
2
0
0
9

46

Kabiny prysznicowe
Novellini nale y do czo owych 

producentów kabin prysznicowych 

w Europie. Obok szerokiej palety 

kabin Novellini oferuje równie  wanny 

z hydromasa em, kabiny masa owo-

-parowe oraz brodziki.

Nowo ci  w ofercie firmy Novellini jest seria 

Prestige, w której klient mo e zakupi  funk-

cjonalne drzwi uchylne ze sta ym elemen-

tem do wn ki, zapewniaj ce bardzo prze-

stronn  kabin . Rozwi zanie to nie wymaga 

idealnie prostych cian, gdy  ka de drzwi, 

niezale nie od wymiarów maj  regulacj

w zakresie kilku centymetrów, umo liwiaj c

ich dopasowanie do konkretnej wn ki. 

Chromowane masywne zawiasy, szk o harto-

wane o grubo ci 6 mm i specjalne dolne list-

wy chromowe, zapobiegaj ce wylewaniu si

wody, czyni  t  kabin  naprawd  presti ow .

Dodatkowo mo emy dokupi ciank  bocz-

n , dzi ki której otrzymamy kabin  o imponu-

j cych rozmiarach: maksymalnie 91×182 cm 

z wej ciem o szeroko ci 77 cm.

Seria Giada odznacza si  du ymi mo liwo-

ciami aran acyjnymi ze wzgl du na liczne 

modele dost pne w wielu rozmiarach. I tak 

do wyboru mamy drzwi 1-cz ciowe, drzwi  

podwójne sk adane, kabin  pó okr g , kwa-

dratow  oraz modele cianek specjalnych do 

zabudowy np. wanien lub skosów na podda-

szu. Wyró nikiem serii GIADA jest szk o har-

towane o grubo ci 

6 mm (przezroczyste 

lub mleczne–satyna) 

oraz chromowe 

uchwyty i dr ki ze sta-

li szlachetnej. 

Pokazany na zdj ciu 

model GIADA G+F 

cianka sta a i drzwi 

uchylne daj  mo li-

wo  kombinacji o do-

wolnej szeroko ci od 

66 cm do 96 cm oraz 

wysoko ci od 160 cm 

do 195 cm. Profile alu-

miniowe wyst puj

w kolorze srebrnym jak na zdj ciu oraz bia-

ym. Cena netto od 2040 z .

Candida. Obszerna wanna do zabudowy 

o rozmiarach 180 x 80 cm  wyprodukowana 

z bardzo wysokiej jako ci akrylu o wyj tkowej 

bieli. Istnieje mo liwo  dokupienia stela u

z systemem odp ywowym oraz doposa enia 

wanny w  armatur  ze s uchawk  prysznico-

w , system do dezynfekcji, hydromasa  wod-

ny i powietrzny na yczenie sterowany za po-

moc  elektronicznego panela. Cena netto od 

1120 z .

W nowej serii Elysium znajdziemy równie

idealne rozwi zanie do zabudowy wn ki, 

a mianowicie kabin  SUN 5. Ta masywna 

konstrukcja w szkle o grubo ci 6 mm w swej 

jednocze nie minimalistycznej formie dosko-

nale nadaje si  do nowoczesnych wn trz. 

Mo emy zamówi  tak e kabin  o szeroko ci 

140, 160 lub nawet 180 cm, montuj c j  na 

dowoln  g boko  w przedziale od 70 do 

100 cm. 
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