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AQuAFORm S.A. jest producentem kabin 
prysznicowych, wanien, brodzików, parawanów 
nawannowych, paneli prysznicowych oraz mebli 
łazienkowych. Dążymy do zapewnienia naszym 
klientom satysfakcji i wygody, wynikającej 
z użytkowania naszych produktów. Ich szeroka 
oferta pozwala na zaspokojenie różnorodnych 
potrzeb i gustów. 

wANNA SENSO
nowa propozycja wśród wanien asymetrycznych marki aquaform® 
SEnSO wyróżnia się ciekawą, nieco geometryczną formą. Prosty 
i jednocześnie ergonomiczny kształt wanny, pozwala w pełni cieszyć 
się kąpielą. 
Powłoka akrylowa wanny sprawia, że wanna jest ciepła w dotyku, 
antypoślizgowa i łatwa w czyszczeniu. Ze wzglądu na kształt 
i rozmiary wanna będzie pasować nawet do stosunkowo niewielkich 
łazienek.
Wanna SEnSO dostępna jest w dwóch rozmiarach: 1600/1050/425 mm, 
1700/1150/425 mm. 

KABiNA TRójśCiENNA 
SALGADO
nowością wśród znanej już serii kabin SALGADO marki aquaform® jest 
kabina trójścienna. To produkt stworzony z myślą o dużych łazienkach 
i salonach kąpielowych. Ten typ kabiny pozwala na umieszczenie 
jej w dowolnym miejscu na ścianie (w przeciwieństwie do kabin 
tradycyjnie montowanych w narożniku łazienki), tym samym kabina 
staje się centralnym obiektem w łazience. Obok standardowego 
szkła przejrzystego dla kabin z serii SALGADO pojawiło się nowe 
wypełnienie kalia. 
Kabina trójścienna SALGADO dostępna jest w trzech rozmiarach: 
800/800/1900 mm, 900/900/1900 mm, 1000/1000/1000 mm.

KABiNA półOKRąGłA puENTA
PuEnTA należy do produktów z linii BASIC marki aquaform®. To kabina 
półokrągła z drzwiami uchylnymi. uwagę przyciąga niestandardowy 
kształt ścianek bocznych i ciekawy wzór wypełnienia – swing. 
Szerokie wejście i wygodny reling zapewniaj wygodę użytkowania 
kabiny. PuEnTA jest ciekawa pod względem aranżacyjnym, co 
potwierdza jej popularność wśród klientów. Kabina dostępna jest 
w dwóch rozmiarach: 800/800/2000 mm, 900/900/200 mm.

zESTAw MEBLi łAziENKOwYCh AMSTERDAM
AmSTERDAm to nowoczesny i minimalistyczny zestaw, w skład, którego wchodzą szafka podumywalkowa (w wersjach dla umywalki Lilly 600 i Lilly 1200), szafka 
wysoka (w opcji z koszem) i lustro (w wersjach węższej i szerszej – dostosowane do wymiarów szafek podumywalkowych). Zestaw doskonale współgra z aktualnymi 
trendami we wzornictwie i zadowoli miłośników prostych, funkcjonalnych i eleganckich form.
meble wykonane są z okleinowanej płyty mDF w kolorze orzech i przeznaczone do samodzielnego montażu.
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