
NovelliNi — Bathroom SolutioNS
Novellini to jeden z czołowych producentów rozwiązań łazienkowych, obecny 
na rynku od blisko 40 lat. Europejski lider w segmencie kabin prysznicowych 
— zajmująca blisko 200 000 m2 łączna powierzchnia hal produkcyjnych pozwala na 
realizację rekordowej ilości ponad miliona kabin prysznicowych rocznie. Novellini 
wyróżnia także niezwykła szybkość i elastyczność produkcji — nowoczesne centrum 
jest w stanie wytworzyć nawet 25 000 kabin tygodniowo. 
Obok szerokiej palety kabin prysznicowych Novellini oferuje panele prysznicowe, 
wanny z hydromasażem, kabiny masażowo-parowe, brodziki, parawany 
nawannowe, specjalizuje się także w realizacji rozwiązań typu wellness.
 

Seria GiaDa
To bogactwo modeli i wyznacznik prostych symetrycznych 
form. Chromowane uchwyty i drążki stabilizujące, jak 
również duże tafle szkła bezpiecznie hartowanego o grubości 
6 mm, sprawiają, że kabny tej serii odznaczają się dużą 
transparentnością i czystą formą, co ma niebagatelne 
znaczenie również  w małych łazienkach. W serii tej 
odnajdziemy kabiny półorągłe, kwadratowe oraz drzwi do 
wnęki w rozmiarach od 66 cm do 180 cm. NA zdjęciu kabina 
kwadratowa G+F cena netto od 2200 zł.
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W najnowszej ofercie firmy Novellini, w katalogu produktów ELYSIUM, znajdziemy serię kabin prysznicowych CORAL.
Odznaczają się one ponadprzeciętną jakością i pięknym minimalistycznym wzornictwem.
Wszystkie kabiny z tej serii 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). 
Na zdjęciu Coral 1B  Cena netto od 3045 zł.
Seria Coral to niewątpliwie propozycja dla najbardziej wymagających, dla których oprócz najwyższej jakości materiałów, prosta i elegancka forma mają równie ważne znaczenie.

Seria Coral

ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe12
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