Wanna narożna Rosa 95

Kabina prysznicowa FineLine

/ CERAMIKA ŁAZIENKOWA, WANNY NATRYSKI

P RA K T YC ZNE ROZ WI ĄZ ANI A DO K AŻ DEJ ŁAZ I ENK I

Umywalka i szafka z relingiem Evolution

Wanna Rosa 95
Najmniejsza asymetryczna wanna narożna, która
dzięki swym unikalnym kształtom zmieści się nawet
do małej łazienki. Ergonomiczny panel przedni,
wygodne siedzisko oraz możliwość dokupienia
parawanu nawannowego sprawiają, że wanna Rosa

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

95 jest wygodna zarówno do kąpieli, jak i brania
prysznica. Wannę Rosa 95 można również zestawić
z szafkami i umywalkami Rosa, które razem z wanną
tworzą koncept łazienkowy.
Seria kabin i drzwi prysznicowych FineLine
powstała z połączenia wielkich płaszczyzn bezpiecznego 6 mm szkła z mosiężnymi, chromowanymi
zawiasami i uchwytami. Techniczną doskonałość
kabin gwarantuje konstrukcyjnie dopracowany profil
mocujący umożliwiający bardzo dokładną regulację
kabiny prysznicowej i dopasowanie jej w trakcie
montażu do nierówności budowlanych. Masywne
zawiasy z mechanizmem podnoszenia zapewniają
Wysoką wodoszczelność gwarantują magnetyczne
listwy uszczelniające, listwy okapowe oraz wysoka
listwa progowa. Pielęgnację szklanych elementów
kabiny ułatwia powłoka AntiCalc, która zapobiega

Koncept Evolution

trwałemu osadzaniu się kamienia wodnego. W serii
dostępne są dwie kabiny prysznicowe – półokrągła

Koncept Evolution stanowi połączenie oryginal-

Evolution o lustro podświetlane ledowymi pasmami

i narożna – oraz drzwi prysznicowe, które w połącze-

nego designu oraz nietuzinkowych rozwiązań.

oraz półeczkę. Połączenie wszystkich elementów

niu ze ścianką stałą pozwalają stworzyć przestrzeń

Inspirujący kształt elipsy odnajdziemy zarówno

stanowi propozycję całościowej aranżacji wnętrza,

prysznicową dopasowaną do każdej łazienki.

w wannie, jak i w umywalce oraz szafkach łazien-

która zadowoli najbardziej wymagających klientów.

kowych. Nowością jest uzupełnienie konceptu
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bezproblemowe zamykanie i otwieranie drzwi.
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