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CHARAKTERYSTYKA

Szkło Timeless 8mm

szkło
8 mm

Szkło Timeless nazywane jest szkłem samoczyszczącym z uwagi na swoje właściwości. Kamień i
zabrudzenia nie przylegają do szkła. Szybciej spływająca woda zapobiega również powstawaniu
zacieków, dzięki czemu staje się ono łatwiejsze do czyszczenia.

Szkło jest trwale zabezpieczone przed korozją w efekcie czego nie zmienia zabarwienia i zachowuje atrakcyjny wygląd. Para wodna odparowuje zdecydowanie szybciej w porównaniu do szkła
standardowego

Szkło hartowane

szkło
bezpieczne

Konguracja

Dzięki hartowaniu zwiększa się
jego odporność na uderzenia oraz
wytrzymałość nie tylko na czynniki mechaniczne, ale i naprężenia
związane ze zmianami temperatury powierzchni. Wytrzymałość
mechaniczna szkła hartowanego
jest 5-7 krotnie wyższa od szkła
zwykłego.

skonfiguruj
kabinę

Autoryzowane
oprogramowanie
Konfigurator Glasimo umożlwia
dopasowanie kabiny do wnętrza
każdej łazienki. Spersonalizowaną
kabinę tworzy niestandardowy
wymiar, 11 wariantów szkła, bogaty wybór akcesoriów. Konfigurator online dostępny w siedzibach
Salonów Partnerskich Glasimo.
Lista Partnerów dostępna na
www.glasimo.pl

PRODUKTY PREMIUM

Okucia zlicowane

Digital Print

Sitodruk

Grawer

Nowość w branży szklarskiej

Nadruk na szkle farbami ceramicznymi

Sitodruk farbami ceramicznymi

Zdobienie szkła

KABINY PRYSZNICOWE

szkło
8 mm

szkło
Timeless

szkło
bezpieczne

okucia
zlicowanie

skonfiguruj
kabinę

2

tygodnie

czas
realizacji

B E N E D E T TO

Wybór kabiny prysznicowej to decyzja podlegająca wielu czynnikom, takim jak dopasowanie jej do
wielkości łazienki, czy też aranżacji wnętrza.
Szklane kabiny prysznicowe to rozwiązanie dla wymagających klientów. To interesująca propozycja, nadająca pomieszczeniu wysublimowanego smaku oraz
przejrzystości. Podczas montażu jesteśmy w stanie
ograniczyć okucia wyłącznie do niezbędnego minimum.
W przypadku drzwi przesuwnych mocowane są one
na panelu stałym. W zależności od układu ścianek
możemy zaproponować montaż za pomocą zawiasu
ściana – szkło lub relingu w przypadku montażu szkło
– szkło.

BENEDETTO

BENIAMINO

BIAGIO

CARLO

CESARIO

CRISTIANO

LORENZO

MARCO

MASSIMO

PABLO

RICARDO

WITTORIO

DRZWI WNĘKOWE

szkło
8 mm

szkło
Timeless

szkło
bezpieczne

okucia
zlicowanie
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Kabina zamontowana we wnęce to dość niestandardowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że
kabiny przeważnie montuje się w narożniku. Takie
rozwiązanie aranżacyjne zapewni więcej przestrzeni w łazience oraz wprowadzi wyraźnie wyznaczony
podział na strefę mokrą i strefę suchą.
Drzwi wnękowe są ekskluzywnym wariantem
zabudowy wnęki natryskowej. Stanowią one
rozwiązanie umożliwiające uzyskanie praktycznej
przestrzeni natryskowej.
Drzwi prysznicowe możemy podzielić na: uchylne
- jedno lub dwuskrzydłowe, przesuwne - drzwi
osadzone na systemie przesuwnym, harmonijkowe
– drzwi łamane.

EMANUEL
EMANUEL

EMILIO

VALENTINO

VINCENZO

FABIANO

FILIPPO

RAFFAELLO

TOMASSO

ŚCIANKI WALK-IN

szkło
8 mm

szkło
Timeless

szkło
bezpieczne
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AC H I L L E
Kabiny prysznicowe z użyciem ścianek stałych sprawią, że
Państwa łazienka nabierze wyjątkowego i nowoczesnego
charakteru. Różnorodność, oferowanych przez markę Glasimo,
rozwiązań ułatwia zaprojektowanie dla Państwa indywidualnego modelu kabiny.
Pomożemy Państwu dostosować kształt oraz wielkość kabiny.
Zazwyczaj szkło montowane jest za pomocą okuć liniowych,
profil zamieszczany jest na podłodze, w niektórych przypadkach dodatkowo na suficie.
Kabiny walk-in sprawiają wrażenie kabin całoszklanych dzięki
czemu są przestronne oraz przejrzyste.

ACHILLE

ADAMO

APOLLO

ARTURO

ADRIANO

ALLESANDRO

ANTONIO

PARAWANY

szkło
8 mm

szkło
Timeless

szkło
bezpieczne

okucia
zlicowanie
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G I O VA N N I

Parawan nawannowy to kompromisowe rozwiązanie dla osób,
które ze względów na niewielką przestrzeń łazienki chcą posiadać
jednocześnie wannę i kabinę.

GIOVANNI

GIULIANO

GIUSEPPE

Parawan zamontowany na wannie będzie odpowiedni zarówno
dla miłośników relaksujących kąpieli w wannie, jak również zwolenników szybkiego prysznica. Praktycznym rozwiązaniem są
modele kilku skrzydłowe, umożliwiające składanie się skrzydła na
ścianę do środka wanny. Łączy to w sobie funkcjonalność otwartej
wanny z zamkniętym prysznicem.
Ponadto parawan nawannowy jest idealnym uzupełnieniem wanny - dzięki połączeniu parawanu i wanny możemy stworzyć dla
siebie miejsce kąpielowe z miejscem prysznicowym

Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
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