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/ KABINY PRYSZNICOWE

KABINY PRYSZNIC OWE

Od około sześćdziesięciu lat firma Kermi z siedzi-

Ponadto Kermi proponuje 9 atrakcyjnych wzorów

zapewnia swobodę tworzenia spersonalizowanych

bą w Dolnej Bawarii, wytwarza i rozwija produkty

piaskowania − umiejscowionych na całym szkle lub

rozwiązań praktycznie bez ograniczeń. Firma Kermi

z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej, by przyjem-

tylko pośrodku. Sprytne rozwiązanie wykorzystujące

opracowuje swoje produkty z myślą o zapewnieniu

na atmosfera zagościła w Państwa domach. Należy

kabinę prysznicową jako lustro, montaż nadpod-

każdemu pokoleniu, niezależnie od sprawności

do szwajcarskiej grupy kapitałowej AFG Arbonia-

łogowy, bez konieczności instalowania dolnego

fizycznej oraz ilości dostępnego miejsca wygody

Forster-Group, jednego z liderów na światowym

progu czy powłokę ułatwiającą czyszczenie i higienę

kąpieli w kabinie klasy premium. Dodatkowo pro-

rynku. Również Kermi zalicza się do wiodących

KermiCLEAN. Istnieje szerokie spektrum dodatków

ducent gwarantuje dostępność części zamiennych

producentów europejskich tworząc produkty dla

(dostępnych w ofercie − Osprzęt) oraz specjalne

przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Państwa czystej przyjemności. Długoletnie doświad-

połączenie profili, zawiasów, uchwytów, które

czenie, pasja w tworzeniu pięknych form oraz
zaawansowana wiedza i możliwość wykorzystania
najnowocześniejszych technologii rodzą przedmioty,
których niezawodność gwarantuje niemiecka marka.
Praktyczność oraz design stanowią w produktach
Kermi jedność. Potwierdzają to otrzymane nagrody
za innowacyjne rozwiązania technologiczne i wzornictwo. Dzięki nim jeszcze bardziej trafne jest wybieranie Kermi, kiedy oczekuje się jakości, funkcjonalno-
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ści i określonej stylistyki. Wysokie standardy produk-
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cji Kermi są utrzymywane w oparciu o znak CE oraz
europejską normę EN 14428. Pewność gatunku daje
też certyfikacja systemu kontroli jakości wg EN ISO
9001:2008 i 14001:2004.
Kabiny prysznicowe Kermi powstają by spełniać najwyższe wymagania użytkowników. Kermi
zapewnia klientom nie tylko możliwość wyboru
indywidualnej wersji przeszklenia, doboru kolorów
czy wykończenia powierzchni oraz uchwytów, lecz
również rozwiązania techniczne dedykowane dla
konkretnej, nawet najtrudniejszej do zaprojektowania powierzchni (zarówno pod względem rozmiaru,
jak i kształtu).
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Kabina Atea Walk-in wall (ściana)

Kabina Diga (na specjalne zamówienie)

Kabina Filia
Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

Parawan Liga
Parawan wahadłowo-składany.

Pasa XP
Kabina półkolista z polami stałymi, drzwi wahadłowe.

Kabina Raya
Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

Kabina Cada XS
Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe.

Kabina Atea
Wejście narożne 2-częściowe (drzwi przesuwne) – połowa kabiny.
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Kabina Osia
Wejście narożne 2-częściowe, drzwi otwierane z polami stałymi.

2017

3

