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Prezentacja firmowa

W nowej serii Elysium znajdziemy równie

idealne rozwi zanie do zabudowy wn ki, 

a mianowicie kabin  SUN 5. Ta masywna 

konstrukcja w szkle o grubo ci 6 mm w swej 

jednocze nie minimalistycznej formie do-

skonale nadaje si  do nowoczesnych wn trz. 

Wedle yczenia mo emy zamówi  kabi-

n  o szeroko ci 140, 160 lub nawet 180 cm, 

montuj c j  na dowoln  g boko  w prze-

dziale od 70 do 100 cm. 

Kolejn  nowo  firmy Novellini stanowi

kabiny prysznicowe Murano. Do ich pro-

dukcji wykorzystano s ynne weneckie szk o

murano. Mistrzowska technologia z murano 

w po czeniu z artystycznym designem na-

daje kabinom prysznicowym niepowtarzal-

ny wygl d i charakter. Na zdj ciu przedsta-

wiony jest parawan 2-cz ciowy ze szk em

hartowanym o grubo ci 6 mm i wymiarach 

100×150 cm lub 120×150 cm. 

Innym przyk adem parawanu wannowego 

z serii Elysium jest SUN V, tym razem jed-

nak ju  bez ozdobnych elementów szk a we-

neckiego. Ich brak rekompensuje natomiast 

solidny profil aluminiowy, pe ni cy funkcje 

stabilizuj ce i w razie potrzeby mo e prze-

j  rol  suszarki np. do r czników.

Ares to z kolei seria kabin masa owo-

-parowych. Te kompletnie wyposa one ka-

biny cz  w sobie funkcje hydromasa u, 

sauny oraz konwencjonalnego prysznica. 

W standardowym wyposa eniu znajduje si

elektroniczny wy wietlacz, aromaterapia, 

chromoterapia, radio z RDS i dwoma g o ni-

kami, dysze do hydromasa u, bateria termo-

statyczna oraz lustro z praktyczn  pó eczk .

Dzi ki takiemu wyposa eniu ka da azien-

ka zamieni si  w prawdziwy salon k pielo-

wy b d cy naszym ma ym centrum odnowy 

biologicznej. Produkty Elysium to przede 

wszystkim po czenie najwy szej jako ci 

i najnowszego wzornictwa za rozs dn  cen .
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Novellini wprowadza now  seri

Elysium, która jest synonimem 

innowacyjnego designu. Do stworzenia 

tej serii wykorzystano zaawansowane 

technologie i skorzystano 

z najnowszych trendów we wzornictwie 

wiatowym, nie zapominaj c jednak 

o swoim w asnym stylu maj cym 

korzenie we w oskiej stylistyce. 

Kabiny
prysznicowe

Kabina SUN z serii Elysium

Murano Ares


