
PREZENTACJA

Nowoœci¹ w ofercie firmy Novellini jest

seria Prestige, w której klient mo¿e zaku-

piæ funkcjonalne drzwi uchylne ze sta³ym

elementem do wnêki zapewniaj¹ce bardzo

przestronn¹ kabinê. Rozwi¹zanie to nie

wymaga idealnie prostych œcian, gdy¿

ka¿de drzwi, niezale¿nie od wymiarów

maj¹ regulacjê w zakresie kilku centyme-

trów umo¿liwiaj¹c¹ ich dopasowanie do

konkretnej wnêki. Chromowane masyw-

ne zawiasy, szk³o hartowane o gruboœci

6 mm i specjalne dolne listwy chromowe,

zapobiegaj¹ce wylewaniu siê wody, czyni¹

tê kabinê naprawdê presti¿ow¹. Dodatko-

wo mo¿emy dokupiæ œciankê boczn¹,

dziêki której otrzymamy kabinê o impo-

nuj¹cych rozmiarach: maksymalnie

91x182 cm z wejœciem o szerokoœci 77 cm.

Kolejn¹ mo¿liwoœæ zbudowania prze-

stronnej kabiny prezentuje seria Go. Ka-

biny z tej serii wystêpuj¹ w ró¿nych roz-

miarach i kszta³tach, a niew¹tpliwie naj-

ciekawszym ich elementem jest specjalne

siedzisko z impregnowanego drewna, któ-

re w szczególny sposób wp³ywa na kom-

fort korzystania z natrysku.

Z kolei seriê kabin prysznicowych King

wyró¿nia przede wszystkim bardzo trwa³a

konstrukcja. Przekrój profili stanowi¹-

cych ramê produktu jest eliptyczny. S¹

one po³¹czone z elementami chromowa-

nymi w sposób tworz¹cy idealn¹ harmo-

niê. Hartowane szk³o o gruboœci 6 mm

gwarantuje maksymalne bezpieczeñstwo

i nadaje produktowi wysoki stopieñ trwa-

³oœci na d³ugie lata. Seria ta oferuje m.in.

drzwi do wnêki obrotowe, harmonijkowe,

przesuwne, kabiny kwadratowe, pó³okr¹-

g³e i parawany. 

Bardzo ciekaw¹ propozycj¹ do ³azienek

o mniejszych rozmiarach jest seria Jolly.

Oprócz typowej kabiny pó³okr¹g³ej 90 cm

dostêpne s¹ kabiny asymetryczne o wym.

95, 105 i 115 cm. Sprawdzaj¹ siê one zna-

komicie w sytuacjach, gdy z jednej strony

œciany mamy mniej miejsca i potrzebuje-

my kabiny o nieregularnych kszta³tach.

Oprócz wysokiej jakoœci szk³a hartowane-

go o gruboœci 6 mm i podwójnych rolek

³o¿yskowanych niew¹tpliw¹ zalet¹ tej ka-

biny jest fakt dostarczania w komplecie

dopasowanego brodzika ze stela¿em

i zdejmowanym przednim panelem. 
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Novellini nale¿y 

do czo³owych producentów 

kabin prysznicowych w Europie.

Obok szerokiej palety kabin 

Novellini oferuje równie¿ wanny 

z hydromasa¿em, 

kabiny masa¿owo-parowe 

oraz brodziki.

Kabiny prysznicowe
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