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Nowoczesna ³azienka

ZONA to po³¹czenie doskona³ego designu

i maksymalnej funkcjonalnoœci. W wersji

podstawowej BASIC to komplet szklanej ka-

biny prysznicowej z p³askim brodzikiem. Ta-

ki zestaw zwieñczony œwiat³em konstelacyj-

nym oraz prysznicem centralnym w formie

deszczownicy i wzbogacony panelem

prysznicowym natychmiast staje siê luksu-

sowym centrum SPA. Do wyboru mamy

ekskluzywny panel masa¿owy wykonany

z naturalnego kamienia dostêpny w dwóch

wersjach – eleganckiej z czarnego granitu

oraz klasycznej z piaskowca. POOLSPA po-

leca tak¿e komplet ZONA

MEDIUM LONG wyposa¿o-

ny w zmodyfikowany panel

prysznicowy LONG z siedzi-

skiem.

POOLSPA poszerzy³a rów-

nie¿ swoj¹ ofertê wanien

o cztery, nowe i oryginalne

modele. WINDSOR to ele-

gancka wanna prostok¹tna

wyró¿niaj¹ca siê mocno

geometrycznym wzornic-

twem. Zbudowana na mini-

malistycznej bryle, cieszy

oko prostot¹ i szlachetnym

kszta³tem. Oferowana samo-

dzielnie lub do wyboru

z siedmioma zaawansowa-

nymi systemami hydromasa¿u POOLSPA.

Obszerne wnêtrze wanny WINDSOR

(190x85 cm, g³êbokoœæ 45 cm, pojemnoœæ

275 l) oraz idealnie rozmieszczone i dopa-

sowane do sylwetki k¹pi¹cego dysze masa-

¿owe zapewniaj¹ komfortow¹ k¹piel w iœcie

królewskim stylu.

LAURA to niewielka, niezwykle kobieca

wanna o uroczym, subtelnym wzornictwie.

Jej niewielkie wymiary (140x80 cm, pojem-

noœæ 175 l) sprawiaj¹, i¿ doskonale kompo-

nuje siê nawet w bardzo ma³ych wnêtrzach.

Naro¿na forma i p³ynnie zaokr¹glone czo³o

wanny to zabieg oszczêdzaj¹cy miejsce

w ³azience. Dlatego wybieraj¹c tê wannê zy-

skujemy pewnoœæ, i¿ nasze domowe SPA

nie zajmie du¿ej powierzchni, a zapewni

nam pe³en komfort k¹pieli. Niew¹tpliwym

atutem LAURY jest niezwykle przystêpna

cena (tak¿e w wersji z hydromasa¿em), co

czyni j¹ jedn¹ z najatrakcyjniejszych wanien

dostêpnych na rynku. 

Kolejna wysmakowana propozycja domo-

wego SPA to naro¿na wanna NICOLE. 

Jej zgrabna forma oraz prosty, a jednocze-

œnie wyrafinowany kszta³t o ³agodnych kra-

wêdziach urzekaj¹ elegancj¹ i oryginalno-

œci¹. Obszerne wnêtrze z szerok¹, praktycz-

n¹ pó³k¹, która pe³ni równie¿ funkcjê pod³o-

kietnika jest gwarancj¹ przyjemnej k¹pieli

w wygodnej pozycji. NICOLE dostêpna jest

samodzielnie lub do wyboru z zaawansowa-

nymi systemami hydromasa¿u POOLSPA.

LINEA to wanna o prostym, subtelnym

wzornictwie, które idealnie komponuje siê

zarówno w nowoczesnych wnêtrzach, jak

i ³azienkach o klasycznym wystroju. To

komfortowy model oferowany w czterech

d³ugoœciach od 140 do 170 cm, polecany

do pomieszczeñ o ró¿nej wielkoœci. Uniwer-

salna forma i dostêpne rozmiary oraz atrak-

cyjna cena wanny LINEA sprawia, 

¿e jest to niezwykle ciekawa propozycja

wœród ekonomicznych modeli dostêpnych

na rynku.
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ADRES  F IRMY:

P O O L S P A

POOLSPA nale¿¹ca do grupy ROCA,

to jeden z najwiêkszych w Europie

producentów urz¹dzeñ z hydroma-

sa¿em. D³ugoletnie doœwiadczenie,

bogate zaplecze technologiczne,

stosowanie nowatorskich rozwi¹zañ

oraz wysokiej jakoœci materia³ów

uczyni³o z niej eksperta w dziedzinie

relaksacyjnego oraz leczniczego

wykorzystywania wody. POOLSPA

wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom

klientów, poszerzy³a kolekcjê o nowe,

oryginalne produkty. Kabina typu „Shower Space” ZONA CLUB
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Wanna akrylowa LINEAWanna akrylowa NICOLE

N
O

W
O

C
Z

E
S

N
A

 
£

A
Z

I
E

N
K

A

Poolspa_lazienka.qxd  2007-12-11  17:21  Page 44


