it blend in 
harmoniously with any bathroom interior.
Regardless of the style of the arrangement - elegant, 
distinctive, minimalist, MA012 guarantees high aesthetics 
with its form.

Zgodnie z przyjętą filozofią kolekcji ROUND, MA012 
charakteryzuję się owalną konstrukcją oraz prostą 
formą. Jego miękkie linie sprawiają, że komponuje się on 
harmonijnie z każdym łazienkowym wnętrzem. 
Bez względu na styl aranżacji - wytworny, dystretny, 
minimalistyczny, MA012 gwarantuje swoją formą wysoką 
estetykę. 

CZARNY RAL 9005 
BIAŁY RAL 9003
stainless steel     
wymiar 600x90x80   

cena : 1100PLN

ROUND collections
   

M A 0 1 2 A
B A T H R O O M  T O W E L  R A C K  6 0 C M

U C H W Y T  N A  R Ę C Z N I K  6 0 C M
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ROUND  collections

MA012A bathroom towel rack, black color RAL 9005, size 600x90x80mm
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MA012Abathroom towel rack, black color RAL 9005, size 600x85x45mm

ROUND  collections
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ROUND  collections

MA012A bathroom towel rack 60cm
MA012A uchwyt na ręcznik 60cm
black color RAL9005, size 600x90x80mm 
stainless steel

MA012AMA012A

MA012A
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STAINLESS STELL

C L E A N I N G  A N D  M A I N T E N A N C E T

C Z Y S Z C Z E N I E  I  P I E L Ę G N A C J A

CLEANING  THE SURFACE

The accessories are easy to care for. As a rule, regular wiping 
with a soft, damp cloth and soap is sufficient, then rinsing 
with water and wiping dry. Thanks to this, we will prevent the 
accumulation of calcium deposits on the surface.

Using accessories in a manner inconsistent with their intended 
use, e.g. using a towel rail as a bathroom handle or overloading 
bathroom shelves, may cause their permanent deformation, 
damage or destruction, and consequently lead to an accident 
and serious injuries.

Do not use for wiping: abrasive sponges, preparations 
containing abrasives, agents for removing calcium and 
magnesium deposits and other aggressive preparations 
containing solvents, mineral acids, acetic acid, ammonia, etc. 
These types of chemicals cause tarnishing or darkening of the 
chromium coating contact without thorough rinsing may lead 
to local or complete etching of the coating.

Failure to follow the above recommendations may cause 
permanent damage to the cleaned coating, which is not 
covered by the warranty and excludes the possibility of a 
complaint.
 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Akcesoria są łatwe w pielęgnacji. Z reguły wystarcza ich 
regularne wycieranie najpierw miękką, wilgotną ściereczką 
z mydłem, a następnie spłukanie wodą i wytarcie do sucha. 
Dzięki temu zapobiegniemy gromadzeniu się na powierzchni 
osadów wapniowych.

Użytkowanie akcesoriów w sposób niezgodny z ich 
przeznaczeniem np. użycie relingu na ręczniki jako uchwytu 
łazienkowego lub nadmierne obciążanie półek łazienkowych 
może spowodować ich trwałe odkształcenie, uszkodzenie 
lub zniszczenie i w konsekwencji doprowadzić do wypadku i 
poważnych zranień.

Do wycierania nie wolno używać: szorstkich gąbek, 
preparatów zawierających materiały ścierne, środków do 
usuwania osadów wapniowo-magnezowych oraz innych 
agresywnych preparatów zawierających rozpuszczalniki, 
kwasy mineralne, kwas octowy, amoniak itp. Tego typu środki 
chemiczne powodują zmatowienie lub ściemnienie powłoki 
chromowej a przy dłuższym kontakcie bez dokładnego 
spłukania doprowadzić może do miejscowego lub całkowitego 
wytrawienia powłoki.

Niezastosowanie się do podanych powyżej zaleceń może 
spowodować trwałe uszkodzenie czyszczonej powłoki, które 
nie jest objęte gwarancją i wyklucza możliwość reklamacji.
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STAINLESS STELL

I N S T A L L A T I O N

I N S T A L A C J A

INSTALLATION  

The correct and safe use of bathroom accessories largely depends on 
their proper attachment to the wall. Therefore, we recommend that 
the installation be performed by suitably qualified persons and the 
installation instructions attached.

Make sure that the surface on which the accessories are to be mounted 
is flat and even (there are no protruding joints or uneven joints of 
ceramic tiles) and that the wall structure does not show any unstable 
and weak points.

Each product is equipped with a standard set of fasteners intended for a 
wall made of a typical material (solid brick, cellular concrete, concrete). 
In the case of a different type of material in which the dowels are to be 
installed (e.g. perforated brick, plasterboards), other anchors should 
be selected to ensure a stable fixing. Suitable anchors are available in 
DIY stores.

In case of doubt, you can also consult the MOLEFORME Service 
Department - bathroom accessories, 
email: info@molteforme.com, Tel: +48 790620620.

MONTAŻ

Prawidłowe i bezpieczne użytkowanie akcesoriów łazienkowych zależy 
w znacznym stopniu od ich prawidłowego zamocowania do ściany. W 
związku z tym zalecamy zlecić montaż odpowiednio wykwalifikowanym 
osobom oraz postępować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. 

Należy upewnić się, czy powierzchnia na której mają być mocowane 
akcesoria jest płaska i równa (brak jest wystających spoin czy 
nierównych połączeń płytek ceramicznych) oraz czy konstrukcja ściany 
nie wykazuje niestabilnych i słabych punktów.

Każdy produkt wyposażony jest w standardowy zestaw mocowań 
przeznaczony do ściany wykonanej z typowego materiału (cegła pełna, 
beton komórkowy, beton). W przypadku innego rodzaju materiału w 
którym mają być osadzone kołki (np. cegła dziurawka, płyty G-K) należy 
dobrać inne kotwy, które zapewnią stabilne mocowanie. Odpowiednie 
kotwy dostępne są w marketach budowlanych.

W razie wątpliwości można również zasięgnąć opinii Działu 
Serwisowego MOLTEFORME – akcesoria łazienkowe,
email: info@molteforme.com Tel: +48 790620620.
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M O L T E F O M E  M A N U F A C T U R E R ’ S  W A R R A N T Y

G W A R A N C J A  P R O D U C E N T A  M O L T E F O R M E

GENERAL

Molteforme with headquarters in Kalisz 62-800, ul. Wrocławska 59, 
Poland (hereinafter referred to as the Guarantor or Molteforme) 
provides a guarantee for products sold and used in Poland, included 
in the Guarantor’s commercial offer to the extent referred to in this 
guarantee. The Guarantor’s representative in Poland is Molteforme 
with its seat in Kalisz at ul. Wrocławska 59, 62-800 Kalisz.
This warranty does not have any impact on the effectiveness of 
generally applicable legal provisions regarding, in particular, product 
liability or provisions on warranty. The person entitled under this 
warranty may exercise the rights under the warranty for physical 
defects of products, regardless of the rights arising from this warranty. 
This warranty applies only to products purchased and used in Poland.
This warranty is granted to all end users of the products, hereinafter 
referred to as Buyers, i.e. entities who purchased the product for their 
own needs and did not purchase the product for resale.

WARRANTY PROTECTION

MOLTEFORME warrants that the products covered by this warranty are 
free from defects in material, workmanship and design. The decisive 
factor is the state of scientific and technical knowledge at the time of 
production. The warranty covers only physical defects present in the 
product at the time of production.
This warranty is granted for a period of 2 years from the date of 
purchase of the product by the Buyer, but not longer than 3 years from 
the date of production.

KWESTIE OGÓLNE

Molteforme z siedzibą w Kalisz 62-800, ul. Wrocławska 59, Polska 
(zwany dalej Gwarantem lub Molteforme) udziela gwarancji na 
produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się 
w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej 
gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Molteforme z 
siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 59, 62-800 Kalisz.
Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w 
szczególności o odpowiedzialności za produkt, czy przepisów 
o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie 
od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja 
dotyczy włącznie produktów nabytych i używanych w Polsce.
Niniejsza gwarancja jest udzielana wszystkim końcowym 
użytkownikom produktów, zwanych dalej Nabywcami, tj. podmiotom, 
które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły 
produktu w celu dalszej odsprzedaży.

OCHRONA Z TYTUŁU GWARANCJI

MOLTEFORME gwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są 
wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. 
Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili 
produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w 
produkcie już w chwili produkcji.

Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 2 lat od daty zakupu 
produktu przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji.
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REPORT A DEFECT

Any defects of the products arising during the warranty period should 
be reported by the Buyer by written notification to the seller from 
whom the product was purchased by the Buyer or via the website 
of the Guarantor’s representative in Poland, i.e. www.molteforme.
com The defect should be reported immediately after its detection. 
Along with the notification of the defect, the date of purchase of the 
product must be documented by attaching to the notification the 
proof of purchase of the product, with the proviso that, if necessary, 
Molteforme reserves the right to establish the warranty period on the 
day the product was manufactured. The application should provide 
a detailed description of the defect found and the circumstances of 
its finding, possible photographic documentation, if the situation 
requires it. When submitting a complaint, the Purchaser should not, 
unless expressly agreed with the Guarantor, return the defective 
product to the Guarantor or disassemble it on his own. The inspection 
of the defective product, unless expressly agreed otherwise with the 
Guarantor, will be performed by an authorized representative of the 
Guarantor at the place where the defective product has been installed.

ŚWIADCZENIA  GWARANCYJNE

Molteforme may, at its own discretion, repair the defective product 
or replace it, within 60 days from the date of receipt of the complaint. 
Unless otherwise agreed. The buyer is obliged to pick up the new 
product from the indicated Molteforme representative.
If Molteforme decides to carry out a repair, it bears the resulting repair 
costs, as well as all expenses for transport and shipping the product. 
The buyer is obliged to provide the defective product.
If the Guarantor decides to replace the product with a defect-free 
product, the defective product will be replaced with a defect-free 
product of the same type, quality and type. If, at the time of reporting 
the defect, a given product is no longer manufactured, Molteforme 
reserves the right to deliver a similar product with similar parameters 
to the defective product.
By the term “repair”, the Guarantor understands all activities aimed at 
removing the defect of the product complained about by the Buyer in 
accordance with these warranty conditions.
By the term “substantial repair”, the Guarantor understands the 
replacement of the body of the product advertised by the Buyer.
If, in the performance of his obligations, the Guarantor provided the 
holder of the warranty with a defect-free item instead of the defective 
item, or made significant repairs to the item covered by the warranty, 
the warranty period starts anew from the moment of delivering the 
item free of defects or returning the repaired item. If the Guarantor 
replaced part of the item, the above provision shall apply mutatis 
mutandis to the replaced part.

ZGŁOSZENIE WADY

Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Nabywca 
powinien zgłosić w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u 
którego produkt był zakupiony przez Nabywcę lub za pośrednictwem 
strony internetowej przedstawiciela Gwaranta w Polsce, tj. www.
molteforme.com. Wada powinna być zgłoszona niezwłocznie od jej 
wykrycia. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę 
nabycia produktu poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu 
produktu, z tym zastrzeżeniem że w razie konieczności Molteforme 
zastrzega sobie prawo do ustalenia rozpoczęcia okresu gwarancji na dzień 
wyprodukowania produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy 
opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, ewentualną 
dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Nabywca, 
zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie 
uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta 
ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny 
wadliwego produktu, o ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione 
z Gwarantem, zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela 
Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy produkt został zamontowany.

WARRANTY SERVICES

Molteforme może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt 
lub dokonać jego wymiany i to w terminie do 60 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia reklamacyjnego. O ile nie uzgodniono inaczej. Nabywca 
jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego 
przedstawiciela Molteforme.
W przypadku gdy Molteforme zdecyduje się na wykonanie naprawy, 
to ponosi powstałe w ten sposób koszty naprawy, a także wszelkie 
wydatki na transport i przesyłkę produktu. Nabywca jest zobowiązany 
do udostępnienia wadliwego produktu.
O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od 
wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem 
takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli 
w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, 
to Molteforme zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu 
podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.
Gwarant poprzez pojęcie „naprawy” rozumie wszystkie czynności 
zmierzające do usunięcia wady reklamowanego przez Nabywcę 
produktu zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.
Gwarant poprzez pojęcie „istotnej naprawy” rozumie wymianę korpusu 
reklamowanego przez Nabywcę produktu.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył 
uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzeczy wolną od 
wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił 
cześć rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej.
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CONDITIONS AND EXCLUSIONS

The condition for the validity of this warranty is the installation of the 
product by a specialist in accordance with the installation instructions, 
proper care according to the care instructions, and compliance with 
the conditions of use.
Instructions for assembly, use and care recommendations are attached 
to each product in Polish, and are also available on the website www.
molteforme.com

The condition for accepting the complaint for the product is its 
correct installation, use as intended and proper maintenance 
in accordance with the instructions attached to the product.

Claims are not guaranteed in the case of:

Damage resulting from improper assembly and incorrect selection of 
mounting pins to the material in which they are to be installed.

The effects of repairs, alterations or design changes made by 
unauthorized persons.

Mechanical damage such as dents, bruises, scratches caused by the 
user’s fault and the action of natural forces.

Damage to galvanic coatings resulting from non-compliance with the 
attached maintenance instructions, including those resulting from the 
use of caustic agents and abrasive materials
the appearance of contamination caused by improper use and 
maintenance.

Damage resulting from use contrary to the intended use, the 
consequences of natural wear of elements during normal operation.

The warranty covers products sold and installed in the territory of the 
Republic of Poland. Modifications to products dictated by technical 
progress may entail changes to their specifications without prior 
notice.

WARUNKI I WYKLUCZENIA

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja 
produktu wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu 
a także odpowiednia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak 
również dotrzymanie warunków zastosowania.
Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do 
każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie 
internetowej www.molteforme.com

Warunkiem uznania reklamacji na produkt jest jego prawidłowy 
montaż, użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oraz prawidłowa 
konserwacja zgodnie z załączoną do produktu instrukcją.

Nie podlegają gwarancji roszczenia w przypadku:

Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu raz 
nieprawidłowego doboru kołków montażowych do materiału w jakim 
mają być osadzone.

Skutków napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych 
przez osoby nieupoważnione.

Uszkodzeń mechanicznych takich jak wgniecenia, obicia, zarysowania 
powstałych z winy użytkownika oraz działania sił przyrody.

Uszkodzeń powłok galwanicznych, wynikających z niestosowania 
się do załączonych instrukcji konserwacji, w tym wynikających z 
zastosowania środków żrących oraz materiałów ściernych
pojawienia się zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym 
użytkowaniem oraz konserwacją.

Uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem następstw naturalnego zużywania się elementów 
podczas normalnej eksploatacji.

Gwarancją objęte są produkty sprzedane i zainstalowane na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Modyfikacje produktów 
podyktowane postępem technicznym, mogą pociągać za sobą 
zmiany w ich specyfikacjach bez uprzedniego zawiadomienia.

Molteforme
ARCHITECTURAL BATHROOMS SOLUTIONS
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Molteforme reserves the right to change the appearance, construction and parameters of this product catalog without prior notice. 

The publisher does not constitute an offer within the meaning of applicable regulations. 

The actual appearance of the products may differ from the ones presented in the picture. 

All weight and length specifications are in kg and/ or cm or inches, unless otherwise indicated. 

Most of the products presented in the catalog are protected by trademarks and utility models. 

The price list design as well as the arrangement of photos, packaging and product cards are aur intellectual property. 

Copyright infringement or use of a graphic design or tex! without aur consent will be prosecuted.

Molteforme
ARCHITECTURAL BATHROOMS SOLUTIONS
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Poland, Kalisz 62-800
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t. +48 790 620 620

info@molteforme.com
molteforme.com
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