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Odwiedź nasz profil na
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Czekają na Was miłe niespodzianki!

Dla ciebie,
Dla przyjemności

zoe
Stworzone z myślą o eleganckich
przestrzeniach wanny ZOE, inspirują
nastrojowo… Trzy wersje kolorystyczne
są odpowiedzią na obecne trendy,
a
nietuzinkowa
stylistyka
tworzy
harmonijny ton. Wanna została wykonana
z najwyższej jakości akrylu. Nawet
na mokrej powierzchni, użytkownik może
czuć się komfortowo i bezpiecznie.
Dostępny wymiar:
180 x 80 cm

Dla ciebie,
W stylu
Classic slim

Classic slim
Nowa seria wanien CLASSIC SLIM jest
kontynuacją znanej i docenianej przez
naszych klientów serii CLASSIC.
Proste linie wanny zmiękczone lekko
profilowanymi łukami wewnętrznych
oparć dają efekt wizualny i funkcjonalny.
Każdy bowiem łatwo odnajdzie punkt
podparcia swoich pleców w wannie,
a kąpiel będzie zawsze przyjemnością.
Wannę CLASSIC SLIM wyróżnia niski rant
1,7 cm, dzięki czemu łazienka zyskuje
nowoczesny wygląd.
Dostępne wymiary:
120x70 cm, 130x70 cm, 140x70 cm,
150x70 cm, 150x75 cm, 160x70 cm,
170x70 cm, 170x75 cm

nowość

ida
Mineral composite

Zjawiskowa wanna IDA.
Wyróżnia się formą, doskonale prezentuje,
a jej nowoczesny i bardzo elegancki
wygląd gwarantuje maksymalną wygodę
codziennych kąpieli. Niepowtarzalną
oprawę nadaje jej delikatne, montowane
w standardzie wielokolorowe oświetlenie,
którego barwę możesz wybrać zgodnie
ze swoim nastrojem.
Dostępny wymiar:
150 x 75 cm

Dla twoich
wyjątkowych
rodziców

Wanna dla osób starszych AVO
zdobyla nagrodę Magazynu
Łazienka WYBÓR ROKU 2018

avo
Przyjemna w dotyku i bardzo łatwa
w utrzymaniu czystości wanna dla Twoich
Rodziców.
Akryl dobrze utrzymuje ciepło, dlatego
w porównaniu z wannami np. stalowymi,
żeliwnymi możemy dłużej cieszyć się ciepłą
kąpielą.
Funkcjonalny
profil,
ergonomiczne
drzwiczki sprawiają, że jest to produkt
idealny do zastosowania dla osób
niepełnosprawnych i starszych. Atutem
wanny jest możliwość wyjęcia siedziska
po to, aby mógł z niej korzystać każdy
członek rodziny.

Dostępne wymiary:
140x70 cm, 160x75 cm,
170x75 cm, 180x80 cm

PERE
Lśniące, wysokie ścianki wanny są idealnie
wyprofilowane tak, by każdy mógł poczuć
się w nich wygodnie i komfortowo.
Wyprofilowane
siedzisko
podwyższa
komfort korzystania z wanny.
Szczelne boczne drzwiczki ułatwiają
samodzielne korzystanie z kąpieli przez
osoby starsze i niepełnosprawne.

Dostępny wymiar:
135x75 cm

wanny
stworzone
Z pasją
Amona new
Wyjątkowa kolekcja wanien AMONA
stworzona z pasją przez naszych
projektantów.
Zaspakaja indywidualny styl Twojego
niebanalnego
wnętrza
i
sprawia,
że łazienka wygląda bardzo elegancko.
Powierzchnia wanny jest bardzo gładka
oraz łatwa w utrzymaniu czystości.

Dostępny wymiar:
150x75 cm

Amona nero
new
AMONA NERO NEW to ekskluzywna wanna
o pojemności ok. 160 l.
Bardzo wygodna, w modnym kolorze.
Powierzchnia wanny jest gładka oraz łatwa
w utrzymaniu czystości.

Dostępny wymiar:
150x75 cm

Dla ciebie,
Bez ograniczeń

Proste, symetryczne kształty mniejszych
wanien
dla
najmłodszych
oraz
przeznaczonych
do
mniejszych
pomieszczeń. Nie tylko doskonale ozdobią
łazienkę i wpasują się w każdą stylistykę
pomieszczenia, ale są jednocześnie
komfortowe i bezpieczne.

Dostępne wymiary:
100x65 cm, 110x70 cm

ines
Duża, wygodna wanna przeznaczona do
dużych łazieniek.
Zaprojektowana dla osób ceniących proste
kształty, symetrię i idealnie prostą linię.

Dostępne wymiary:
170x75 cm, 180x80 cm, 190x90 cm
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