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Koncept łazienkowy
ITEMS

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Holandia

Dystrybucja: CORAM POLAND

Pozosta³a oferta: CORAM POLAND jest dystrybutorem marek 

z Grupy Coram, tj. Sealskin, Tiger, Geesa i Coram Showers; jest

te¿ wy³¹cznym przedstawicielem w³oskiej marki Provex (kabiny

prysznicowe, akcesoria dla osób starszych i niepe³nosprawnych)

oraz firm: Disegno Ceramica (ceramika sanitarna), Guglielmi

(armatura), Cesana (kabiny prysznicowe); CORAM POLAND pro-

ponuje kompleksowe wyposa¿enie ³azienek; w ofercie firmy jest

wszystko, co powinno znaleŸæ siê w ³azience, a nawet wiêcej –

samych akcesoriów jest blisko 40 kolekcji; nowoczesne wzornictwo

oraz zró¿nicowana oferta cenowa pozwalaj¹ dobraæ produkt do

potrzeb ka¿dego klienta

Koncept ITEMS firmy Tiger to propozycja skierowana do osób

poszukuj¹cych kompleksowego wyposa¿enia ³azienki. Kolekcjê

tworz¹ jednolite stylistycznie: akcesoria (15-elementów), baterie,

meble, lustra, umywalki, kabiny i brodziki. Produkty oferowane 

w zró¿nicowanych wymiarach i wersjach pozwalaj¹ optymalnie

zagospodarowaæ przestrzeñ ka¿dej ³azienki: ma³ej, du¿ej i tej dla

dwojga.

Zalet¹ armatury ITEMS jest atrakcyjna stylistyka i nowoczesny,

³atwy monta¿. W ofercie baterie: umywalkowe, termostatyczna

wannowa z chowan¹ wylewk¹, termostatyczna natryskowa oraz 

2 rodzaje zestawów natryskowych. 

Kabiny prysznicowe ITEMS dostêpne s¹ w wersji: naro¿nej

kwadratowej (90/90, 100/100 cm), prostok¹tnej (90/100, 90/120,

100/120 cm), 1/4 ko³a (90 i 100 cm). W serii tak¿e drzwi do zabu-

dowy wnêki (90, 100 i 120 cm). Du¿e tafle przejrzystego 6 mm

szk³a otwieraj¹ kabiny na przestrzeñ ³azienki, a eleganckie profile 

z anodowanego aluminium gwarantuj¹ stabilnoœæ konstrukcji.

Brodziki ze sztucznego kamienia, z ozdobn¹ p³ytk¹ maskuj¹c¹

odp³yw podkreœlaj¹ czyst¹ formê kabin. 

Meble ITEMS – szafki podumywalkowe, s³upki wisz¹ce oraz szafki

z drzwiami z lustra bezpiecznego – proponowane s¹ w wykoñ-

czeniach: jasny i szary d¹b oraz bia³y lakierowany na wysoki

po³ysk; w standardzie system cichego domykania szuflad.

CORAM PPOLAND SSp. zz oo.o.

ul. Be³dan 4, 02-695 Warszawa

tel. 022 899 15 40, faks 022 899 15 39

www.coram.pl, e-mail: coram@coram.pl
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WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

Koncept łazienkowy
BOSTON

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Holandia

Dystrybucja: CORAM POLAND

Pozosta³a oferta: CORAM POLAND jest dystrybutorem marek 

z Grupy Coram, tj. Sealskin, Tiger, Geesa i Coram Showers; jest

te¿ wy³¹cznym przedstawicielem w³oskiej marki Provex (kabiny

prysznicowe, akcesoria dla osób starszych i niepe³nosprawnych)

oraz firm: Disegno Ceramica (ceramika sanitarna), Guglielmi

(armatura), Cesana (kabiny prysznicowe); CORAM POLAND 

proponuje kompleksowe wyposa¿enie ³azienek; w ofercie firmy jest

wszystko, co powinno znaleŸæ siê w ³azience, a nawet wiêcej –

samych akcesoriów jest blisko 40 kolekcji; nowoczesne wzornictwo

oraz zró¿nicowana oferta cenowa pozwalaj¹ dobraæ produkt do

potrzeb ka¿dego klienta

CORAM PPOLAND SSp. zz oo.o.

ul. Be³dan 4, 02-695 Warszawa

tel. 022 899 15 40, faks 022 899 15 39

www.coram.pl, e-mail: coram@coram.pl

Koncept BOSTON to kolejna oferta jednolitego stylistycznie 

i asortymentowo wyposa¿enia ³azienki. W kolekcji: akcesoria

(ponad 30 elementów w wykoñczeniu stali polerowanej i szczotko-

wanej), armatura, meble, umywalki, kabiny i brodziki. Eleganckie

wzornictwo i przemyœlane rozwi¹zania funkcjonalne sprawiaj¹, ¿e

BOSTON jest produktem u¿ytkowo o krok naprzód. 

W serii dostêpne s¹ baterie: umywalkowe (tak¿e z obracan¹ o 360°

wylewk¹), termostatyczne wannowe i natryskowe oraz 3 rodzaje

zestawów natryskowych. Zalet¹ armatury BOSTON jest nowocze-

sny, ³atwy monta¿. Konstrukcja kabin BOSTON jest stabilna i ele-

gancka dziêki zastosowaniu aluminiowych profili i du¿ych tafli 

6 mm szk³a. Do wyboru s¹ modele: naro¿ne kwadratowe, pros-

tok¹tne, 1/4 ko³a, a tak¿e drzwi do zabudowy wnêki. Kabiny

BOSTON mog¹ byæ montowane z brodzikiem lub bezpoœrednio na

posadzce. W ofercie brodzik ze sztucznego kamienia, z eleganck¹

ozdobn¹ p³ytk¹ maskuj¹c¹ odp³yw. W kolekcji dostêpne s¹ umy-

walki naszafkowe o wymiarach 70x45x15 cm i 105x45x15 cm oraz

umywalka toaletowa (29x30x12 cm). O atrakcyjnoœci umywalek

meblowych BOSTON przes¹dza ciekawa forma i wysoka funkcjo-

nalnoœæ. Specjalne przykrywy umywalek wzbogacaj¹ meble 

o funkcjê toaletki. Meble: szafki podumywalkowe (z systemem

cichego domykania), rega³y wysokie i niskie oferowane s¹ 

w 3 kolorach: wenge-biel, d¹b-biel, lœni¹ca biel. Kolekcjê uzupe³-

nia funkcjonalne lustro z datownikiem, zegarem i termometrem.
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