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nowość
Nowości 2018 / 2019

nowości
ida
Mineral composite

Zjawiskowa wanna wolnostojąca IDA to
tegoroczna debiutantka.
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
oświetlenie, którego barwę możesz wybrać
zgodnie ze swoim nastrojem.
Dostępna od 10.2018

Dostępny wymiar:
150 x 75 cm

nowości
Amona new
Wyjątkowa kolekcja wanien AMONA
stworzona z pasją przez naszych
projektantów.
Zaspokaja indywidualny styl Twojego
niebanalnego wnętrza i sprawia, że
łazienka wygląda bardzo elegancko.
Gładka powierzchnia wanny jest bardzo łatwa
w utrzymaniu czystości.

Dostępny wymiar:
150 x 75 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:
150 x 75 cm

Dla twoich
rodziców
Pere white
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:
135 x 75 cm

Pere black
Wanna o najwyższej jakości, szybko się
rozgrzewająca.
Utrzymuje temperaturę wody, a co za tym
idzie umożliwia długi oraz komfortowy
relaks w kąpieli.
Wyprofilowane
siedzisko
zapewnia
bezpieczeństwo i ergonomię codziennej
toalety, a niewielkie gabaryty wpasują się
w każde wnętrze.
Dostępny wymiar:
135 x 75 cm

Dla ciebie,
Dla przyjemności
zoe
Stworzone z myślą o eleganckich
przestrzeniach wanny wolnostojące ZOE,
inspirują nastrojowo…
Trzy wersje kolorystyczne są odpowiedzią
na obecne trendy, a nietuzinkowa
stylistyka tworzy harmonijny ton.
Wanna została wykonana z najwyższej
jakości akrylu.
Dostępny wymiar:
180 x 80 cm

selena
Wanna narożna asymetryczna SELENA
łączy w sobie estetykę wykonania oraz
funkcjonalność.
Jej wyjątkowy kształt pozwala na
zamontowanie parawanu nawannowego.
Jest to wanna, która szybko się rozgrzewa,
długo utrzymuje temperaturę wody,
sprawia, że kąpiel jest przyjemnym,
relaksującym doznaniem.
Dostępny wymiar:
160 x 90 cm

Wanna ELEGANCE to produkt z wyższej
półki.
Przeznaczona dla tych, którzy cenią
komfort i wygodę, a także idealne,
ponadczasowe wzornictwo.
Ta wanna sprawi, że Twoja łazienka stanie
się ulubionym miejscem wszystkich
domowników.
Dostępny wymiar:
180 x 100 cm

classic
Pełna gracji i elegancji wanna prostokątna,
wykonana z najlepszej jakości akrylu.
Jej klasyczny kształt sprawia, że wanna
urzeka swoją prostą formą.
Dostępne wymiary:
120x70 cm, 130x70 cm, 140x70 cm,
150x70 cm, 150x75 cm, 160x70 cm,
170x70 cm, 170x75 cm
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Dla wszystkich,
Uwielbiających
kąpiel
elegance

