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Najnowsza kabina prysznicowa 
z oferty marki KO O ukrywa 
przed wzrokiem... swoje innowa-
cyjne rozwi zania. Dzi ki nim 
utrzymanie czysto ci w strefie 
prysznica b dzie teraz ULTRA-
proste.

Ile czasu po wi cacie na sprz tanie azienki? 
Na pucowanie szk a, profili, czyszczenie za-
kamarków? A wystarczy przemy lany zakup. 
Elementy kabiny ULTRA ograniczaj  si  w zasa-
dzie do lekkich, delikatnie zarysowanych profi-
li oraz uchwytów. Kabina swoj  subteln  form
„ucieka przed wzrokiem”. Dzi ki kilku innowa-
cyjnym rozwi zaniom, z pola widzenia atwo 
usuniemy wszelkie zabrudzenia. Zredukowanie 
miejsc, gdzie mo e gromadzi  si  wilgo , kurz 
i zabrudzenia to wyzwanie, ale uda o si ! Kabina 
ma zamkni te, czyli g adkie profile, ukryte ele-
menty mocuj ce oraz szk o z pow ok  Reflex, 
która skutecznie ogranicza powstawanie zacie-
ków i osadów na powierzchni kabiny.

Profile pod znakiem prostoty

W dolnej cz ci kabiny KO O ULTRA o yska 
zast piono systemem magnetycznego prowa-
dzenia. Ruchoma cianka przylega do dolnego 
profilu dzi ki dzia aniu magnesów neodymo-
wych (które nie ulegaj  roz adowaniu). Dolny 
profil jest ca kowicie zamkni ty i nie posia-
da adnych zag bie . Doln  cz  szyby wy-
starczy lekko pchn  (system Push2Clean), by 
mie  dost p do czyszczenia kabiny.

Wilgo  i kurz nie maj  równie  dost pu do 
górnych profili, które stanowi  teraz jedno-
rodn , prost  z zewn trz konstrukcj . W efek-
cie woda sp ywa po ciance, a kurz nie dosta-
je si  pod os on .

Bezpiecze stwo w azience

W kabinie KO O ULTRA mamy specjalne 
szk o ScreenGuard adaptuj ce rozwi zania 
znane dot d z szyb stosowanych w samocho-
dach. Dzi ki nowej technologii cianki kabi-
ny s  niezwykle wytrzyma e – nawet w przy-
padku uszkodzenia solidnego, hartowanego 
szk a zachowuj  swój kszta t i nie rozpadaj
si  na drobne kawa ki. W rezultacie nie gro-
zi nam pokaleczenie ostrymi od amkami, bo 
tych po prostu nie b dzie.

Komfortowe dodatki

Kabina Ko o ULTRA dost pna jest w wer-
sji kwadratowej, pó okr g ej albo w postaci 
drzwi przesuwnych ze ciank  boczn  lub ze 
ciank  boczn  i relingiem. Ka da z wersji od-

znacza si  nie tylko eleganckimi profilami – 
mamy te  proste i solidne metalowe uchwy-
ty z wyko czeniem chromowanym znajduj ce
si  zarówno po wewn trznej, jak i zewn trz-
nej stronie ruchomej cianki. Ca kowicie nie-
widoczne mocowania dodatkowo podkre laj
jednorodn  form  kabiny.

Je li zdecydujemy si  na wersj  produk-
tu ze ciank  boczn  i relingiem, zyskamy 
nie tylko przydatn  por cz do zawiesze-
nia r cznika po zewn trznej stronie kabi-
ny. P ynnie przechodzi ona od zewn trz do 

wn trza kabiny i umo liwia zamontowanie 
w rodku u ytecznej, niedu ej pó ki, np. 
na myd o. KO O do kabiny ULTRA oferu-
je te  funkcjonalne haczyki montowane na 
górnym profilu. Mo na je wykorzysta  do 
powieszenia przy kabinie szlafroka (na ze-
wn trz) albo dodatkowych przyborów ko-
smetycznych (wewn trz).

Kabina prysznicowa Ko o ULTRA
– dbanie o czysto  w azience nie by o jeszcze tak proste
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