


katalog
catalogue



Praktykujemy zasadę, że nasze produkty mają nie tylko dobrze wyglądać, ale 

przede wszystkim dobrze służyć swoim właścicielom. Z tego powodu dbamy o każ-

dy szczegół w procesie produkcji. Do tworzenia półek nawannowych Mooro uży-

wamy jedynie najlepszych komponentów, gwarantujących wyrafinowaną estety-

kę oraz najwyższą jakość.

Our principle is that our products should not only look good, but first of all serve 

their owners well. For this reason, we take care of every detail in the process of 

production. For creating Mooro bath shelves, we use only the best components 

to guarantee refined aesthetics and the highest quality.



Nasza marka opiera się wyłącznie o autorskie projekty. Obserwując uważnie po-

trzeby współczesnych odbiorców i ich zmieniający się styl życia, stworzyliśmy pro-

dukt łączący estetykę z funkcjonalnością.

Our guiding principle is that our products would not only look good, but also be hi-

ghly functional. For this reason we scrutinize every detail during the production 

process. To create Mooro bath shelves we use the components to guarantee re-

find aesthetic and the highest quality.



Naszym nadrzędnym celem w procesie produkcji, jest zadbanie o każdy szczegół, 

dlatego półki nawannowe Mooro produkowane są z naturalnych, wysokiej jakości 

materiałów. Konstrukcja półki nawannowej składa się z kilku warstw specjalistycz-

nej sklejki oraz litego drewna dębu lub orzecha amerykańskiego. Kształt półek for-

mowany jest przez kilka godzin pod prasą a następnie półki są poddawane obróbce 

na maszynach CNC. Powierzchnia półek pokryta jest fornirem naturalnym co daje 

wyjątkowy efekt wizualny, zastosowany fornir to kolor dębu, bądź orzecha amery-

kańskiego. Wszystko robione jest precyzyjnie z myślą o komforcie i wygodzie użyt-

kowania klienta, całość poddana jest ręcznej obróbce przez szlifowanie. 

Our primary goal in the production process is to take care of every detail, which 

is why Mooro bath shelves are made of natural, high-quality materials. They are 

made of several layers of specialist plywood and solid oak or American walnut wood. 

Their shape is formed for several hours under the press and then the shelves are 

processed on CNC machines. Their surface is covered with natural veneer, provi-

ding a unique visual effect: the veneer used is the colour of oak or American walnut. 

Everything is made precisely with a view to comfort and convenience of customer 

use, it is manually processed by grinding.

Produkcja
Manufacturing



Od kreski się zaczęło...
It started with a line...



Montaż wstawek, w postaci uchwytów m.in. na telefon, wykonane są z Corianu  ® 

w kolorze białym, co zapewnia dodatkową trwałość oraz niepowtarzalny design. Po-

wierzchnia półek Mooro zabezpieczona jest woskiem dekoracyjnym oraz twardym. 

Półki nawannowe dodatkowo są wyposażone w podkładki antyślizgowe 3M-Bum-

pon, które przyczyniają się do lepszej stabilizacji półki na wannie, by można było 

swobodnie korzystać ze wszelkich jej atrybutów. Naszym celem jest zapewnienie 

komfortu i bezpiecznego użytkowania oraz wspaniałego samopoczucia naszego 

klienta. Półki nawannowe Mooro to nowoczesny design, który jest punktem wyj-

ścia do kreacji wedle potrzeb i oczekiwań współczesnego rynku.

Installation of inserts i.e. holders, including the one for the phone, are made of whi-

te Corian, ensuring additional durability and a unique design. The surface of Mo-

oro shelves is protected with decorative and hard wax. The bath shelves are also 

equipped with 3M-Bumpon anti-slip pads, which contribute to better stabilization 

of the bath shelf so that you can freely use all its attributes. Our goal is to provide 

comfort, safe use and make our client feel great. Mooro bath shelves are a modern 

design that is the starting point for creation according to the needs and expecta-

tions of the modern market.



DĄB 
OAK

ORZECH AMERYKAŃSKI 
AMERICAN WALNUT

CORIAN®

Kolory
Colors

Wymiary 
Dimensions

Dostępne w dwóch wariantach koloru.

Available in two color variants.

Dostępne w dwóch wariantach wymiaru.

Available in two dimensional variants.

długość: 920mm lub 1020mm

wysokość: 70mm

szerokość: 220mm

length: 920mm or 1020mm

height: 70mm

width: 220mm

dąb

oak 

orzech amerykański

american walnut

70mm

220mm

920mm lub 1020mm



Do drewna podchodzimy z szacunkiem i fascynacją. Każdy nasz produkt to sta-

rannie i dokładnie opracowany kawałek natury, który w całym swoim pięknie po-

zostaje nadal trwały i wytrzymały.

We approach wood with respect and fascination. Each of our products is a care-

fully developed piece of nature that is beautiful, solid and durable.



TH01



Zastosowanie
For use

Kąpiel przy świecach i nastrojowej muzyce? Dlaczego nie? Łazienka to miejsce, gdzie 

pragniemy odprężyć się, zrelaksować oraz nabrać sił. Musimy zatem zadbać o każ-

dy szczegół, by czas poświęcony na kąpiel wykorzystać optymalnie. Gdy zanurzymy 

się w wannie ciepłej wody, możemy rozkoszować się blaskiem świec i muzyką, która 

przyniesie ukojenie dla naszego organizmu. A wszystko to dzięki nowoczesnej półce 

nawannowej, która została wyposażona w dwa punkty na świeczki, oraz miejsce na 

telefon, dodatkowo z boku półki znajdują się uchwyty na ręcznik.
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Bathing by candlelight and mood music? Why not? The bathroom is a place where 

you expect to unwind, relax and regain your energy. Therefore, it is important that 

we take care of every detail to make the most of your bath time. Immerse yourself 

in a bathtub of warm water and enjoy the candlelight and music that will bring re-

lief to your body. And all this thanks to the modern bath shelf, equipped with two 

points for candles, space for the phone, and towel holders on the sides of the shelf.



Nasze produkty są zaprojektowane i wykonane tak, by ich forma podążała za 

funkcją, a styl za jakością. W swojej pracy łączymy tradycyjne rzemiosło z nowo-

czesnymi technologiami produkcji stolarskiej.

Our products are designed and made to create a perfect synergy of form, func-

tion, style and quality. In our work, we combine traditional craftsmanship with mo-

dern carpentry technologies.



TH02



Zastosowanie
For use

Model tej półki sprawi, że twoja kąpiel stanie się nie tylko przyjemnością, lecz fascy-

nującą przygodą, gdyż posiada specjalnie wyprofilowany uchwyt na tablet. Dlatego, 

podczas relaksującej kąpieli, będziesz mógł oglądać ulubione filmy czy seriale. Z tym 

modelem półki, możesz również czytać lub pracować na tablecie według swoich 

upodobań. Markę półek Mooro charakteryzuje ponadczasowy design, oraz najwyż-

sza jakość produktu. Naszym priorytetem jest tworzenie projektów dopasowanych 

do upodobań i oczekiwań klienta zgodnie z obowiązującymi trendami.
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Zastosowanie
For use
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The model of this shelf will make your bath not only a pleasure but also a fascinating 

adventure for its specially shaped tablet holder. While taking a relaxing bath, you 

can watch your favourite films or series. With this shelf model, you can also read or 

work on the tablet, whichever you prefer. Mooro bath shelves are characterized by 

timeless design and the highest quality. Our priority is to create bath shelves tailored 

to the tastes and expectations of the client in line with modern needs and lifestyle.



Wyselekcjonowany materiał i najwyższej jakości komponenty, są poddawane pro-

cesowi tworzenia opartego o wiedzę i doświadczenie.

Carefully selected materials and find complimentary are combined with knowled-

geable, experienced craftsmen in our production process.
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Zastosowanie
For use
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Półka nawannowa Mooro wykonana jest z naturalnego drewna, to bardzo prak-

tyczny i stylowy dodatek do każdej łazienki. Gdy zapragniemy urozmaicenia pod-

czas kąpieli, to dzięki specjalnie wbudowanemu uchwytowi na tablet będziemy mogli 

obejrzeć film, zagrać w partyjkę szachów lub też posłuchać ulubionej muzyki. Dzięki 

nowoczesnemu designowi, kosmetyki mogą być zawsze w zasięgu ręki, a my dzięki 

dodatkowej podstawce TH+ możemy cieszyć się możliwości czytania naszej ulubio-

nej książki, bądź też gazety gdy najdzie nas taka ochota. Drewno jest odporne na 

wilgoć, dlatego półka świetnie sprawdzi się w wilgotnym pomieszczeniu jak łazienka, 

będzie pasować zarówno do wnętrz nowoczesnych jak i w stylu retro.
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The Mooro bath shelves made of natural wood are very practical and stylish acces-

sories to your bathroom. Thanks to a specially built-in tablet holder you can watch 

a film, play chess or listen to your favourite music, which makes your bath more 

fun. For the modern design, the cosmetics are always at your fingertips, and with 

the extra TH+ stand you can read your favourite book or newspaper whenever 

you like. The bath shelf is resistant to moisture, so it works great in a damp room 

such as a bathroom. It will match both modern and retro interiors.



Projektując półki nawannowe Mooro nie szukaliśmy kompromisów. Postawiliśmy na 

ciekawe wzornictwo, w którym odważnie łączymy formy i materiały.

We do not compromise when designing the Mooro bath shelves. Our goal is to cre-

ate an unusual design that boldly combines forms and materials.
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Zastosowanie
For use
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Gdy po całym dniu pracy, marzymy o relaksującej kąpieli z kieliszkiem wina w ręce to 

świetnym rozwiązaniem będzie dla nas model półki nawannowej z specjalnie wyprofi-

lowanym uchwytem na kieliszek. Dyskretna w swym wyglądzie, bardzo estetyczna, 

stanowi dopełnienie całości niezależnie od trendów , czy aktualnie panującej mody. Ta-

kie przesłanie niesie ze sobą półka nawannowa marki Mooro, lekka, wygodna, futury-

styczna oraz niezwykle funkcjonalna, jej niezwykłość i ponadczasowość wyrażona jest 

w szczegółach. Model tej półki został wyposażona w specjalny uchwyt na kieliszek oraz 

telefon, tak więc przy słuchaniu ulubionej muzyki, bądź rozmowie z ukochaną osobą 

będziemy mogli raczyć się dobrym winem, które uprzyjemni nam relaksującą kąpiel. 



Zastosowanie
For use
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After a long day at work, you may dream of a relaxing bath with a glass of wine in hand. 

The bath shelf model with a specially shaped glass holder will be a great solution for you. 

With its discreet design and high aesthetics, it perfectly complements the interiors re-

gardless of the currently prevailing fashion trends. The Mooro bath shelf is light, com-

fortable, futuristic and extremely functional, its uniqueness and timelessness is expres-

sed in the details. The model of this shelf is equipped with a special glass and telephone 

holders, so when listening to your favourite music or talking to your loved one you can 

enjoy a good wine, which will make your bath even more pleasurable.



Dumni z jakości efektów naszej pracy, chcemy aby kolekcja półek nawanno-

wych Mooro trafiła do Państwa wnętrz, niosąc ze sobą funkcję, wysmakowa-

ną estetykę i naturalność.

We are proud of the quality of our work. And, we want the Mooro bath shelves 

collection in your home to add sophisticated functionality through the pleasing 

weather of natural materials.
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Zastosowanie
For use
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Awangardowa półka marki Mooro, została zaprojektowana dla osób, które cenią so-

bie przyjemność podczas kąpieli w wannie, a szukają dodatkowych rozwiązań, któ-

re zapewnią jeszcze większy komfort użytkowania. Ten model półki spełni marzenia 

romantyków, którym marzy się wyjątkowa kolacja w wannie, jak i wypicie gorącego 

kubka herbaty czy filiżanki kawy. Półka została specjalnie wyprofilowana, z prze-

znaczeniem do szerokiego zastosowania. Po bokach półki znajdują się uchwyty na 

ręczniki, a sama półka może fantastycznie służyć jako podstawka pod kosmetyki. Ta 

ponadczasowa forma niesie ze sobą wiele ułatwień, jest niezwykle bogata w swej 

prostocie, otwiera przed nami nowe spojrzenie na kąpiel, na relaks, z półką nawan-

nową Mooro wszystko staje się wygodniejsze.



Zastosowanie
For use
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The Mooro avantgarde shelf has been designed for people who value pleasure in 

bathing, and are looking for additional solutions that will provide even greater com-

fort of use. This shelf model will fulfil the dreams of romantics who dream of a unique 

dinner or drinking a hot cup of tea or coffee in the bathtub. The shelf is specially 

profiled and intended for wide use. On the sides of the shelf there are towel holders, 

and the shelf itself can be used as a stand for your cosmetics. This timeless form 

brings a lot of convenience, is extremely rich in simplicity, opening up new possibilities 

of bathing and relaxing. With the Mooro bath shelf, comfort is within your reach.



Unikalny efekt w produktach Mooro uzyskaliśmy dzięki połączeniu kompetencji 

i ręcznej pracy ludzi z obróbką dokonaną za pomocą nowoczesnych maszyn.

Mooro products are unique because we combine hand crafted natural materials 

with modern technology skillfully.
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Zastosowanie
For use
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Relaks w wannie to czas, kiedy możemy na chwilkę uciec od codziennych wyzwań, 

stresu czy masy obowiązków. Wielu z nas uwielbia czytać, zajęcie to jest tak bar-

dzo przez nas lubiane, że czasem nie możemy oderwać się wręcz od ciekawej książ-

ki i chcielibyśmy zabrać ją w nasze zaciszne miejsce, do wanny pełnej ciepłej wody. 

Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie półka nawannowa wyposażona w pod-

stawkę na książkę. Podstawka pod książkę umocowana została na półce, całość zro-

biona jest z drewna oraz posiada zabezpieczenie przed ewentualnym wypadnięciem 

książki do wody. Możemy z powodzeniem umieścić książkę, wkładając ją pomiędzy 

drewnianą tylną podpórkę i przednie zabezpieczenie, które wykonane jest z prze-

zroczystego plastiku, tak więc nic nie przeszkodzi nam w czytaniu książki oraz czer-

paniu z tego ogromnej przyjemności. W zaciszu naszej łazienki nikt nie będzie nam 

mógł przeszkodzić, a my sami odpoczniemy nieco, nabierzemy sił, a przede wszyst-

kim będziemy mogli zabrać ze sobą naszą ulubioną lekturę.



Zastosowanie
For use
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Relaxing in the bathtub is a time when you can get away from everyday challenges, 

stress and loads of duties. You may be one out of many people who love reading so 

much that they cannot put the book down easily. You may want to take the book 

to some quiet place – a tub full of hot water. We have an ideal solution for you then 

– a book stand which is directly attached to the bath shelf (applies to TH02 and TH03 

models). The stand is fully made of wood and has an additional protection tool aginst 

turning pages and possible falling of the book into the water.



Budując markę Mooro, od początku mieliśmy jasność, co będzie ją charakteryzo-

wać: naturalne drewno i najwyższa jakość. To nasze priorytety w procesie projek-

towania i produkcji półek nawannowych.

When building the Mooro brand, it was clear from the start what we would focus 

on natural wood and the highest quality. These are our priorities in the design and 

production of bath tub shelves.
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Niniejszy katalog produktowy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa art.66 Kodeksu Cywilnego i informa-

cje w nim zawarte nie są w żaden sposób wiążące dla producenta. Katalog ma charakter wizerunkowy 

i prezentacyjny. Producent zachowuje prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia 

dot. paramentów technicznych, wymiarów i kolorystyki oferowanych produktów. Aby poznać pełną ak-

tualną ofertę marki Mooro i otrzymać wiążącą ofertę, uprzejmie prosimy o kontakt.

This product catalogue does not constitute an offer within the meaning of Article 66 of the Civil Code and

the information contained therein is in no way binding on the manufacturer. The catalogue if of an image and

presentation nature. The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice regarding

technical parameters, dimensions and colours of the products offered. To learn about the complete and 

up-todate offer of Mooro and receive a binding offer, please, contact us.

enjoy & relax



enjoy & relax

Po więcej informacji na temat Mooro oraz naszych  

produktów zapraszamy na  naszą stronę lub social media:

for more information about Mooro and our  

product ranges visit out website or social media:

www.mooro.shop 
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