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Laguna Lux

Sunny Bay

Kabiny Kerra są produkowane zgodnie z normami

Laguna Lux powstała z myślą o połączeniu korzy-

PN-EN 14428 i 14527 i testowane przez akredytowa-

ści wanny i kabiny natryskowej przy minimalizacji

ne jednostki badawcze. Do produkcji używane jest

zajmowanego miejsca. Dostępna jest w wymia-

bezpieczne szkło hartowane i przestrzenne profile

rach 150/90 i 140/85 cm. Kabina wyposażona jest

aluminiowe o wysokiej wytrzymałości. Ściśle prze-

w 8-dyszowy system masażu, masażer stóp, desz-

strzegane procedury kontroli jakości pozwalają na

czownicę i zestaw natryskowy. Nowoczesny panel

udzielenie 24-miesięcznej gwarancji z możliwością

sterujący umożliwia łatwą obsługę radia, wentylato-

jej przedłużenia. Sieć serwisów i autoryzowanych

ra i oświetlenia.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Neptun

punktów instalacyjnych obejmuje teren całego kraju.
W asortymencie Kerra są dostępne kabiny kąpielo-

Kabina Leila posiada niezależnie sterowany system

we, hydromasażowe, parowe oraz natryskowe.

2 przednich i 8 bocznych dysz masażowych. Obok

Leila

nie kabiny składa się zintegrowany dotykowy panel

zgodnie z koncepcją maksymalizacji funkcjonalności

sterujący do obsługi radia, oświetlenia i wentylatora.

na jak najmniejszej powierzchni. Posiada wygodną

Kabina ma również przeznaczony do dezynfekcji

wannę z zagłówkiem. Z relaksacyjnych walorów

ozonator.

baza.budujemydom.pl

deszczownicy i zestawu natryskowego na wyposażeKabina kąpielowa Sunny Bay stworzona została

hydromasażu można korzystać dzięki 6 dyszom wodnym. Kabina wyposażona jest również w deszczow-

Kabina Klarisa to wyjątkowe wzornictwo oparte

nicę, zestaw natryskowy, masażer stóp, półeczki oraz

na wykorzystaniu szkła z motywem dekoracyjnym

wentylator, radio i oświetlenie. Sterowanie funkcjami

będącym połączeniem kontrastu kolorystycznego

odbywa się za pomocą panela elektronicznego.

i łagodnych linii. Kabina może stanowić dominujący
akcent w aranżacjach minimalistycznie wykoń-

Kabina natryskowa Neptun to nowoczesna

czonych łazienek. Wyposażenie kabiny obejmuje

konstrukcja bez profili poziomych. Dzięki takiemu

natrysk górny w formie kaskady, 6 dysz masażowych

rozwiązaniu łatwo jest utrzymać czystość a kabina

i zestaw natryskowy. Kabina kompletowana jest

zyskuje wizualną lekkość. Drzwi montowane są na

z głębokim brodzikiem.

Klarisa

solidnych zawiasach z prawej lub lewej strony.
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