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Odwiedź nasz profil na
www.facebook.com/polimat.polska
Czekają na Was miłe niespodzianki!

Zobaczysz,
że pokochasz

ida
Mineral composite

Jeżeli nie znacie jeszcze naszej zjawiskowej
wanny IDA, musicie ją koniecznie poznać!
Nowoczesny i bardzo elegancki wygląd
wanny gwarantuje maksymalną wygodę
codziennych kąpieli.
IDA
prezentuje
się
doskonale,
a niepowtarzalną oprawę nadaje jej
delikatne, montowane w standardzie
oświetlenie, którego barwę możecie
wybrać zgodnie ze swoim nastrojem!
Wykonana z Mineral Composite.
Dostępny wymiar:
150 x 75 cm

zoe
Wanna wolnostojąca ZOE to wybór
doskonały,
jeżeli
chcesz
stworzyć
elegancką przestrzeń. Jest mistrzynią
nastroju, dzięki niej Twoja łazienka będzie
miejscem
relaksu
i
odpoczynku.
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

Piękno
jest proste
Classic slim
Seria wanien CLASSIC SLIM jest
kontynuacją znanej i docenianej przez
naszych klientów serii CLASSIC.
Lubisz prostotę i klasykę? Ta wanna
jest dla Ciebie! Jej proste linie, lekko
zmiękczone
profilowanymi
łukami
wewnętrznych oparć, zapewnią Twojej
łazience pełną funkcjonalność oraz efekt
wizualny.
Kąpiel w wannie będzie zawsze
przyjemnością, a niski rant 1,7 cm doda
wnętrzu nowoczesnego wyglądu.
Dostępne wymiary:
120x70 cm, 130x70 cm, 140x70 cm,
150x70 cm, 150x75 cm, 160x70 cm,
170x70 cm, 170x75 cm
CLASSIC

CLASSIC SLIM

lea
Jeżeli cenisz oryginalne i niebanalne
wnętrza, wanna wolnostojąca LEA spełni
Twoje oczekiwania. Możesz pozwolić sobie
na odrobinę ekstrawagancji, a łazienka
z wanną LEA będzie wizytówką Twojego
domu!
W komplecie biała obudowa wanny.
Dostępny wymiar:
170 x 80 cm

Funkcjonalna
elegancja

Komfort i wygoda oraz idealne,
ponadczasowe wzornictwo to atuty wanny
ELEGANCE. Jeżeli jest to dla Ciebie ważne
pamiętaj, że Twoja łazienka z naszą wanną
ELEGANCE stanie się ulubionym miejscem
wszystkich domowników!
Dostępny wymiar:
180 x 100 cm

standard
Wanna narożna symetryczna

Wygoda, symetria i jakość tej wanny
sprawiają, że kąpiel jest przyjemnym,
relaksującym i długim doznaniem. Warto
pamiętać, że dobrej jakości akryl długo
utrzymuje temperaturę wody. W zestawie
z wanną stelaż.
Dostępne wymiary:
120 x 120 cm, 130 x 130 cm,
140 x 140 cm, 150 x 150 cm
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