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GEO

KABINY PRYSZNICOWE

GEO

NOWOŚĆ

Zaaranżowanie strefy prysznicowej w łazience jeszcze nigdy nie było
takie łatwe. Kabiny prysznicowe GEO to uniwersalna linia dedykowana dla
wszystkich typów instalacji. Zróżnicowanie produktów daje nieograniczone
możliwości dla projektantów i zapewnia dostosowanie do każdej przestrzeni.
Udoskonalenie i wzmocnienie konstrukcji przyczynia się do zwiększenia
walorów estetycznych i funkcjonalności.
Szklane płaszczyzny w ramach serii GEO to krystaliczne powierzchnie, które
idealnie wpiszą się w każdą łazienkę, nie odciągając uwagi od jej głównych
walorów. GEO to synonim transparentności, solidności i stylu.

GEO

W nowej kabinie prysznicowej GEO uchwyt do otwierania drzwi umieszczony
został w profilu kabiny,
dzięki czemu jej szklane
ściany pozostają przejrzyste
na całej powierzchni.
Kabinę łatwo jest utrzymać w czystości, ponieważ
brak wystających elementów, takich jak uchwyt czy
jego mocowanie, znacznie ułatwia czyszczenie.
Dodatkową zaletą umieszczenia uchwytu w profilu
drzwi jest usztywnienie konstrukcji kabiny. Drzwi nie
chwieją się, a ich krawędź, najbardziej podatna na
uszkodzenia, jest zarazem najlepiej chroniona.
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WIELE POTRZEB
JEDNO ROZWIĄZANIE
Kompleksowa linia łazienkowa GEO to dopracowana
w najdrobniejszym detalu propozycja dla każdej łazienki.
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W PORTFOLIO

∞
MOŻLIWOŚCI

ARANŻACJI ŁAZIENEK

Bardzo szeroki asortyment w połączeniu z estetyką
i funkcjonalnością oferuje zupełnie nową jakość.
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GŁÓWNE ZALETY
KABIN GEO

UCHWYT
W PROFILU
DODATKOWO USZTYWNIA I CHRONI
DRZWI KABINY, A TAKŻE UŁATWIA
CZYSZCZENIE

POWŁOKA
REFLEX KOŁO
IDEALNA GŁADKOŚĆ SPRAWIA,
ŻE KROPLE NIE OSADZAJĄ SIĘ NA
SZKLANEJ POWIERZCHNI

DOPRACOWANY
DETAL
DLA PEŁNEJ WYGODY LICZY SIĘ
NAJDROBNIEJSZY SZCZEGÓŁ

6MM
SZKŁO
SOLIDNA I WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA DZIĘKI
MATERIAŁOWI NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

UNIWERSALNE
DRZWI
DOPASOWANIE PRZEZ MOŻLIWOŚĆ
ODWRÓCENIA ORAZ MONTAŻU
Z WEJŚCIEM PO PRAWEJ LUB LEWEJ
STRONIE

ODBOJNIK
SPRĘŻYNOWY
UMOŻLIWIA PŁYNNE I CICHE
PRZESUWANIE DRZWI KABINY,
BEZ RYZYKA USZKODZEŃ

Wiecej informacji na kolejnych stronach.
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ODBOJNIK
SPRĘŻYNOWY
Dzięki odbojnikowi sprężynowemu, drzwi kabiny nie
wypadają z profilu, a podczas przesuwania są niemal
bezgłośne. Ulepszenie tego elementu sprawia, że
pozostają we właściwej pozycji. Dodatkowo, utrzymanie czystości jest znacząco łatwiejsze niż przy tradycyjnych, gumowych odbojnikach.

DOPRACOWANY
DETAL
Z takim podejściem opracowaliśmy kabiny GEO.
Przykładowo, zastosowany mechanizm podwójnych
rolek zmniejsza drgania i redukuje hałas. Drzwi przesuwają się płynnie i cicho.
Nieruchomy szklany element w profilu zastępuje natomiast nieestetyczne mocowania, dzięki czemu cała
powierzchnia jest z jednej strony ładniejsza, a z drugiej łatwiejsza do czyszczenia.

UCHWYTY
W PROFILACH
Profil usztywnia najbardziej odsłoniętą krawędź szyby
i uniemożliwia jej chwiejność. Uchwyt w profilu
kabiny zapewnia dodatkową stabilność drzwi, przez
co zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Ponadto cała
powierzchnia szklana pozostaje idealnie gładka, co
przekłada się na brak konieczności „omijania” uchwytu
podczas sprzątania.

REFLEX
KOŁO
Specjalna powłoka powoduje łączenie się kropli w większe i ich
spływanie wraz z nieczystościami. Powierzchnia szkła jest dzięki
niej wdzięczna do czyszczenia, pozwala zaoszczędzić czas, energię i zużycie środków czystości.

GEO
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ŁAZIENKA
FUNKCJONALNA

5,5m

2

ESTETYCZNIE I STYLOWO
Naturalne materiały w łazience? Jak najbardziej. Drewno ociepli ją
i nawiąże do innych pomieszczeń w domu. Do takiego wnętrza
warto wybrać kabinę prysznicową, która delikatnie podkreśli jego
walory, nie zapominając o wygodzie i funkcjonalności. Z bogatej
palety rozwiązań GEO możesz wybrać takie, które najkorzystniej
wypełni projektowaną przestrzeń. Łatwość czyszczenia, wizualny
minimalizm nieingerujący w jej styl, oraz płynne i ciche przesuwanie
to niektóre cechy tego rozwiązania.
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KRĄGŁOŚCI I KĄTY
W ofercie GEO znajdują się zarówno kabiny
kwadratowe, jak i półokrągłe. Każde rozwiązanie
ma swoje zalety. W zależności czy wybierasz
więcej miejsca wewnątrz kabiny czy dodatkową
przestrzeń w łazience, a przede wszystkim czy
jesteś zwolennikiem kątów prostych, czy krągłości.
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ŁAZIENKA
Z POMYSŁEM

7m

2

PRZYJAZNA GEOMETRIA
Żaden element wyposażenia łazienki nie jest obciążony takim
ładunkiem emocjonalnym jak strefa higieny, z prysznicem lub
wanną na czele. Na rozwiązanie tego dylematu ma wpływ
metraż, upodobania i potrzeby. Jeśli zdecydujesz się na prysznic,
pomożemy Ci uczynić go bohaterem w codziennych łazienkowych
historiach. Dzięki dyskretnemu systemowi otwierania każdorazowe
wejście do kabiny będzie łatwe i przyjemne, jak przejście do
deszczowej krainy relaksu.

16

GEO

17

WIELE ROZWIĄZAŃ
Niby ta sama, ale jednak nie do końca. Z GEO możesz
zdefiniować kabinę prysznicową wedle swoich potrzeb.
Od przesuwanych drzwi do prysznica zabudowanego, przez
klasycznie otwierane, po wyeksponowaną kabinę, gdzie
gładkie przeszklone powierzchnie będą mocnym atutem.
Kwadratowa kabina GEO wpisze się w to ostatnie idealnie.
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ŁAZIENKA
PRZESTRONNA

8m

2

PRZESTRZEŃ I RELAKS
Przestronny pokój łazienkowy warto zaaranżować w sposób funkcjonalny i piękny, wykorzystując jego metraż. Rozwiązania kabinowe
GEO pomogą wydobyć ten potencjał, bo przez minimalizm formy
nie odciągają uwagi od tego, co najważniejsze – przestrzeni. Gładkie i przejrzyste szklane powierzchnie dodatkowo łatwo utrzymać
w czystości, bo brak w nich wystających elementów. Uchwyt do
otwierania umieszczono w profilu kabiny, co usztywnia ją i zabezpiecza, a ponadto wygląda estetycznie.
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MISKA I BIDET MODO PURE
Miska wisząca i bidet z serii Modo Pure to połączenie
nowoczesnego, atrakcyjnego designu i wyjątkowo
praktycznych rozwiązań, które ułatwiają zapewnienie
higieny i czystości w łazience. Pierwszym z nich jest kryte
mocowanie. Dzięki niemu na powierzchni miski oraz bidetu
mniej jest trudno dostępnych przestrzeni, w których mogą
osadzać się zanieczyszczenia.
Miski wiszące produkowane są w technologii Rimfree®.
Problem brudu gromadzącego sią pod kołnierzem został
wyeliminowany, zaś zastosowanie specjalnie zaprojektowanej
dyszy sprawia, że woda dokładnie spłukuje całą miskę,
pozostawiając ją doskonale czystą. Deska wyposażona
została w mechanizm Click2Clean, który także sprzyja
utrzymaniu czystości – aby zdjąć całą deskę do mycia,
wystarczy tylko nacisnąć przycisk.
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ŁAZIENKA
PRAKTYCZNA

5m

2

NOWOCZEŚNIE I PRAKTYCZNIE
Wanna – łazienkowy rarytas. Nie zawsze możesz sobie jednak
pozwolić na długie kąpiele w pianie. Zupełnie nowe światło rzuca
zamontowanie przy wannie baterii prysznica i - niezbędnego w tej
sytuacji – parawanu nawannowego. Chroni on Twoją łazienkę i Twój
cenny czas – nie musisz za każdym razem wycierać podłogi. Mile
widziana jest jego transparentność i tę właśnie oferuje cała seria
kabin GEO. Dopracowany w najmniejszym detalu wpisze się w
Twoją łazienkę jak niewidoczna zasłona.
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ZESTAWIENIE
KABIN GEO

DRZWI PRZESUWNE

DRZWI PIVOT

DRZWI BIFOLD

Drzwi przesuwne
2-elementowe 100 cm,
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.133.00.3

Kabina półokrągła 80 cm
Drzwi rozsuwane,
nr kat.: 560.110.00.3

Drzwi pivot 80 cm
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.115.00.3

Drzwi bifold 80 cm
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.116.00.3

Drzwi przesuwne
2-elementowe 110 cm,
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.143.00.3

Kabina półokrągła 90 cm
Drzwi rozsuwane,
nr kat.: 560.121.00.3

Drzwi pivot 90 cm
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.125.00.3

Drzwi bifold 90 cm
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania ze
ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.126.00.3

Drzwi przesuwne
2-elementowe 120 cm,
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.153.00.3
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KABINA PÓŁOKRĄGŁA

KABINA KWADRATOWA

ŚCIANKA BOCZNA

Drzwi przesuwne
2-elementowe 140 cm,
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.163.00.3

Kabina kwadratowa 80 cm
Drzwi rozsuwane,
nr kat.: 560.112.00.3

Ścianka boczna 80 cm
Do kompletowania
z drzwiami przesuwnymi,
drzwiami pivot i bifold,
nr kat.: 560.117.00.3

Drzwi przesuwne
2-elementowe 160 cm,
Do montażu we wnęce
lub do kompletowania
ze ścianką boczną Geo,
nr kat.: 560.183.00.3

Kabina kwadratowa 90 cm
Drzwi rozsuwane,
nr kat.: 560.122.00.3

Ścianka boczna 90 cm
Do kompletowania
z drzwiami przesuwnymi,
drzwiami pivot i bifold,
nr kat.: 560.127.00.3

PARAWAN NAWANNOWY

Parawan nawannowy
80 x 150 cm
1-elementowy
lewo- i prawostronny,
nr kat.: 560.118.00.3

GEO
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WIELE POTRZEB
JEDNO ROZWIĄZANIE

