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EINE NEUE ART, KOMFORT IN 
DER FAMILIE ZU LEBEN.
Lebenslanger Komfort ist die für die ganze Familie eine maßgeschnei- 
derte Badlösung. Die Aufmerksamkeit, die diesem Raum, der als 
Symbol  für  physisches  und  mentales  Gleichgewicht  sowie  für 
Achtsamkeit gegenüber sich selbst gilt, seit kurzer Zeit zukommt, 
verbindet sich bei diesen Lösungen mit dem Wunsch nach Si- 
cherheit und Komfort. Damit jedermann es in jeder Lebensphase 
voll und ganz nach seinen Bedürfnissen genießen kann.

NOWY SPOSÓB NA 
KOMFORT W RODZINIE.
Comfort4Life to łazienka dla całej rodziny. Nowe spojrzenie 
na pomieszczenie, będące symbolem komfortu fizycznego i 
psychicznego oraz dbania o siebie, w tym wyposażeniu łączy 
się z pragnieniem bezpieczeństwa i praktyczności. Aby każdy, 
niezależnie od etapu swojego życia, mógł z niej jak najlepiej 
korzystać, zgodnie z własnymi potrzebami. 
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IOTTI FRAME
Komposition

Komozycja mebli 
 

LÖSUNGEN 
FÜR EIN SICHERES BAD.
Einfacher Zugang, spezielle Halterungen, Zubehör und prak- 
tische Sitzgelegenheiten machen eine elegante und moder- 
ne  Einrichtung  auch  für  die  Bedürfnisse  aller,  insbesondere 
Kinder, ältere Menschen und Behinderte, äußerst funktionell. 
Wir  von  Novellini  wissen,  wie  wichtig  es  ist, in häuslicher  
Um- gebungen barrierefrei leben zu können und entwickeln 
daher die beste Lösung für Ihr Zuhause.

ROZWIĄZANIA 
DLA BEZPIECZNEJ ŁAZIENKI.
Ułatwiony dostęp, odpowiednie wsporniki, akcesoria i wy-
godne siedziska sprawiają, że eleganckie i nowoczesne po-
mieszczenie staje się również ekstremalnie funkcjonalne dla 
wszystkich, a w szczególności dzieci, osób starszych i nie-
pełnosprawnych. W Novellini dobrze wiemy, jak ważna jest 
swoboda i komfort w środowisku domowym i dlatego z uwa-
gą projektujemy najlepsze rozwiązania dla Twojego domu.
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YOUNG 2.0 2P
Duschkabine
Drzwi prysznicowe

CUSTOM TOUCH
Duschbecken
Brodzik akrylowy

FLOW
Duschsäule

Panel prysznicowy



IOTTI RELAX
Komposition 

Kompozycja mebli 
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NOVOSOLID
Duschbecken
Brodzik konglomeratowy

YOUNG 2.0 G+F
Duschkabine
Kabina prysznicowa



YOUNG 2.0 2GS
Duschkabine
Drzwi prysznicowe
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YOUNG 2.0 2A
Duschkabine

Drzwi prysznicowe

YOUNG 2.0 2B
Duschkabine
Drzwi prysznicowe



ROSE ROSSE, 
DIE WAHL, DIE DAS LEBEN 
ERLEICHTERT.
Rose  Rosse  ist  die  Duschkabine,  die  den  Wunsch  nach  
indi- vidueller  Gestaltung,  die  Einrichtungstrends  und  die  
Vorteile eines von Allen nutzbaren Bades am besten vereint. 
Minimale, aber klare Struktur, große Gläser mit 6mm Stärke 
und fast bündige Duschbecken harmonisieren mit Designer- 
grifen für einn festen Halt. Kleine, aber wertvolle De- tails, die 
die Reinigung und Wartung erleichtern.

ROSE ROSSE,  
WYBÓR, KTORY UŁATWIA 
ŻYCIE.
Rose Rosse to kabina prysznicowa, która najlepiej nadaje sie 
do spersonalizowania. Łączy w sobie nowoczesne trendy 
wyposażenia oraz zalety komfortowej łazienki dla każdego. 
Minimalna, ale solidna konstrukcja, szkło hartowane o grubości 
6 mm i brodzik zlicowany z  podłogą, świetnie dopasowują się 
do uchwytów, gwarantując solidne podtrzymanie. Niewielkie, 
ale jakże cenne detale ułatwiają utrzymanie w czystości. 

IOTTI SPORT
Komposition

Skład 
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ROSE ROSSE PHB
Duschkabine

Kabina bezprogowa typu 
walk-in z przesuwnym 

elementem

NOVOSOLID
Duschbecken
Brodzik konglomeratowy

FLOW
Duschsäule

Kolumna



Die verwendeten Materialien garantieren 
hervorragende schallabsorbierende Eigenschaften

Zastosowane materiały gwarantują 
optymalne właściwości dźwiękochłonne

Vollständig mit Gelcoat beschichtet, 
um die maximale Wasserundurchlässigkeit zu garantieren

Całkowite zabezpieczenie powłoką Gelcoat gwarantuje 
maksymalną nieprzemakalność

Absolvierung internationaler Tests in Bezug auf 
mechanische Festigkeit und Temperaturschwankungen

Pozytywny wynik w międzynarodowych testach na 
odporność mechaniczną i skoki termiczne

Beständige Oberflächen gegen Kratzer und Flecken, leicht 
zu reinigen

Powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne i 
zabrudzenia oraz łatwa w czyszczeniu

Rutschfeste Struktur für maximalen Tastkomfort

Antypoślizgowa faktura dla maksymalnego komfortu 
dotyku i bezpieczeństwa 

Hohes ästhetisches Ergebnis dank der angebotenen 
natürlichen Materialien und Oberflächen

Piękny wygląd dzięki naturalnym materiałom i 
charakterystycznym wykończeniom

Bodeneben oder am Boden 
aufliegende oder erhöhte - mit Nivellierfüßen - Installation

Możliwość montażu na równi z podłogą, bezpośrednio na 
posadzce lub na podwyższeniu za pomocą regulowanych 
nóżek

NOVOSOLID,  
ROBUSTE SICHERHEIT.

NOVOSOLID,  
SOLIDNE BEZPIECZEŃSTWO.
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KUADRA H, 
SENSATION DER SICHERHEIT.
Kuadra H, eine feste Wandlösung für einen begehbaren 
Duschbereich. Der Bereich für die tägliche Entspannung wird 
zugänglich und sicher. Das essentielle Design vereint sich mit 
hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer des 
Produktes gewährleisten. Zum Zubehör zählt unter anderem 
ein Haltegriff für die Stabilität und für eine sichere Installation 
sorgen zwei Modelle von Befestigungsfüßen.

KUADRA H,  
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.
Kuadra H - stałe przeszklenia w bezprogowych kabinach 
typu walk-in. Moment codziennego relaksu staje się łatwo 
dostęny i bezpieczny. Prosty design łączy się z doskonałością 
materiałów, które gwarantują długotrwałość produktu. 
Standardowym akcesorium jest drążek oraz dwa różne modele 
narożników podłogowych, które wzmacniają stabilność tego 
rozwiązania.
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CUSTOM
Duschbecken

Brodzik akrylowy

KUADRA H STRIPES
Duschbereich

Kabina bezprogowa walk-in



CUSTOM TOUCH, 
DAS WELTWEIT ERSTE 
ACRYL-DUSCHBECKEN, DAS 
STEINMATERIAL GLEICHT.
Solide und leicht: Die Stahlschienen laufen entlang der Profile des 
Duschbeckens, um eine optimale Ebenheit bei jeder Art von Installa-
tion zu gewährleisten.
Anpassbar: Formbar, um sich allen architektonischen Anforderungen 
anzupassen und in 5 Ausführungen und Farben erhältlich.
Ästhetisch und funktionell: Die Stärke von nur 3,5 cm und die neuen 
Abflusssysteme mit 50 l/min ermöglichen eine bodenbündige oder 
am Boden aufliegende Installation für maximale Ästhetik und Nut-
zung.
Sicher: Die neue Struktur mit Steineffekt und der Abfluss aus dem glei-
chen Material erhöhen die rutschfeste Wirkung des Duschbeckens.  

ERHÄLTLICH IN 5 VERSCHIEDENEN STRUKTURIERTEN FARBEN

Warme Beige- und Erdtöne für ein klassisches, zeitloses 
Bad. Kalte und neutrale Farben, wie sanftes Weiß, Grau und 
Schwarz, für ein modernes und minimalistisches Bad.

CUSTOM TOUCH,  
PIERWSZY NA ŚWIECIE 
BRODZIK AKRYLOWY, 
WYGLĄDAJĄCY JAK KAMIEŃ.
Solidny i lekki: stalowe profile biegnące wzdłuż ramy brodzika utrzymują 
idealną płaskość i sztywność przy każdym sposobie montażu.
Dopasowujący się: możliwość przycięcia w celu dopasowania do 
wszelkich rozwiązań architektonicznych; dostępny w 5 rozwiązaniach 
kolorystycznych.
Estetyczny i funkcjonalny: jego wysokość wynosi tylko 3,5 cm, a 
nowe systemy odpływu zawarty w komplecie o przepływie 50 l/min 
umożliwiają zainstalowanie na podniesieniu lub na równi z podłogą, 
gwarantując niepowtarzalny wygląd i wygodę użytkowania.
Bezpieczny: Nowa faktura o efekcie kamienia i nakładka syfonu z tego 
samego materiału zwiększają efekt antypoślizgowy brodzika

DOSTĘPNY W 5 WYKOŃCZENIACH KOLORYSTYCZNYCH

Ciepłe kolory Beżu i Terra (Ziemi) dla stworzenia klasycznej 
i zawsze modnej łazienki. Zimne i neutralne kolory Matowej 
Bieli, Szarości i Czerni dla stworzenia nowoczesnej i minima-
listycznej łazienki.
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KUADRA H, IHREN 
BEDÜRFNISSEN ANGEPASSTE 
ELEGANZ.
Die Qualität von Novellini steht für Liebe zum Detail und zum 
Design. Sicher und in maßgeschneiderter Ausführung schafft 
Kuadra H einen begehbaren Duschbereich, der durch die fixen 
8 mm starken Wände sicher ist, und beseitigt jegliche Barriere 
im Eingangsbereich. Auf diese Weise können Sie den Stil Ihres 
Bades sowohl in Bezug auf Funktionalität als auch Ästhetik 
verbessern.

KUADRA H, ELEGANCJA NA 
TWOJE POTRZEBY.
Jakość Novellini to starannie dobrane detale oraz design.
Bezpieczna i możliwa do spersonalizowania kabina z serii 
Kuadra H tworzy przestrzeń prysznicową określoną stałymi 
ściankami o grubości 8 mm, eliminuje bariery na wejściu 
i uwydatnia styl Twojej łazienki, zarówno pod względem 
funkcjonalnym, jak i estetycznym.
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KUADRA H+HFA
Duschbereich
Kabina bezprogowa typu walk-in

VANITY S
Duschsäule

Panel prysznicowy



REVOLUTION, VON DER BADEWAN-
NE ZUR KOMFORTABLEN DUSCHE.
Revolutionieren Sie das Konzept von Zeit und Raum und 
gönnen Sie sich ein renoviertes Badezimmer. Revolution 
ist die ideale Duschkabine, wenn Sie Ihre Badewanne durch 
eine Dusche ersetzen wollen. Individuell anpassbar, mit 
nur geringfügigen Maurerarbeiten leicht zu installieren. Für 
jedes Bad geeignet bietet sie sichere Entspannung, Platz und 
jeglichen Komfort.

REVOLUTION, OD WANNY 
PO WYGODY PRYSZNIC.
Zrewolucjonizuj koncepcję czasu i przestrzeni, odnawiając 
swoją łazienkę. Revolution to kabina prysznicowa idealna do 
zastąpienia starej wanny, możliwa do spersonalizowania oraz 
łatwa do zainstalowania, przy ograniczonych do minimum 
pracach murarskich. Świetnie nadaje się do każdej łazienki, 
oferując Ci bezpieczny relaks, ergonomię i wszelki komfort. 
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KÖRPER UND SEELE 
REGENERIEREN 
Iris kombiniert das Vergnügen eines Whirlpools, den Komfort ei-
nes einfachen  Zugangs  und  die  Zweckmäßigkeit  der  Dusche  in  
einer Lösung. Technologie und Innovation sind im geometrischen 
Design verborgen und garantieren dank des  mechanischen Ver-
schlusses und der Kopfstütze, die mit nur einem Handgrif zum ab-
nehmbaren Sitz wird, viel Komfort und Funktionalität. Das Desin-
fektionssystem und  die  hochwertigen  Materialien  ermöglichen  
einen  sicheren Gebrauch und eine einfache Wartung. 

ZREGENEROWAĆ 
CIAŁO I UMYSŁ 
Nie szukaj kompromisów, ponieważ są w Novellini rozwiązania, 
które pozwalają na połączenie gustu i niezbędnych wymogów 
bez wyrzeczeń. To detale stanowią różnicę. W ten sposób za-
równo wanna, jak i kabina prysznicowa mogą funkcjonować ra-
zem. Gdy nadchodzi odpowiedni czas łazienka sama dostoso-
wuje się do etapów Twojego życia. Skuteczność i praktyczność 
umożliwią Ci inteligentne wykorzystanie przestrzeni do swo-
bodnego korzystania z tego najważniejszego pomieszczenia.  
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IRIS, FREIHEIT WIRD ZUM 
WOHLBEFINDEN UND ZUR 
REGENERATION.
Iris kombiniert das Vergnügen eines Whirlpools, den Komfort eines 
einfachen Zugangs und die Zweckmäßigkeit der Dusche in einer 
Lösung. Technologie und Innovation sind im geometrischen Design 
verborgen und garantieren dank der mechanischen Schließklappe 
und der Kopfstütze, die mit nur einem Handgriff zum abnehmbaren 
Sitz wird, für Komfort und Funktionalität. Das Desinfektionssystem 
und die hochwertigen Materialien ermöglichen einen sicheren 
Gebrauch und eine einfache Wartung.

IRIS, WOLNOŚĆ STAJE 
SIĘ KOMFORTEM, KTÓRY 
REGENERUJE.
Iris łączy w jednym rozwiązaniu przyjemność korzystania z wanny 
z hydromasażem, wygodę łatwego dostępu i praktyczność kabiny 
prysznicowej. Technologia i nowoczesność wtapiają się w geo-
metryczny design, gwarantując komfort i funkcjonalność dzięki 
drzwiczkom z mechanicznym zamknięciem i oparciu na głowę, 
które za pomocą jednego ruchu staje się wyjmowanym siedzi-
skiem. System dezynfekcji i wysokiej jakości materiały pozwalają na 
bezpieczne użytkowanie i łatwe utrzymanie.
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ACCESSOIRES, DIE 
PERFEKTE ERGÄN-
ZUNG FÜR ALL 
UNSERE BADEZIM-
MERPRODUKTE
Unter den Novellini-Accessoires finden 
Sie die richtigen Extras für Ihre Dusche, 
Duschkabine oder Badewanne. 
Die Accessoires-Kollektion umfasst Ho-
cker und Sitze passend für die Dusche, 
Boden- und Wand-Handtuchhalter, 
Glaswischer, Glas- und Wandhänger, 
Sicherheitshaltegriffe und Metall- oder 
Edelstahl-Duschkörbe mit Wanne. Ent-
decken Sie diejenigen, die am besten zu 
Ihrem Geschmack, Ihren Bedürfnissen 
und dem Stil Ihres Badezimmers passen.

 

AKCESORIA, 
IDEALNE 
UZUPEŁNIENIE 
WSZYSTKICH 
NASZYCH 
PRODUKTÓW 
ŁAZIENKOWYCH
Wśród akcesoriów Novellini znajdziesz 
odpowiednie elementy do Twojej kabiny 
lub wanny. Kolekcja akcesoriów zawiera 
krzesła i siedziska odpowiednie do stoso-
wania pod prysznicem, stojące i ścienne 
uchwyty na ręczniki, ściągaczki do szyb, 
wieszaki na szyby i do ściany, uchwyty 
bezpieczeństwa oraz koszyki na kosme-
tyki wykonane z chromowanego metalu 
lub ze stali nierdzewnej. Odkryj te, które 
najlepiej pasują do Twoich upodobań, 
wymogów i stylu Twojej łazienki.
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www.novellini.com/Linkedin

www.novellini.com/instagram

www.novellini.com/facebook

www.novellini.com

www.novellini.com/YouTube


