NOVELLINI

prezentuje

Kabiny prysznicowe
Novellini naleīy do czoâowych
producentów kabin prysznicowych
w Europie. Obok szerokiej palety
kabin Novellini oferuje równieī wanny
z hydromasaīem, kabiny masaīowo-parowe oraz brodziki.
NowoğciĆ w ofercie firmy Novellini jest seria
Prestige, w której klient moīe zakupiý funkcjonalne drzwi uchylne ze staâym elementem do wnċki, zapewniajĆce bardzo przestronnĆ kabinċ. RozwiĆzanie to nie wymaga
idealnie prostych ğcian, gdyī kaīde drzwi,
niezaleīnie od wymiarów majĆ regulacjċ
w zakresie kilku centymetrów, umoīliwiajĆcĆ
ich dopasowanie do konkretnej wnċki.
Chromowane masywne zawiasy, szkâo hartowane o gruboğci 6 mm i specjalne dolne listwy chromowe, zapobiegajĆce wylewaniu siċ
wody, czyniĆ tċ kabinċ naprawdċ prestiīowĆ.
Dodatkowo moīemy dokupiý ğciankċ bocznĆ, dziċki której otrzymamy kabinċ o imponujĆcych rozmiarach: maksymalnie 91×182 cm
z wejğciem o szerokoğci 77 cm.
Seria Giada odznacza siċ duīymi moīliwoğciami aranīacyjnymi ze wzglċdu na liczne
modele dostċpne w wielu rozmiarach. I tak
do wyboru mamy drzwi 1-czċğciowe, drzwi
podwójne skâadane, kabinċ póâokrĆgâĆ, kwadratowĆ oraz modele ğcianek specjalnych do
zabudowy np. wanien lub skosów na poddaszu. Wyróīnikiem serii GIADA jest szkâo har-

towane o gruboğci
6 mm (przezroczyste
lub mleczne–satyna)
oraz chromowe
uchwyty i drĆīki ze stali szlachetnej.
Pokazany na zdjċciu
model GIADA G+F
ğcianka staâa i drzwi
uchylne dajĆ moīliwoğý kombinacji o dowolnej szerokoğci od
66 cm do 96 cm oraz
wysokoğci od 160 cm
do 195 cm. Profile aluminiowe wystċpujĆ
w kolorze srebrnym jak na zdjċciu oraz biaâym. Cena netto od 2040 zâ.
Candida. Obszerna wanna do zabudowy
o rozmiarach 180 x 80 cm wyprodukowana
z bardzo wysokiej jakoğci akrylu o wyjĆtkowej
bieli. Istnieje moīliwoğý dokupienia stelaīu
z systemem odpâywowym oraz doposaīenia
wanny w armaturċ ze sâuchawkĆ prysznicowĆ, system do dezynfekcji, hydromasaī wod-

ny i powietrzny na īyczenie sterowany za pomocĆ elektronicznego panela. Cena netto od
1120 zâ.
W nowej serii Elysium znajdziemy równieī
idealne rozwiĆzanie do zabudowy wnċki,
a mianowicie kabinċ SUN 5. Ta masywna
konstrukcja w szkle o gruboğci 6 mm w swej
jednoczeğnie minimalistycznej formie doskonale nadaje siċ do nowoczesnych wnċtrz.
Moīemy zamówiý takīe kabinċ o szerokoğci
140, 160 lub nawet 180 cm, montujĆc jĆ na
dowolnĆ gâċbokoğý w przedziale od 70 do
100 cm.
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