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KABINY PRYSZNICOWE

Kermi jest uznanym producentem europejskim 

tworzącym produkty w dziedzinie techniki grzewczej 

i sanitarnej. 

Długoletnie doświadczenie, pasja w tworzeniu 

pięknych form oraz zaawansowana wiedza 

i możliwość wykorzystania najnowocześniejszych 

technologii rodzą przedmioty, których 

niezawodność gwarantuje niemiecka marka.

Rozpoznawalność Kermi to dobry design, który 

idzie w parze z funkcjonalnością, docenianą przez 

instalatorów, projektantów i indywidualnych 

użytkowników.

Wysokie standardy produkcji Kermi są utrzymywane 

w oparciu o znak CE oraz europejską normę PN-EN 

14428. Pewność gatunku daje też certyfikacja 

systemu kontroli jakości wg EN ISO 9001:2008 

i 14001:2004.

Kabiny prysznicowe

Kermi zapewnia klientom nie tylko możliwość 

wyboru indywidualnej wersji przeszklenia, 

doboru kolorów, mechanizmów w zawiasach czy 

uchwytów, lecz również rozwiązania techniczne 

dedykowane dla konkretnej, nawet najtrudniejszej 

do zaprojektowania powierzchni (zarówno pod 

względem rozmiaru, jak i kształtu). Sprytne 

rozwiązanie wykorzystujące kabinę prysznicową 

jako lustro, montaż nadpodłogowy, bez konieczności 

instalowania dolnego progu czy powłokę 

ułatwiającą czyszczenie i higienę KermiCLEAN. 

Dodatkowo producent gwarantuje dostępność 

części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu 

z produkcji.

Technika grzewcza

Kermi to kompetentny partner dla budownictwa 

w zakresie optymalnego ogrzewania. Systemy, 

które oferuje marka, cechuje doskonała współpraca 

wszystkich, optymalizowanych elementów. 

Wysoka efektywność przydaje się przy renowacji 

energetycznej istniejących budynków i utrzymaniu 

przytulnej atmosfery we wnętrzu. Grzejniki Kermi 

dają możliwość ciekawej aranżacji wnętrz i szybko 

zapewniają przyjemne ciepło.

n   Kermi Sp. z o. o.

ul. Graniczna 8b, 54-610 Wrocław, tel. 71 354 03 70, faks 71 354 04 63, www.kermi.pl, e-mail: info@kermi.pl
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Kabina Osia
Wejście narożne 2-częściowe, drzwi otwierane z polami stałymi.

Kabina Atea Walk-in wall (ściana)

Kabina Cada XS
Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe.

Kabina Diga (na specjalne zamówienie)

Kabina Filia 
Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

Kabina Atea
Wejście narożne 2-częściowe (drzwi przesuwne) – połowa kabiny.

Parawan Liga
Parawan wahadłowo-składany.

Pasa XP
Kabina półkolista z polami stałymi, drzwi wahadłowe.

Kabina Raya
Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.
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