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KABINY PRYSZNICOWE I TECHNIKA GRZEWCZA

Kermi jest uznanym producentem europej-
skim 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 instalato-
rów, projektantów i indywidualnych użytkowników.

Kabiny prysznicowe
Kermi zapewnia klientom nie tylko możliwość wyboru 
indywidualnej wersji przeszklenia, doboru kolorów pro-
fili, tafli szkła, mechanizmów w zawiasach czy uchwy-
tów, lecz również rozwiązania techniczne dedykowane 
dla konkretnej, nawet najtrudniejszej do zaprojektowa-
nia powierzchni (zarówno pod względem rozmiaru, jak 
i kształtu).

By przedmioty codziennego użytku były jak najbar-
dziej funkcjonalne, zostało wprowadzone wiele dodat-
kowych ułatwień: systemy zabezpieczeń bryzgoszczel-
ności, drzwi łatwo zamykające się i otwierające, system 
mocowania do ściany (np.: drzwi skrzydłowych Liga), 
rozwiązania w konstrukcji kabiny pozwalające złożyć ją 
do mniejszego rozmiaru (drzwi wahadłowo-składane 
Liga). Ergonomia idzie w parze z designem i dlatego 
w zasobach Kermi klient może szukać zarówno kabin, 
walk-inów, jak i walk-inów z dopasowanymi drzwiami 
w serii Dark Edition.

Dla wzbogacenia możliwości projektowania kabin 
prysznicowych bezprogowych, w łazienkach bez barier, 
Kermi wprowadziło do oferty brodziki Koralle, dające 
uczucie ciepłych stóp. Kermi oferuje profesjonalny, 
autoryzowany pomiar i montaż kabin na wykonanie 
specjalne w cenie i gwarantuje dostępność części 
zamiennych przez 20 lat po wycofaniu danego modelu 
kabiny z produkcji.

Powłoka ułatwiająca 
czyszczenie KermiClean

Pomiar i montaż kabin  
na wykonanie specjalne 
– w cenie

Wszystkie wzory 
piaskowania w nowych, 
promocyjnych cenach
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Technika grzewcza
Kermi to kompetentny partner dla budownictwa 
w zakresie optymalnego ogrzewania. Systemy, które ofe-
ruje marka, cechuje doskonała współpraca wszystkich, 
optymalizowanych elementów. Opracowany przez Kermi 
standard wygody zapewnia komfortowe i zrównoważone 
rozprowadzanie ciepła, a także oszczędność energetyczną 
na wysokim poziomie. 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.
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