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Nowością w ofercie firmy Novellini jest

seria Prestige, w której klient może

zakupić funkcjonalne drzwi uchylne ze

stałym elementem do wnęki zapew-

niające bardzo przestronną kabinę.

Rozwiązanie to nie wymaga idealnie

prostych ścian, gdyż każde drzwi, nie-

zależnie od wymiarów mają regulację

w zakresie kilku centymetrów umożli-

wiającą ich dopasowanie do konkret-

nej wnęki. Chromowane masywne 

zawiasy, szkło hartowane o grubości

6 mm i specjalne dolne listwy chromo-

we, zapobiegające wylewaniu się wo-

dy, czynią tę kabinę naprawdę presti-

żową. Dodatkowo możemy dokupić

ściankę boczną, dzięki której otrzyma-

my kabinę o imponujących rozmia-

rach: maksymalnie 91x182 cm z wej-

ściem o szerokości 77 cm.

Kolejną możliwość zbudowania prze-

stronnej kabiny prezentuje seria Go.

Kabiny z tej serii występują w róż-

nych rozmiarach i kształtach, a nie-

wątpliwie najciekawszym ich elemen-

tem jest specjalne siedzisko z impre-

gnowanego drewna, które w szcze-

gólny sposób wpływa na komfort ko-

rzystania z natrysku.

Z kolei serię kabin prysznicowych King

wyróżnia przede wszystkim bardzo

trwała konstrukcja. Przekrój profili sta-

nowiących ramę pro-

duktu jest eliptyczny.

Są one połączone

z elementami chro-

mowanymi w sposób

tworzący idealną har-

monię. Hartowane

szkło o grubości

6 mm gwarantuje

maksymalne bezpie-

czeństwo i nadaje

produktowi wysoki

stopień trwałości na

długie lata. Seria ta

oferuje m.in. drzwi do

wnęki obrotowe, har-

monijkowe, przesuw-

ne, kabiny kwadratowe, półokrągłe

i parawany. 

Bardzo ciekawą propozycją do łazie-

nek o mniejszych rozmiarach jest seria

Jolly. Oprócz typowej kabiny półokrą-

głej 90 cm dostępne są kabiny asy-

metryczne o wym. 95, 105 i 115 cm.

Sprawdzają się one znakomicie w sy-

tuacjach, gdy z jednej strony ściany

mamy mniej miejsca i potrzebujemy

kabiny o nieregularnych kształtach.

Oprócz wysokiej jakości szkła harto-

wanego o grubości 6 mm i podwój-

nych rolek łożyskowanych niewątpliwą

zaletą tej kabiny jest fakt dostarczania

w komplecie dopasowanego brodzika

ze stelażem i zdejmowanym przednim

panelem.

NOVELLINI Sp. z o.o.

ul. Staszica 37

64-600 Oborniki Wielkopolskie

tel./faks 061 296 70 32

www.novellini.com

e-mail: info@novellini.pl

ADRES FIRMY:

Novellini należy do czołowych pro-

ducentów kabin prysznicowych

w Europie. Obok szerokiej palety

kabin Novellini oferuje również

wanny z hydromasażem, kabiny

masażowo-parowe oraz brodziki.
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