
Kabiny prysznicowe

Nowoœci¹ w ofercie firmy Novellini jest se-

ria Prestige, w której klient mo¿e

zakupiæ funkcjonalne drzwi uchylne ze sta-

³ym elementem do wnêki, zapewniaj¹ce

bardzo przestronn¹ kabinê. Rozwi¹zanie to

nie wymaga idealnie prostych œcian, gdy¿

ka¿de drzwi, niezale¿nie od wymiarów ma-

j¹ regulacjê w zakresie kilku centymetrów,

umo¿liwiaj¹c¹ ich dopasowanie do kon-

kretnej wnêki. Chromowane masywne za-

wiasy, szk³o hartowane o gruboœci 6 mm

i specjalne dolne listwy chromowe, zapo-

biegaj¹ce wylewaniu siê wody, czyni¹ tê

kabinê naprawdê presti¿ow¹. Dodatkowo

mo¿emy dokupiæ œciankê boczn¹, dziêki

której otrzymamy kabinê o imponuj¹cych

rozmiarach: maksymalnie 91x182 cm

z wejœciem o szerokoœci 77 cm.

Kolejn¹ mo¿liwoœæ zbudowania przestron-

nej kabiny prezentuje seria Go.

Kabiny z tej serii wystêpuj¹ w ró¿nych roz-

miarach i kszta³tach, a niew¹tpliwie najcie-

kawszym ich elementem jest specjalne sie-

dzisko z impregnowanego drewna, które

w szczególny sposób wp³ywa na komfort

korzystania z natrysku.

Z kolei seriê kabin prysznicowych King

wyró¿nia przede wszystkim bardzo

trwa³a konstrukcja. Przekrój profili stano-

wi¹cych ramê produktu jest eliptyczny.

S¹ one po³¹czone z elementami chromo-

wanymi w sposób tworz¹cy idealn¹ harmo-

niê. Hartowane szk³o o gruboœci 6 mm

gwarantuje maksymalne bezpieczeñstwo

i nadaje produktowi wysoki stopieñ trwa³o-

œci na d³ugie lata. Seria ta oferuje m.in.

drzwi do wnêki obrotowe, harmonijkowe,

przesuwne, kabiny kwadratowe, pó³okr¹g³e

i parawany.

W nowej serii Elysium znajdziemy równie¿

idealne rozwi¹zanie do zabudowy wnêki,

a mianowicie kabinê SUN 5. Ta masywna

konstrukcja w szkle o gruboœci 6 mm

w swej jednoczeœnie minimalistycznej for-

mie doskonale nadaje siê do nowoczes-

nych wnêtrz. Mo¿emy zamówiæ tak¿e kabi-

nê o szerokoœci 140, 160 lub nawet

180 cm, montuj¹c j¹ na dowoln¹ g³êbo-

koœæ w przedziale od 70 do 100 cm. 
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ADRES  F IRMY:

Novellini nale¿y do czo³owych pro-

ducentów kabin prysznicowych

w Europie. Obok szerokiej palety

kabin Novellini oferuje równie¿

wanny z hydromasa¿em, kabiny

masa¿owo-parowe oraz brodziki.
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