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BLACK HAS IT ALL.  
WHITE TOO.  
THEIR BEAUTY IS ABSOLUTE. 
IT IS THE PERFECT HARMONY.
(Coco Chanel)

CZARNY I BIAŁY - PIĘKNO TYCH 
KOLORÓW JEST ABSOLUTNE. 
TO PERFEKCYJNA HARMONIA.
(Coco Chanel)
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Black: industrial, stylish, metropolitan. 
The impact of a bathroom in which strong shades of black 
are used is unequalled; this latest interior trend is inspired by 
the robust industrial look of yesteryear.
Black is a powerful, elegant and luxurious colour. It enhances 
shapes and emphasises contrasts.
Black also radiates energy and vitality.

Czerń: industrialna, stylowa, wielkomiejska.
Wpływ łazienki, w której wykorzystywane są mocne odcienie 
czerni nie ma sobie równych. Ten najnowszy trend wystroju 
wnętrz jest inspirowany solidnym, przemysłowym stylem 
typowym dla minionych czasów. Czerń jest kolorem wyrazistym, 
eleganckim i luksusowym. Wzmacnia kształty i podkreśla 
kontrasty. Czerń promieniuje energią i witalnością.
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OPERA: ART AND WATER
Clean lines and a robust structure. An eye for detail in the finish 
and flowing movements when opening and closing.
Beauty and technology meet in Opera, a shower door 
characterised by a nice finish and a clean design. Opera is ideal 
for styling a modern space thanks to the smart use of the 
contrast between glass, the black finish and the surroundings.
The industrial style of the matte black Opera results in a chic 
and elegant look.

OPERA: KUNSZT I WODA
Proste linie i solidna konstrukcja. Duża dbałość o szczegóły 
oraz płynne zamykanie i otwieranie. Opera łączy piękno i 
technologię. Drzwi prysznicowe charakteryzują się ładnym 
wykończeniem i czystym wyglądem. Opera idealnie pasuje 
do wystroju nowoczesnej przestrzeni, dzięki inteligentnemu 
wykorzystaniu kontrastu pomiędzy szkłem i czarnym 
wykończeniem. Industrialny styl czarnego matu Opery 
skutkuje szykownym i eleganckim wyglądem.
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In the picture / Na zdjęciu:

OPERA 2PH - shower enclosure / Kabina prysznicowa
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In the picture / Na zdjęciu:

OPERA PH+FH - shower enclosure / Kabina prysznicowa
FRAME - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
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DISTINCTIVE CHARACTER 
If the interior is all about contrast, then this is highlighted by Zephyros. A clearly present frame 
of the shower door with a distinctive character: a gusty design. The matching matte black 
handgrips and details give it a tough look that fits in perfect with the latest interior trends.

WYRÓŻNIAJĄCY CHARAKTER  
Jeśli we wnętrzu liczy się kontrast to Zephyros podkreśli go idealnie. Wyraźnie widoczne ramy 
drzwi prysznica to charakterystyczny element: najnowszy design. Dopasowane czarne matowe 
uchwyty i dopracowane detale nadadzą mocnego wyglądu, który doskonale wpasowuje się w 
najnowsze wnętrzarskie trendy.
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In the picture / Na zdjęciu:

ZEPHYROS G - shower enclosure / Kabina prysznicowa
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In the picture / Na zdjęciu:

ZEPHYROS 2P+F - shower enclosure / Kabina prysznicowa
FRAME - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
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MINIMALISM AND CLEAN LINES 
Young 2.0 is versatile and adapts to endless situations. The shower walls make maximum use of 
the space thanks to the slender frame and the large proportion of glass. A tight division of the 
shower area with nice details for an immaculate and elegant feel. In the black version Young 2.0 
can be easily combined with the natural beauty of Novosolid, a shower floor that fits in with the 
new interior philosophy of natural materials because of the stone texture.

MINIMALIZM I PROSTE LINIE  
Seria Young 2.0 jest wszechstronna i można dostosować ją do każdego wnętrza. Ścianki 
prysznica maksymalnie wykorzystują przestrzeń dzięki smukłej ramce i dużym szklanym 
powierzchniom. Tak wydzielona część kąpielowa z ładnymi detalami nada tej przestrzeni 
nieskazitelnej i eleganckiej atmosfery. Czarną wersję kabiny Young można harmonijnie połączyć 
z naturalnym pięknem brodzika Novosolid, który dzięki kamiennej teksturze, idealnie wpisuje 
się w nową filozofię wnętrz, gdzie królują naturalne materiały.  
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In the picture / Na zdjęciu:

YOUNG 2.0 G+F - shower enclosure / Kabina prysznicowa



16 17



NOVELLINI  |  BLACK&WHITE

In the picture / Na zdjęciu:

YOUNG 2.0 G+F in line  -  shower enclosure / Kabina prysznicowa
NOVOSOLID - 180x80 black / Brodzik 180x80 czarny
SIM - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
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WE SHAPE OUR BUILDINGS,
THEREAFTER THEY SHAPE US.

KSZTAŁTUJEMY BUDYNKI, 
KTÓRE PÓŹNIEJ ZMIENIAJĄ NAS.



ART IN THE SHOWER AREA 
An ode to the steel frames of yesteryear that are back in today’s latest interior trend. The 
Kuadra H walk-in shower with the new black line pattern, which is a wonderful look-a-like of 
the industrial, steel frame, makes each shower area a true work of art; a striking bathroom  
that reflects the personality of its resident.

SZTUKA W OBSZARZE PRYSZNICA
Oto oda do stalowych ram z przeszłości, które dziś wracają w najnowszych trendach wystroju 
wnętrz. Przedstawiamy kabinę typu walk-in z serii Kuadra H z najnowszym wzorem, który 
wspaniale imituje industrialne, stalowe ramy sprawiając, że każdy prysznic to prawdziwe 
dzieło sztuki. To wyraźny akcent, który odzwierciedla osobowość użytkownika.
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In the picture / Na zdjęciu:

KUADRA H+H - shower space / Kabina typu walk-in
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In the picture / Na zdjęciu:

DIVINA F - hydromassage bathtub / Wanna
KUADRA H+H - shower space / Kabina typu walk-in
NOVOSOLID - 180x80 black / Brodzik 180x80 czarny
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