
90

Kabiny prysznicowe
P R E Z E N TA C J A

Novellini nale¿y do czo³owych producentów kabin prysznicowych
w Europie. Na powierzchni prawie 200 000 m2, hal produkcyjnych
we W³oszech wytwarza rocznie ponad 1 000 000 kabin pryszni-
cowych. Obok szerokiej palety kabin Novellini oferuje równie¿
wanny z hydromasa¿em, kabiny masa¿owo-parowe oraz brodziki.
Jedn¹ z nowoœci w ofercie firmy Novellini jest seria PRESTIGE.
Bardzo przestronna kabina, której ekskluzywnoœæ potêguj¹ du¿e
tafle szk³a z punktowymi chromowanymi zawiasami. Specjalne
dolne listwy chromowe zapobiegaj¹ wylewaniu siê wody poza
obszar natrysku i umo¿liwiaj¹ zamontowanie kabiny bez brodzika.
Dziêki kombinacji drzwi i œcianek mo¿na otrzymaæ kabinê 
o imponuj¹cych rozmiarach: maks. 91x182 cm z wejœciem 
o szerokoœci 77 cm. Oczywiœcie dostêpne s¹ ró¿ne rozmiary 
w zale¿noœci od potrzeb Klienta. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
zamontowania samych drzwi we wnêce w rozmiarach 
od 68 do 182 cm (cena od 3160 z³ netto).
Kolejn¹ mo¿liwoœæ zbudowania przestronnej kabiny prezentuje
seria GO. Jest ona szczególnie zalecana dla osób chorych, 
w podesz³ym wieku i tych, którzy lubi¹ przestrzeñ. Kabiny z tej
serii wystêpuj¹ w ró¿nych rozmiarach i kszta³tach, a najciekawszym
ich elementem jest specjalne siedzisko z impregnowanego drewna,
które w szczególny sposób wp³ywa na komfort korzystania 
z natrysku (cena od 1840 z³ netto).
LUNES to nowa seria kabin prysznicowych o prostym i atrak-
cyjnym designie. Profile s¹ zabezpieczone œrodkiem antyutleniaj¹-
cym oraz farbami na bazie poliestru. Taka obróbka uodparnia alu-
minium na dzia³anie wody i gwarantuje niezwyk³¹ trwa³oœæ pro-
duktu, który nie traci przy tym swoich w³aœciwoœci estetycznych 
i funkcjonalnych. Dziêki do³¹czonym profilom wyrównuj¹cym ist-
nieje mo¿liwoœæ zniwelowania nierównoœci do 30 mm. Kabina jest
dostêpna w kolorach bia³ym, pergaminowym i srebrnym na wysoki
po³ysk oraz w szkle przezroczystym, z emaliowanym wzorem lub 
z oryginalnym wzorem „gotyk”. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ chro-
mowane dodatki i uchwyty. Kabina pó³okr¹g³a dostêpna jest 

w wymiarach 80, 90, 100 cm oraz asymetrycznym 75x90 cm. 
W ofercie wystêpuj¹ te¿ kabiny kwadratowe oraz ró¿ne modele
drzwi do wnêki (cena od 2400 z³ netto).
W wielu domach wystêpuj¹ ³azienki na poddaszu, gdzie pojawia siê
problem ze skosem. Idealnym rozwi¹zaniem w takim przypadku
jest œcianka boczna ze skosem i drzwi uchylne np. z serii YOUNG.
Zabudowê u³atwia mo¿liwoœæ wyboru dowolnego k¹ta œciêcia. 
Profile mog¹ mieæ kolor: bia³y, szary, czarny, pergamon oraz sre-
brny z wysokim po³yskiem. Wype³nienie wykonane jest ze szk³a
przezroczystego, mlecznego oraz typu gotyk. W komplecie znajduje
siê dr¹¿ek stabilizuj¹cy. Rozbudowana oferta firmy Novellini obej-
muje jeszcze wiele ciekawych i przestronnych rozwi¹zañ, które
pozwalaj¹ na wrêcz dowoln¹ aran¿acjê ³azienek.
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WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

Wanna Venus dostêpna w dwóch rozmiarach:170x70 cm oraz 180x80 cm w opcji do zabudowy oraz z masa¿em wodnym i/lub powietrznym.

Antis – kabina natryskowa z hydromasa¿em i z saun¹ o wymiarach 98x120x225 cm. Œcianki prysznica wykonano z bia³ego metaakrylu,
drzwi ze szk³a hartowanego o gruboœci 6 mm, siedzisko i pod³oga z drewna tekowego, profile z aluminium, w kolorze srebrnym b³yszcz¹-
cym. Cechami odró¿niaj¹cymi tê liniê od pozosta³ych s¹ drewniane wykoñczenia oraz wyposa¿enie: aromaterapia, radio, oœwietlenie,
hydromasa¿ stóp, pleców, karku, termostat, kaskada.

YOUNG ANTIS

VENUS
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