
TECNOSTAR
TECNOSTAR – wiodąca linia kabin w ofercie firmy Cesana, to minimalizm w najczystszej
postaci. Sprowadzając kabinę prysznicową do tafli przezroczystego szkła wydzielające-
go strefę natrysku, projektanci współpracujący z firmą Cesana nadali jej nową formę
i wymiar. Choć tafla szkła o grubości 8 mm, wysokości 200 i szerokości do 180 cm nie-
mal niedostrzegalnie wydziela przestrzeń prysznica, stanowi mocny, zdecydowany
akcent, nadający charakter łazience. Duże szklane powierzchnie z wąskimi, dyskretnymi
profilami oraz delikatne okucia z chromowanego mosiądzu wywierają niezapomniane
wrażenie na każdym, kto choć raz miał okazję skorzystać z tej kabiny.
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62-081 Przeźmierowo, tel. 061 652 50 32 • Armo, ul. Bartycka 24/26 , 00-716 Warszawa, tel. 022 559 11 31 • Armo, ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, tel. 022 781 15 53 • Omnicom,
ul. Bartycka 24/26 , 00-716 Warszawa, tel. 022 331 43 00 • Omnicom, Al. Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa, tel. 0695 351 031 • Bomar 2, ul Conrada 55, Kraków, tel. 012 626 00 58
• Bomar 2, ul. Zakopiańska 56 a, 30-418 Kraków, tel. 012 266 72 56 • Bomar 2, ul. Armii Krajowej 48, Kielce, tel. 041 335 96 46-48 

LOGIC HORIZON
Kabina natryskowa LOGIC HORIZON to harmonijne połączenie osiągnięć inżynierów
i Pieta Billekensa – projektanta od lat współpracującego z firmą Cesana. Zetknięcie
ze sobą najnowszych trendów panujących we wzornictwie kabin prysznicowych oraz
opracowanych przez Cesanę rozwiązań konstrukcyjnych przyniosło znakomity, inno-
wacyjny efekt.
LOGIC HORIZON standardowo wyposażona jest w opatentowany przez Cesanę sys-
tem „Logic”. Umożliwia on sterowanie wypływem wody nie tylko od środka, ale także
pozostając na zewnątrz kabiny. Możliwość uruchomienia wypływu wody i ustawienia
jej temperatury jeszcze przed wejściem do kabiny pozwala stworzyć komfortowe
warunki natrysku.
Zestaw natryskowy (głowicę deszczową i prysznic ręczny) oraz „dwustronną” armaturę 
termostatyczną zamontowano w eleganckiej półce zespalającej duże tafle czystego,
8-mm szkła na czołowej ścianie kabiny. W ten sposób kabina zyskała również funkcjo-
nalne miejsce na przybory kąpielowe. Przestronne wnętrze LOGIC HORIZON w połą-
czeniu z niezwykłą lekkością, elegancją i funkcjonalnością kabiny powodują, że stanowi
ona doskonałe wcielenie filozofii wellness.

HALFMOON
Cesana, włoski producent kabin prysznicowych od lat konsekwentnie rozwija własną koncepcję natrysku.
Opracowując innowacyjne i kompleksowe rozwiązania, pozwalające na atrakcyjne i funkcjonalne zaaranżo-
wanie przestrzeni prysznica, wnosi nową jakość do świata kabin. Jednym z nich jest HALFMOON – kabina,
która zdobyła uznanie projektantów i klientów z całego świata. Na produkt składają się: tafla giętego szkła
o grubości 8 mm i wysokości 200 cm, która w standardzie zabezpieczona jest powłoką przeciwko osa-
dzaniu się kamienia, akrylowy brodzik w wersji stawianej o wysokości 8 cm lub wpuszczanej w posadz-
kę o wysokości 3 cm, wkładkę wykonaną z drzewa teakowego, wspornik górny do montażu szklanej
ścianki do ściany, drążek konstrukcyjny,  na którym zamontowane jest siedzisko, umożliwiające relaks
pod natryskiem na siedząco.
HALFMOON to coś więcej niż kabina. To przemyślana w najdrobniejszym detalu koncepcja prysznica, którą
doceniło m.in. jury bolońskich targów Cersaie.
Jako wyposażenie dodatkowe Cesana proponuje górną głowicę prysznicową (deszczownię) i rączkę natry-
skową dostępną w różnych kolorach wykończenia. Producent zadbał nie tylko o design, ale też o bezpie-
czeństwo korzystania z kabiny. Solidność kabiny HALFMOON gwarantuje proces dwukrotnego hartowania
szkła, w trakcie którego eliminowane są te tafle, w których występują nawet najdrobniejsze  wady w szkle.
Całość montowana jest do ściany za pomocą listwy z chromowanego brązu.
Ciekawy design, niepodważalne walory użytkowe i niewielkie wymiary kabiny (152 x 72÷75 i 157 x 82÷85 cm)
sprawiają, że HALFMOON może być z powodzeniem montowany także w niewielkich łazienkach.
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