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Drzwi do zabudowy wnęki

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

CORAM POLAND Sp. z o.o.
UL. BEŁDAN 4, 02-695 WARSZAWA
TEL. 022 899 15 40, FAKS 022 899 15 39
www.coram.pl, e-mail: coram@coram.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Włochy, Anglia
Dystrybucja: CORAM POLAND
Pozostała oferta: CORAM POLAND jest dystrybutorem marek z Grupy Coram, 
tj. Sealskin, Tiger, Geesa i Coram Showers; jest też wyłącznym przedstawicielem
włoskich firm: Provex (kabiny prysznicowe, akcesoria dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych), Cesana (kabiny prysznicowe), Disegno Ceramica (ceramika sani-
tarna), Guglielmi (armatura)
Zapraszamy na stronę www.coram.pl

Stylistyka drzwi prysznicowych Tecnostar marki
Cesana zredukowana została do szkła osadzonego
w wąskich profilach. Tafle o wysokości 192-200 cm
wykonane są z przezroczystego 8 mm szkła, opcjo-
nalnie z powłoką anticalc. Duży zakres rozmiarów: 
60-99,5 cm – pojedyncza tafla, 100-180 cm – drzwi
ze ścianką stałą. Możliwość montażu bez brodzika.

Drzwi wnękowe z linii E-Lite firmy Provex wykonane
z 6 mm, bezpiecznego szkła hartowanego, opcjonal-
nie dostępnego z powłoką anticalc. Specjalne profile
przyścienne z piankową uszczelką eliminują użycie
silikonu. Zawiasy z teflonowymi wkładkami unoszą
drzwi podczas otwierania; na zawiasach odbywa się
regulacja drzwi w zakresie do 5 cm. Dwa kolory szkła:
transparentny i opalizujący. Wysokość drzwi: 195 cm.

Linia Bow Front Sliding Door angielskiej marki Acora
proponuje m.in. zabudowę wnęki przy pomocy drzwi
przesuwnych. Drzwi o szerokości 120 cm tworzą dwie
tafle transparentnego giętego szkła o grubości 6 mm.
Osadzone w profilach w wykończeniu błyszczącego
aluminium ujmują szkło w elegancką, stylową ramę. 

Przesuwne drzwi do zabudowy wnęki S-Lite marki Provex wykonane są z 8 mm szkła hartowanego (opcjonalnie z powłoką anticalc) o wysokości 195 cm oraz aluminio-
wych profili. Oferowane w rozmiarach: 100, 120 i 140 cm. Rewolucyjna technologia – zastosowanie profili przyściennych z piankową uszczelką praktycznie eliminuje uży-
cie silikonu podczas montażu. Drzwi przesuwają się na rolkach zamontowanych w dolnej części kabiny. 

S-Lite

Tecnostar E-Lite Bow Front Sliding Door
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Kabiny prysznicowe

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

CORAM POLAND Sp. z o.o.
UL. BEŁDAN 4, 02-695 WARSZAWA
TEL. 022 899 15 40, FAKS 022 899 15 39
www.coram.pl, e-mail: coram@coram.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
CORAM POLAND proponuje kompleksowe wyposażenie łazienek. W ofercie firmy
jest wszystko, co powinno znaleźć się w łazience. A nawet więcej – samych akce-
soriów jest blisko 40 kolekcji. Nowoczesne wzornictwo oraz zróżnicowana oferta
cenowa pozwalają dobrać produkt do potrzeb każdego klienta. 
Zapraszamy na stronę www.coram.pl

Zjawiskowa stylistyka, znakomite rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne – to
kluczowe cechy nowej kabiny marki Cesana o nazwie Logic Horizon. Kabina stan-
dardowo wyposażona jest w system Logic – nowoczesną armaturę termostatyczną
sterowaną od środka oraz z zewnątrz. Natrysk wykonany jest z bezpiecznego, har-
towanego szkła o grubości 8 mm oraz profili aluminiowych. Wysokość – 200 cm.
Trwała, fabryczna powłoka anticalc zastosowana na szkle ułatwia utrzymanie go 
w czystości. Kabina tworzy całość z armaturą natryskową (zestaw prysznicowy oraz
deszczownia) zamontowaną w eleganckiej półce na czołowej ścianie. Do kabiny
proponowany jest brodzik wykonany z cristalplantu – tworzywa o aksamitnej, deli-
katnej powierzchni. Metalowa listwa w dolnej części kabiny pozwala także na mon-
taż bez brodzika.

Halfmoon marki Cesana to dopracowany w najmniejszym szczególe pomysł na
otwarty prysznic. Kabinę tworzy tafla giętego, dwukrotnie hartowanego szkła o gru-
bości 8 mm, wysokości 200 cm, z powłoką anticalc. Do kabiny proponowany jest
brodzik o specjalnym kształcie w 2 wersjach: stawianej na posadzce (wysokość
8 cm) i wpuszczanej w posadzkę (wysokość 3 cm) oraz w dwóch długościach:
152 lub 157 cm. W komplecie z brodzikiem dostarczana jest wkładka wykonana 
z drewna tekowego. Kabinę uzupełnia poliuretanowe siedzisko oraz armatura
natryskowa. Producent oferuje także samą taflę szkła do montażu bez brodzika.

Tecnostar – wiodąca linia kabin w ofercie firmy Cesana, reprezentuje wzorniczy
minimalizm. Stylistyka wszystkich natrysków z tej serii oparta jest o duże po-
wierzchnie szkła, wąskie profile i delikatne okucia. Szklane 8 mm, hartowane tafle
o wysokości 200 cm w dolnej części zabezpieczone są specjalnym profilem ze stali
nierdzewnej, dzięki czemu  mogą być montowane bez brodzika. 
Oprócz kabin walk-in w kolekcji Tecnostar dostępne są także kabiny narożne oraz
drzwi do zabudowy wnęki.

Logic Horizon

TecnostarHalfmoon
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