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Soft Czarny

Nadruk Cyfrowy

Szkło Satyna

Rama lustra wykonana z colorimo soft czarny 9005, blaty wykonane ze szkła hartowanego satynowanego, okładzina 
ścienna w głębii kabiny wykonana ze szkła hartowanego z nadrukiem cyfrowym - imitacja marmuru. Przeszklenie kabiny 
wykonane ze szkła hartowanego extra białego SGG Diamant.

Sati 
Orzechowy

Sati Polarny

Nadruk Cyfrowy

Okładziny ścienne wykonane ze szkła lakierowanego matowego sati orzechowy 7M30 i sati polarny 9S03, okładzina 
ścienna w kabinie i obudowa wanny wykonana ze szkła hartowanego z nadrukiem cyfrowym - imitacja muru cegły. 
Przeszklenie kabiny wykonane ze szkła hartowanego typu float.
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Soft Czarny

Sati 
Orzechowy

Sati 
Szampański

Nadruk Cyfrowy

Okładziny ścienne wykonane ze szkła lakierowanego matowego: sati orzechowy 7M30 i sati szampański 7M44, 
drzwi łazienkowe wykonane ze szkła hartowanego satynowanego z nadrukiem cyfrowym.

Lustra

Szkło Laminowane

Okładzina ścienna wykonana z colorimo soft czarny 9005, boczne ściany komody oraz podstawa wanny wykonana ze 
szkła hartowanego laminowanego typu float.
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Sati Bazaltowy

Sati Orzechowy

Sati Polarny

Sati 
Szampański

Fronty wykonane ze szkła lakierowanego matowego sati bazaltowy 7M21, sati orzechowy 7M30, sati 
szampański 7M44, sati polarny 9S03. Okładzina wewnątrz kabiny wykonana z sati bazaltowy 7M21. 

 float.

Sati Bazaltowy

Niezapominajka

SGG
Timeless

Nadruk Cyfrowy

Okładzina ścienna wykonana ze szkła lakierowanego colorimo niezapominajka 5M24 oraz matowego sati 
bazaltowy 7M21, kabina prysznicowa wykonana ze szkła hartowanego SGG Timeless z nadrukiem cyfrowym.
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Colorimo Soft 9005
Meble Plus - Produkt Roku 2016

Dobry Design 2016

Colorimo

Colorimo

Colirimo
www.colorimo.eu

Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Jedyną podstawą do składania zamówień na szkła colorimo powinien być wzornik próbek szklanych. 
Data wydania: marzec 2016

Float

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KABINĘ PRYSZNICOWĄ

Więcej na www.glasimo.pl/konfigurator-kabin
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