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marka hOESCh jest nierozerwalnie związana 
z wzornictwem wysokiej jakości, z kreatywnymi 
highlight produktami stworzonymi przez designerów 
uznanych na arenie międzynarodowej. Dla hOESCh obok 
wysokiej funkcjonalności produktów decydująca jest 
także perfekcja, którą daje się odczuć. Dlatego także 
w przyszłości czujemy się zobowiązani do tego, aby nasze 
pomysły poddawać pod ocenę renomowanym członkom 
jury. nagrodzony design to sukces dla hOESCh. 

KOMpLETNA łAziENKA SiNGLEBATh
Ten nowoczeny koncept kompletnie wyposażonej łazienki dla Single łączy charakterystyczny design mieszkalny z funkcją praktyczną. Dzięki temu staje się perfekcyjną oazą regeneracyjną dla tych wszystkich, którzy chcą być elastyczni i mobilni. 
Dzięki wykorzystaniu szlachetnych materiałów i wysokokiej jakości techniki, np. szafka lustrzana z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, z TFT LCD monitorem, z przyłączem telewizyjnym, DVD oraz 2 głośnikami. Wanna i kabina prysznicowa umieszczone 
są na dobrze przemyślanym, a przy tym bardzo estetycznym systemie podestów w szlachetnej optyce drewnianej. Dzięki temu SingleBath idealnie nadaje sie do późniejszego montażu lub remontu.

KOMpLETNA łAziENKA SENSAMARE
W nowej kompletnej łazience Sensamare, zaprojektowanej przez yellow design, rozkwita ponadczasowa elegancja, spełniająca nawet najwyższe wymagania komfortu. Design, który odwołuje 
się do potęgi i siły wyrazu przejrzystej, purystycznej formy. Kombinacja sześcianu i koła stanowi formalną bazę Sensamare. Poprzez wykorzystanie szlachetnych i wysokojakościowych 
materiałów kreujemy nowy wizerunek łazienki. Sensamare przekonuje nadzwyczajnym designem oraz wysoką funkcjonalnością. W skład kompletnej łazienki Sensamare wchodzi: kabina 
prysznicowa z różnymi możliwościami wyposażenia, wanna owalna (również jako wanna wolnostojąca z systemem hydromasażu) oraz innowacyjna szafka z lustrem i nakładaną umywalką 
w dwuczęściowej zabudowie.
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KABiNA pRYSzNiCOwA CiELA
Delektuj się całkowicie nowymi wymiarami przestrzeni podczas radosnej kąpieli pod prysznicem w formacie XXL. Ten design robi wrażenie – zastosowano tu klarowną, 
świadomą redukcję elementów, zaś do wspaniałej kabiny wchodzi się przez skromny otwór – bez drzwi. model Ciela daje ci możliwość zrealizowania osobistych marzeń 
dotyczących twojego mieszkania – możesz umieścić go w niszy, zdecydować się na wersję przyścienną czy narożną – model Ciela będzie stanowił ozdobę każdej 
łazienki. Seryjnie i bez dopłaty uzupełniono go w powłokę Everclean – łatwą w pielęgnacji.

SENSAMARE 1100
Łaźnia parowa z wielofunkcyjną oazą wellnessu w domu.
Dzięki wielu efektom i możliwością zastosowania zupełnie według swoich życzeń: woda, powietrze, muzyka, podczerwień i specjalne programy pozwalają odkryć swój 
osobisty świat wellnesu. Sensamare dostępna jest również w wersji dla jednej osoby, o wymiarach 900 mm.

LARGO
Przestronność, przyjemność i własny rozwój. nowa rodzina wanien Largo – dzięki 4 różnym formom zewnętrznym 
– gwarantuje przyjemność kąpieli na najwyższym poziomie. Komfort, który przekonuje. Komfortowe wnętrze, dogodne 
głębokości, ergonomiczne oparcia pod plecy i odpływ po środku wanny sprawiają, że wspólna kąpiel staje się prawdziwą 
przyjemnością. Wanny dostępne są ze wszystkimi systemami hydromasażu firmy hoesch.

SANTA fE
W prawie każdej łazience znajdzie się miejsce dla ergonomicznej wanny zapewniającej wysoki komfort hydromasażu. 
Wanna Santa Fe opracowana została według kryteriów ergonomicznych i medycznych, wyposażona jest seryjnie w osiem 
dysz do masażu, a na życzenie w 26 dysz powietrznych Air-Inject.
Głębokość tego modelu wynosi 500 mm.
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