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Novellini należy do czołowych produ-

centów kabin prysznicowych w Europie.

Na powierzchni prawie 200 000 m2 hal

produkcyjnych we Włoszech wytwarza

rocznie ponad 1 000 000 kabin prysznico-

wych. Obok szerokiej palety kabin Novel-

lini oferuje również wanny z hydromasa-

żem, kabiny masażowo-parowe oraz bro-

dziki. 

Jedną z nowości, które znajdziemy

w ofercie firmy Novellini jest seria Presti-

ge, w której klient może zakupić funkcjo-

nalne drzwi uchylne ze stałym elementem

do wnęki zapewniające bardzo przestronną

kabinę. Rozwiązanie to nie wymaga ideal-

nie prostych ścian, gdyż każde drzwi, nie-

zależnie od wymiarów mają regulację w za-

kresie kilku centymetrów umożliwiającą

ich dopasowanie do konkretnej wnęki. 

Chromowane masywne zawiasy, szkło har-

towane o grubości 6 mm i specjalne dolne

listwy chromowe, zapobiegające wylewa-

niu się wody, czynią tę kabinę naprawdę

prestiżową. Dodatkowo możemy dokupić

ściankę boczną, dzięki której otrzymamy

kabinę o imponujących rozmiarach: mak-

symalnie 91x182 cm z wejściem o szero-

kości 77 cm. Oczywiście w ofercie serii

Prestige znajdują się również elementy 

o mniejszych wymiarach, np. drzwi z ele-

mentem stałym o szerokości od 96 cm.

Kolejną możliwość zbudowania prze-

stronnej kabiny prezentuje seria Go. Jest

ona szczególnie zalecana dla osób chorych,

w podeszłym wieku i tych, którzy po pro-

stu nie lubią zamkniętych przestrzeni. Ka-

biny z tej serii występują w różnych roz-

miarach i kształtach, a niewątpliwie najcie-

kawszym ich elementem jest specjalne sie-

dzisko z impregnowanego drewna, które

w szczególny sposób wpływa na komfort

korzystania z natrysku.

Z kolei serię kabin prysznicowych

King wyróżnia przede wszystkim bardzo

trwała konstrukcja. Przekrój profili stano-

wiących ramę produktu jest eliptyczny. Są

one połączone z elementami chromowany-

mi w sposób tworzący idealną harmonię.

Hartowane szkło o grubości 6 mm gwaran-

tuje maksymalne bezpieczeństwo i nadaje

produktowi wysoki stopień trwałości na dłu-

gie lata. Seria ta oferuje m.in. drzwi do wnę-

ki obrotowe, harmonijkowe, przesuwne, ka-

biny kwadratowe, półokrągłe i parawany. Na

zdjęciu widzimy kombinację drzwi przesuw-

nych ze ścianką boczną, która tworzy prze-

stronną i komfortową w użytkowaniu kabi-

nę o wymiarach maksymalnych 160 x 90 cm.

Oczywiście w wielu domach występują

łazienki na poddaszu, gdzie pojawia się

problem ze skosem. Idealnym rozwiąza-

niem wtedy może być ścianka boczna ze

skosem + drzwi uchylne np. z serii Young.

W tym przypadku istnieje możliwość wy-

boru dowolnego kąta ścięcia. Kolory profi-

li: biały, szary, czarny, pergamon oraz

srebrny na wysoki połysk. Wypełnienie:

szkło przezroczyste, mleczne oraz gotyk.

W komplecie drążek stabilizujący.

Rozbudowana oferta firmy Novellini,

w której znajdziemy jeszcze wiele innych

ciekawych i przestronnych rozwiązań,

sprawia, że tylko wyobraźnia wyznacza

nam granice aranżacji łazienkowych.
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