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EMOTIONS COME THROUGH MUCH 
STRONGER IN BLACK AND WHITE.  
COLOUR IS DISTRACTING IN A WAY,  
IT PLEASES THE EYE  
BUT IT DOESN’T NECESSARILY  
REACH THE HEART.
(Kim Hunter)

EMOCJE PRZENIKAJĄ DO NAS ZNACZNIE 
MOCNIEJ POPRZEZ CZERŃ I BIEL. 
KOLOR ROZPRASZA  
W PEWNYM SENSIE, CIESZY OKO,  
ALE NIEKONIECZNIE DOCIERA  
DO NASZEGO SERCA.
(Kim Hunter)
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White: versatile, calming, modern.
The minimalist style of lofts in the metropoles is extending to 
the bathroom. There is a preference for honest materials and 
the colour palette is white.
White is bright, essential and refined. It enhances shapes and 
textures and emphasises design. White lets the space shine 
and gives a neutral and timeless result.

Biel: wszechstronna, uspokajająca, nowoczesna. 
Minimalistyczny styl loftowy zatacza coraz szersze kręgi i 
swoim zasięgiem objął również łazienki. Wybierane materiały 
pochodzą z natury, a biel jest tu preferowanym kolorem. 
Biel jest jasna, esencjonalna i wyrafinowana. Poprawia kształty 
i tekstury oraz podkreśla styl. Biel powiększa przestrzeń i 
nadaje naturalnego, ponadczasowego wyglądu.
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OPERA: HARMONY AND MELODY
Clean lines and a robust structure. An eye for detail in the finish and flowing movements when 
opening and closing.
Opera is the radiant centre of a white bathroom. The straight lines divide the space meticulously 
and fit in with a contemporary environment. The harmony of Opera adds personality to a 
modern, minimalist style.

OPERA: HARMONIA I MELODIA
Proste linie i solidna konstrukcja. Umiłowanie szczegółów i płynne ruchy podczas zamykania i 
otwierania.
Opera jest elementem przyciągającym uwagę. Jej proste linie skrupulatnie dzielą przestrzeń i 
mieszczą się w nowoczesnych standardach. Harmonia Opery nadaje osobowości i polotu, przy 
zachowaniu minimalistycznego stylu.

In the picture / Na zdjęciu:

DIVINA F - hydromassage bathtub / Wanna
OPERA 2PH+FH - shower enclosure / Kabina prysznicowa
NOVOSOLID - 160x80 white / Brodzik 160x80 biały
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In the picture / Na zdjęciu:

STEP - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
DIVINA F - hydromassage bathtub / Wanna
OPERA 2PH - shower enclosure / Kabina prysznicowa
NOVOSOLID - 170x80 white / Brodzik 170x80 biały
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In the picture / Na zdjęciu:

SIM - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
DIVINA F - hydromassage bathtub / Wanna
OPERA A80 - shower enclosure / Kabina prysznicowa





In the picture / Na zdjęciu:

SKILL DUAL - complete cubicle / Kabina parowa
DIVINA - hydromassage bathtub / Wanna
RELAX - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
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STYLE AND INNOVATION
Water and light meet on the bright white, giving it a central 
role. Body and mind calm down and get carried along by the 
sensory sensations the Skill steam cabin offers. 
A complete wellness solution for the bathroom that combines 
style and technology. Thanks to the versatility of white a 
trendy space with all mod cons is created. The slight contrast 
between the shapes and textures of the various materials 
highlight the spatiality. 

STYL I INNOWACJE 
Woda i światło spotykają się w jasnej bieli, która sprawia, że 
stają się głównymi aktorami. Ciało i umysł uspokaja się i daje się 
ponieść sensorycznym doznaniom ofert kabin parowych Skill. 
Kompletne rozwiązanie wellness w Twojej łazience, które 
łączy w sobie styl i technologię. Wszechstronność bieli tworzy 
modną strefą relaksu ze wszystkimi wygodami. Nieznaczny 
kontrast pomiędzy kształtami i teksturami różnych materiałów 
podkreśla przestrzenność. 
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In the picture / Na zdjęciu:

SKILL A 120x90 - complete cubicle / Kabina parowa





BE SEDUCED
BY BEAUTY 
High quality beauty, minimalist, stylish. Divina is not only an 
elegant freestanding bath that exudes comfort and luxury, it is 
also a unique design that radically changes the space and gives 
shape to it with an unconventional form.
The white colour brings out the modern chrome details and 
together with the soft lines and materials this becomes a 
contemporary interpretation of the classic bath. In all its simplicity 
Divina offers a minimalist design with an extravagant feel.

DAJCIE SIĘ  
UWIEŚĆ PIĘKNOŚCI 
Błyszczące piękno, minimalistyczne, stylowe. Divina jest nie tylko 
elegancką wolnostojącą wanną, która emanuje komfortem i 
luksusem. Jest także unikatową konstrukcją, która radykalnie 
zmienia przestrzeń i nadaje kształtu niekonwencjonalną formą. 
Biały kolor uwydatnia nowoczesne elementy i razem z miękkimi 
liniami oraz materiałami staje się współczesną interpretacją 
klasycznej wanny. W całej swej prostocie Divina oferuje 
minimalistyczny wygląd z nutką ekstrawagancji.
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In the picture / Na zdjęciu:

DIVINA F - hydromassage bathtub / Wanna





In the picture / Na zdjęciu:

STEP - furniture Iotti by Novellini / Meble kolekcja Iotti by Novellini
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