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Soft Czarny

Nadruk Cyfrowy

Szkło Satyna

Rama lustra wykonana z colorimo soft czarny 9005, blaty wykonane ze szkła hartowanego satynowanego, okładzina 
ścienna w głębi kabiny wykonana ze szkła hartowanego z nadrukiem cyfrowym - imitacja marmuru. Przeszklenie kabiny 
wykonane ze szkła hartowanego ekstra białego SGG Diamant.

Sati 
Orzechowy

Sati Polarny

Nadruk Cyfrowy

Okładziny ścienne wykonane ze szkła lakierowanego matowego sati orzechowy 7M30 i sati polarny 9S03, okładzina 
ścienna w kabinie i obudowa wanny wykonana ze szkła hartowanego z nadrukiem cyfrowym - imitacja muru cegły. 
Przeszklenie kabiny wykonane ze szkła hartowanego typu float.
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Soft Czarny

Sati 
Orzechowy

Sati 
Szampański

Nadruk Cyfrowy

Okładziny ścienne wykonane ze szkła lakierowanego matowego: sati orzechowy 7M30 i sati szampański 7M44, 
drzwi łazienkowe wykonane ze szkła hartowanego satynowanego z nadrukiem cyfrowym.

Lustra

Szkło Laminowane

Okładzina ścienna wykonana z colorimo soft czarny 9005, boczne ściany komody oraz podstawa wanny wykonana ze 
szkła hartowanego laminowanego typu float.
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Sati Bazaltowy

Sati Orzechowy

Sati Polarny

Sati 
Szampański

Fronty wykonane ze szkła lakierowanego matowego sati bazaltowy 7M21, sati orzechowy 7M30, sati 
szampański 7M44, sati polarny 9S03. Okładzina wewnątrz kabiny wykonana z sati bazaltowy 7M21. 
Lustra na bazie szkła bezbarwnego i grafitowego. Przeszklenie kabiny wykonane ze szkła hartowanego typu float.

Sati Bazaltowy

Niezapominajka

SGG
Timeless

Nadruk Cyfrowy

Okładzina ścienna wykonana ze szkła lakierowanego colorimo niezapominajka 5M24 oraz matowego sati 
bazaltowy 7M21, kabina prysznicowa wykonana ze szkła hartowanego SGG Timeless z nadrukiem cyfrowym.
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RODZAJE SZKŁA

UCHWYTY

RODZAJE KABIN

ZAWIASY I ŁĄCZNIKI

WZORY NADRUKU CERAMICZNEGO

NOWOŚĆ!
Zawias, który dzięki swojej konstrukcji, ułatwia 
czyszczenie drzwi kabiny

SGG TimelessSGG DiamantFloat

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KABINĘ PRYSZNICOWĄ

Konfigurator kabin dostępny w siedzibie fimy oraz u partnerów GLASIMO. 



Szkło lakierowane Colorimo Soft 9005 jako jedyny tego typu produkt na rynku, został 
nagrodzony w konkursie Meble Plus - Produkt Roku 2016 oraz wyróżniony 
w konkursie Dobry Design 2016 w kategorii podłogi i ściany.

Colorimo to szkło lakierowane farbami ekologicznymi. Szeroki wachlarz kolorystyczny odpowiada aktualnym 
trendom wzorniczym i pozwala na dowolną aranżację mebli i wnętrz. Jako szkło bazowe używany jest float biały, 
float ekstra biały, a także szkła ornamentowe. Szkło Colorimo jest z powodzeniem stosowane w przemyśle 
meblowym, jako fronty szafek i witryn, blaty szklane, a także w drzwiach szaf przesuwnych. Znakomicie sprawdza
się również jako okładzina ścienna. Szybki, łatwy i czysty montaż stanowi niewątpliwie zaletę tego zastosowania. 
Montaż i stosowanie szkła Colorimo należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na 
stronie www.colorimo.eu

szkło lakierowane ornamentowe

szkło lakierowane matowe

szkło lakierowane

Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Jedyną podstawą do składania zamówień na szkła colorimo powinien być wzornik próbek szklanych. 
Data wydania: marzec 2016


