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ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe12
Wszystkie kabiny z tej serii CORAL mają wyskość 200 cm, co niewątpliwie stanowi niebagatelną zalętę dla 
osób wysokich. Ponadto serię tę wyróżnia powłoka Crystal Clear, która jest oferowana w standardzie bez 
dopłaty, dzięki której nasze szkło będzie zawsze błyszczące i łatwe w pielęgnacji, działając hamująco na rozwój 
kamienia i bakterii. Kolejnym atutem serii CORAL jest zastosowanie najnowszej technologii newChrome. Poprzez 
technologię PVD, wykorzystywaną np. w produkcji narzędzi medycznych oraz w formule 1, otrzymujemy chrom 
o długotrwałym i pięknym połysku bez kamienia i nakterii. Seria CORAL to również bogactwo różnych rozwiązań 
(kabiny półokrągłe, kwadratowe, drzwi do wnęki) oraz rozmiarów (standardowych 80, 90, 100, asymetrycznych 
110, 120 lub drzwi do wnęki od 77 do 180 cm). Cena KAbiny półokrągłej Coral R od 5950 zł netto, drzwi 
2 skrzydłowych Coral od 5250 zł netto.

Tymi samymi cechami odznacza się seria DIAmAnTI. Zamiast jednak punktowych zawiasów jak w serii Coral, 
kabiny Diamanti posiadają piękne górne relingi stalowe, na których drzwi przesuwają się bezszelestnie dzięki 
wysokiej jakości rolkom. Cena kabiny półokrągłej Diamanti od 7350 zł netto.

Z kolei seria kabin Sun to przede wszystkim bogactwo różnorodnych rozwiązań. W palecie Sun znajdziemy drzwi 
do wnęki, parawany nawannowe, wolnostojące kabiny z 1 lub 2 skrzydłami obrotowymi oraz duże i komfortowe 
rozwiązania kabin narożnych np. w rozmoarze 180x90 cm. Cena kabny Sun 3 od 4270 zł netto.
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Seria Coral, Diamanti i Sun to niewątpliwie propozycja dla najbardziej wymagających, dla których oprócz najwyższej jakości materiałów, prosta i elegancka forma mają równie ważne znaczenie.

W najnowszej ofercie firmy novellini,  
w katalogu produktów ELySIum, znajdziemy serię 
kabin prysznicowych CORAL, DIAmAnTI, Sun. 
Odznaczają się one ponadprzeciętną jakością  
i pięknym minimalistycznym wzornictwem. 
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