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Fiataloknak, 
összeköltözőknek, 
örök szerelmeseknek

Kisgyermekes 
családoknak

Amikor gyerekek érkeznek a 
családba minden a feje tetejére 
áll! Hirtelen kiderül, hogy az 
otthonunk nem is annyira 
gyerekbarát, mint gondoltuk. 
Azért, hogy a fürdőszoba 
berendezése megfeleljen a 
kisgyerekes családok igényeinek, 

folyamatosan keressük az ideális megoldásokat az ilyen 
otthonokba. Fontos szempont a design mellett a biztonság 
és a kényelem. Ilyenek például az alacsonyabb kialakítású 
kádjaink, a NoSlip csúszásgátló bevonat használata, a 
kapaszkodók vagy az alacsony magasságú, kényelmes 
belépést biztosító zuhanytálcáink.
A kisgyerekek szeretnek pancsolni. Az olyan fürdőszobákban 
ahol csak zuhanykabin elhelyezésére van lehetőség ajánljuk a 
magasított zuhanytálcáinkat és az ehhez illő kabinokat.

Idősebbeknek, 
nehezebben 
mozgóknak

Ugye ismerős a helyzet, amikor egy 
pillanatra sem mozdulna el a párja 
mellől, legszívesebben minden percet 
együtt töltene vele? Ezeket a pillanatokat 
szeretnénk meghosszabbítani az olyan 
termékeinkkel, melyeket ön akár a 
társával együtt is tud használni. Ebben 
segítenek azok a termékeink, melyeket 
két személy is kényelmesen használhat.

A „Fürdőszoba korlátok nélkül” programot 
az idősebbek és nehezebben mozgók 
igényeit szem előtt tartva alkottuk meg. 
Tisztában vagyunk azzal a problémával, 
amit a fürdőszobában való mozgás 
és tisztálkodási nehézségek okoznak. 
Szeretnénk, ha termékeink segítenének, 
hogy legalább a fürdőszobát könnyebben, 
kényelmesebben tudják használni.  A 
katalógusban jó néhány olyan terméket 
találnak, amelyek megkönnyíti az idősebbek 
és a nehezebben mozgók tisztálkodását. 
Ilyenek például:



Kis fürdőszobákba

NoSlip bevonat
Egy speciálisan kialakított réteg, 
amely csúszásmentes felületet 
eredményez a zuhanytálca vagy a 
fürdőkád felületén, így biztosítva a 
maximális kényelmet és biztonságot.

Kapaszkodók 
A kádra fúrható kapaszkodóknak 
köszönhetően könnyebb a kádban 
való felülés, kiszállás.

Tina ProSafe
Kisebb mélységű kád, alacsonyabb 
beszerelési magasságot tesz 
lehetővé, megkönnyítve a be és 
kiszállást.

Alacsony zuhanytálcák
A Sia zuhanytálcák 3 cm és a 
Dyna zuhanytálcák 5,5 cm magas 
kialakítása segíti és könnyebbé teszi 
a zuhanyzóba való belépést.

Mély zuhanytálcák
Akár egy kis kád, így is használhatja 
mély zuhanytálcáinkat. Választhat 
olyan kivitelt is amely ülőfelülettel is 
rendelkezik.

Tina rehab
Kisméretű kád, a kád anyagából 
kialakított ülő felülettel.

FÜRDŐSZOBAI 
MEGOLDÁSOK 
MINDEN 
ÉLETHELYZETRE

A kis fürdőszobák tulajdonosainak 
eddig nem volt túl sok választása, hogy 
mivel rendezze be fürdőszobáját.
Kínálatunkban megjelentek a kisméretű 
egyenes fürdőkádak (120x70 cm-
től), sarokkádak (120x120 cm-től) és 
aszimmetrikus kádak (130x85 cm-
től). Választhat zuhanykabint mély 
zuhanytálcával, melyben kisgyereke 
pancsolhat. Ha fürödni és zuhanyozni 
is szeretne, de nem fér be zuhanykabin 
a fürdőszobába, akkor ideális választás 
lehet a speciálisan kialakított kád 
zuhanykabinnal, vagy szinte bármely 
kádra talál megfelelő kádparavánt.



Mit hol talál?
EGYENES KÁDAK
Oceana Lux  ________________ 6.
Petra Lux 170 ________________7.
Petra Lux 180  ______________ 8.
Kea  ________________________9.
Wave  ____________________ 10.
Aurum  ____________________ 11.
Beryl  _____________________ 18.
Laura  ____________________ 18.
Boni  _____________________ 18.
Tina  ______________________19.
Tina rehab  _________________19.
Tina prosafe  _______________19.

SAROK KÁDAK
Konsul  ___________________ 12.
Blanca  ____________________19.
Blair  ______________________19.

ASZIMMETRIKUS 
KÁDAK
Aquarella  _________________ 13.
Nelly  _____________________ 14.
Vesper  ____________________15.
Zoe  ______________________ 21.
Magnolia  _________________ 21.
Fanny  ____________________ 22.
Betty  ____________________ 22.
Tiara  _____________________ 22.

KÜLÖNLEGES 
KÁDAK
Carina  ____________________ 17.
Ines  _______________________ 17.

SZABADONÁLLÓ 
KÁDAK
Lexie  ____________________ 23.
Jenny  ____________________ 24.
Greta _____________________ 25.
Molly  ____________________ 25.
Vanessa  __________________ 26.
Olivia  _____________________27.
Alesia  ____________________ 28.
Gerda  ____________________ 28.

ÍVES 
ZUHANYKABINOK
Saba _____________________ 33.
Capri _____________________ 36.
Amanda  __________________ 42.
Charlotte  _________________ 43.
Adele  _____________________47.
Alexa  ____________________ 50.
Lotus art  _________________ 52.
Lotus wave  _______________ 53.
Lotus frost  ________________ 54.
Alor  _____________________ 55.

SZÖGLETES 
ZUHANYKABINOK
Maximus  _________________ 32.
Lima  _____________________ 34.
Manila  ___________________ 35.
Cara  _____________________  39.
Emily  ____________________ 40.
Dana  ____________________ 41.
Lana  _____________________ 46.
Carol  ____________________ 49.
Ambon frost  ______________ 54.

WALK-IN 
ZUHANYFALAK
Dalia  _____________________  51.
Frida  _____________________  51.
Ivette  ____________________ 51.

ZUHANYAJTÓK
Vega  _____________________  37.
Xenia  ____________________ 38.
Viki  _____________________  44.
Wanda  ___________________ 45.
Eda  ______________________ 48.

KÁDPARAVÁNOK
Bali  ______________________ 58.
Java  _____________________ 58.
Carina 2 részes  _____________59.
Carina 3 részes  _____________59.
Heni  _____________________ 60.

HÁTFALAS KABIN
Nicole  ____________________ 56.

MASSZÁZSKABIN
Mythos  ____________________57.

ZUHANYTÁLCÁK
________________________61-63.

ZUHANYPANELEK
Arun _____________________ 64.
Inga ______________________ 65.
Victoria ___________________ 66.
Rajna  _____________________67.
Ribbon  ___________________ 68.
Abby _____________________ 69.
Angel  ____________________ 69.
Ruacana __________________ 70.
Guma  _____________________71.
Gura  ______________________71.
Martins  ___________________ 72.
Matakil  ___________________ 72.
Rusomo  __________________ 73.
Ramona  __________________ 73.
Crystal  ___________________ 73.

LED-es TÜKRÖK
Play  ______________________ 76.
Nevada  __________________ 76.
Ready  _____________________77.
Star  _______________________77.
Lento  _____________________77.
Zeta ______________________ 78.
Beta  _____________________ 78.
Sigma  _____________________79.
Alfa  _______________________79.
Forte  _____________________79.

EXTRÁK, 
KIEGÉSZÍTŐK
Masszázsrendszerek  ________ 63.
Zuhanyszűrők  _____________ 64.
Tisztító szerek  _____________ 65.
Fejpárnák  _________________ 66.
Kapaszkodók  _____________ 66.
Csaptelepek  _______________67.

Amennyiben a katalógusban jelölt garancia 
a törvényben meghatározott időtartamot 
meghaladja, úgy az csak akkor érvényes, ha a 
vásárlást követő 10 napon belül regisztrálja a 
terméket.
Regisztráció: 
www.niagarasystem.hu/termekregisztracio

Figyelem!
A zuhanykabin méretei tájékoztató jellegűek 
és akkor érvényesek, ha a kabint a megfelelő 
zuhanytálcával építi be.  Amennyiben ön 
zuhanytálca nélkül szeretné beépíteni, úgy vegye 
figyelembe, hogy a kabin a tálcánál kisebb méretű.

Termékeink beépítése szakértelmet igényel, 
ezért javasoljuk, hogy az általunk felhatalmazott 
márkaszervizzel építesse be.

A termékek beépítéséhez szükséges 
előkészületekről kérjen tájékoztatást 
kereskedőjétől, méretrajzokat találhat a web 
oldalunkon.

A katalógusban szereplő képek csak illusztrációk, 
a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli 
változtatásának jogát fenntartjuk, az ebből eredő 
reklamációért, illetve az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk!



Nem kell aggódnia
MEGBÍZHATÓ, TÖBB MINT 10 ÉVES CÉG VAGYUNK.

Több évtizedes múlttal rendelkezünk a fürdőszobai wellness 
termékek forgalmazása terén. Tapasztalt munkatársaink 
segítenek a választásban. Cégünk nem szerencselovag, 
nem váltunk cégért minden évben.  Ügyfeleinknek a 
viszonteladókon keresztül is ÉLETÉRZÉST KÍNÁLUNK. A cél, 
hogy termékeinkről a békesség, a nyugalom és a harmónia 
jusson eszébe.

MIÉRT A NIAGARA 
WELLNESS A LEGJOBB 
VÁLASZTÁS?

Korszerű, megbízható 
termékek az ön 
igényei szerint
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓVAL ÁLLUNK KAPCSOLATBA, 
VAGY MAGUNK GYÁRTJUK A TERMÉKET. 

Beszállítóinkkal nem csak üzleti kapcsolatot tartunk fenn, 
hanem partnerként viszonyulunk egymáshoz! Minden 
esetben továbbítjuk vásárlóink észrevételeit, javaslatait, 
kéréseit beszállító partnereinknek, akik azt maximálisan 
figyelembe veszik a termékek fejlesztésekor, vagy új 
termékek kiválasztásakor.

Mert így jár a 
legjobban!
KIMAGASLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNYÚ TERMÉKEKET 
AJÁNLUNK!

Van olcsóbb?  – Lehet …  Van jobb? –Talán… De hogy 
olcsóbb és jobb lenne, azt nem tudjuk elképzelni! A 
kiválasztásnál elsődleges szempont a minőség, és az ár csak 
ezután jön! 
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Oceana Lux
LUXURY KÁDAK

180x80 cm mélység 44 cm
59 900 Ft
Előlap: 21 900 Ft; Oldallap: 13 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Különleges, lágy forma
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb
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Petra  Lux
LUXURY KÁDAK

170x80 cm mélység 46 cm
74 900 Ft
Előlap: 24 900 Ft; Oldallap: 17 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Modern formájú
Az átlagosnál szélesebb, kényelmesebb
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb
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Petra Lux
LUXURY KÁDAK

180x80 cm mélység 46 cm
79 900 Ft
Előlap: 24 900 Ft; Oldallap: 17 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Modern formájú
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb
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Kea
LUXURY KÁDAK

150x75 cm 39 900 Ft

160x75 cm 41 900 Ft

170x75 cm 42 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

1 forma 3 méret!
Különleges, lágy forma
Széles, rendkívűl kényelmes 
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb

mélység 43 cm
Előlap: 21 900 Ft; Oldallap: 13 900 Ft
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Wave
LUXURY KÁDAK

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

1 forma 6 méret!
Modern formájú,
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb

150x70 cm 40 600 Ft helyett 36 900 Ft

160x70 cm 41 700 Ft helyett 37 900 Ft

160x80 cm 60 400 Ft helyett 54 900 Ft

170x70 cm 43 900 Ft helyett 39 900 Ft

170x75 cm 52 700 Ft helyett 47 900 Ft

180x80 cm 65 900 Ft helyett 59 900 Ft
szokatlanul széles!

Mélység: 42-44 cm
Előlap 150, 160, 170, 180 cm 24 100 Ft helyett 21 900 Ft, Oldallap 70, 75, 80 cm 17 500 Ft helyett 15 900 Ft
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Aurum
LUXURY KÁDAK

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

1 forma 3 méret!
Modern és klasszikus forma egyben
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb

150x70 cm 39 500 Ft helyett 35 900 Ft

160x70 cm 41 700 Ft helyett 37 900 Ft

170x70 cm 43 900 Ft helyett 39 900 Ft

Mélység: 43 cm
Előlap 150, 160, 170 cm 24 100 Ft helyett 21 900 Ft, Oldallap 70 cm 15 900 Ft helyett 13 900 Ft
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Konsul
LUXURY KÁDAK

150x150 cm mélység 49 cm
79 900 Ft
Előlap: 31 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Nagy belsőterű sarokkád
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb
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Aquarella
LUXURY KÁDAK

150x100 cm 54 900 Ft

170x110 cm 69 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Különleges, lágy forma
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb

mélység 44-45 cm
Előlap 150, 170: 29 900 Ft balos vagy jobbos kivitel
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Nelly
LUXURY KÁDAK

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Különleges, lágy forma
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb

140x95 cm 56 000 Ft helyett 50 900 Ft

150x95 cm 57 100 Ft helyett 51 900 Ft

160x95 cm 60 400 Ft helyett 54 900 Ft

Mélység: 40, 43, 45 cm
Előlap 140, 150, 160 cm 28 500 Ft helyett 25 900 Ft

balos vagy jobbos kivitel
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Vesper
LUXURY KÁDAK

160x100 cm mélység 44 cm
69 900 Ft
Előlap: 25 900 Ft; Oldallap: 19 900 Ft

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness luxury kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness luxury akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Akril
A kádgyártásban használt egyik 
legkiválóbb alapanyagból a 
legkorszerűbb eljárással készülő, 4-6 
mm vastag 100% tiszta akril kádtest.

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

Modern formájú,
Középen lefolyóval
Akár 2 ember is használhatja egyszerre
Az átlagosnál mélyebb, kényelmesebb

balos vagy jobbos kivitel
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Tulajdonságok
PREMIUM KÁDAK

Amint megpillantja a Niagara 
Wellness Prémium kádjait 
rögtön látja a különbséget! 

A felülete sima és ragyogó. Minden 
Niagara Wellness Prémium akril kád 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Amennyiben tovább szeretné fokozni az 
élvezeteket, úgy választhat kádjába egy 
fantasztikus hidromasszázs rendszert, 
akár pezsgőfürdővel kombinálva.

100% Higiénia
Európai alapanyagból a legkorszerűbb 
eljárással készülő antibakteriális felületű, 
4-5 mm vastag szaniter akril kádtest

Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Extra erősítés a fenék részen. 
Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű, melyet még 
dupla erősítéssel is elláttak, így nem 
szükséges további hőszigetelő réteg 
használata.

10 Év garancia

Európai termék

PREMIUM AKCIÓS MASSZÁZSRENDSZEREK
KIZÁRÓLAG PREMIUM  AKCIÓS  KÁDAKBA

A kád és az előlap árát kell hozzáadni!

FELSZERELTSÉG 6+6
akril kád;  6 db standard vízfúvóka; 6 db mik-
ro vízfúvóka; levegődúsító szelep; automata 
le- és túlfolyó; lábazat

 AJÁNDÉK
 Masszázsrendszerekhez: 
 	6 db mikrofúvóka a háthoz
  automata lefolyó
 	lábazat

~30 000 Ft
értékben

FELSZERELTSÉG 6+6+10
akril kád; 6 db standard vízfúvóka; 6 db mikro 
vízfúvóka; 10 db levegőfúvóka; levegődúsító 
szelep; automata le- és túlfolyó; lábazat

Triton
103 900 Ft

Triton Duo
176 900 Ft

73

www.niagara-wellness.hu

eGészséG és kéNYelem   mAsszÁzsreNdszerek

FiGYelÜNk Az eGészséGére!
A legoptimálisabb eredmény elérése érdekében minden masszázs-
rendszerünk kialakításkor reumatológus szakorvossal konzultálva he-
lyeztük el a masszázsfúvókákat. figyeltünk a fúvókák elhelyezésére, 
hogy a legnagyobb strapának kitett testrészekre: az alsó végtagok-
ra, gerincre, csípőre, továbbá az idegvégződések pontjaira irányulja-
nak. A vízsugárnak általában a szív felé kell irányulnia, hogy serkent-
se a vérkeringést. 

v-FOrm
eLZárhATó ÖNüríTŐS
reNdszer
masszázskádjaink szereléséhez 
a V-form fúvókákat használjuk. 
A v-form technológia lényege, 
hogy a V alakú csövezés miatt 
a csőrendszerben nem marad 
pangó víz, megakadályozva ez-
által a kórokozók elszaporodá-
sát és a kellemetlen szag kiala-
kulását.

NiAGArA sileNT
kÜlÖNÖseN CseNdes
mAsszÁzsreNdszer
A Niagara Wellness masszázs-
kádjait az Ön kényelme érde-
kében különösen alacsony zaj-
szintű szivattyúkkal és komp-
resszorokkal szereljük.

védelem
minden Niagara Wellness 
masszázskád jellemzője, hogy 
amíg nincs víz a kádban, addig 
a masszázsrendszert nem lehet 
elindítani. védi a berendezése-
ket a véletlen elindítás okozta 
károktól.
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eGészséG és kéNYelem   mAsszÁzsreNdszerek

FiGYelÜNk Az eGészséGére!
A legoptimálisabb eredmény elérése érdekében minden masszázs-
rendszerünk kialakításkor reumatológus szakorvossal konzultálva he-
lyeztük el a masszázsfúvókákat. figyeltünk a fúvókák elhelyezésére, 
hogy a legnagyobb strapának kitett testrészekre: az alsó végtagok-
ra, gerincre, csípőre, továbbá az idegvégződések pontjaira irányulja-
nak. A vízsugárnak általában a szív felé kell irányulnia, hogy serkent-
se a vérkeringést. 

v-FOrm
eLZárhATó ÖNüríTŐS
reNdszer
masszázskádjaink szereléséhez 
a V-form fúvókákat használjuk. 
A v-form technológia lényege, 
hogy a V alakú csövezés miatt 
a csőrendszerben nem marad 
pangó víz, megakadályozva ez-
által a kórokozók elszaporodá-
sát és a kellemetlen szag kiala-
kulását.

NiAGArA sileNT
kÜlÖNÖseN CseNdes
mAsszÁzsreNdszer
A Niagara Wellness masszázs-
kádjait az Ön kényelme érde-
kében különösen alacsony zaj-
szintű szivattyúkkal és komp-
resszorokkal szereljük.

védelem
minden Niagara Wellness 
masszázskád jellemzője, hogy 
amíg nincs víz a kádban, addig 
a masszázsrendszert nem lehet 
elindítani. védi a berendezése-
ket a véletlen elindítás okozta 
károktól.

Figyelünk az egészségére!
A legoptimálisabb eredmény elérése 
érdekében minden masszázsrendszerünk 
kialakításkor reumatológus szakorvossal 
konzultálva helyeztük el a masszázsfúvókákat. 
Figyeltünk a fúvókák elhelyezésére, hogy a 
legnagyobb strapának kitett testrészekre: az 
alsó végtagokra, gerincre, csípőre, továbbá 
az idegvégződések pontjaira irányuljanak. A 
vízsugárnak általában a szív felé kell irányulnia, 
hogy serkentse a vérkeringést.
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a legoptimálisabb eredmény el-
érése érdekében minden masz-
százsrendszerünk kialakításkor 
reumatológus szakorvossal kon-
zultálva helyeztük el a masz-
százsfúvókákat. Figyeltünk a fú-
vókák elhelyezésére, hogy a leg-

v-form
ELzáRhaTó önüRÍTős
reNdszer

masszázskádjaink szereléséhez 
a V-form fúvókákat használjuk. 
a V-form technológia lényege, 
hogy a V alakú csövezés miatt 
a csőrendszerben nem marad 
pangó víz, megakadályozva 
ezáltal a kórokozók elszaporo-
dását és a kellemetlen szag ki-
alakulását.

niAgArA silent
külÖNÖseN cseNdes
MasszázsreNdszer

a niagara Wellness masszázs-
kádjait az ön kényelme érde-
kében különösen alacsony zaj-
szintű szivattyúkkal és komp-
resszorokkal szereljük.

Minden Niagara Wellness 
masszázskád jellemzője, hogy 
amíg nincs víz a kádban, ad-
dig a masszázsrendszert nem 
lehet elindítani. Védi a beren-
dezéseket a véletlen elindítás 
okozta károktól.

FiGYeLÜnk az
eGÉszsÉGÉRe!

nagyobb strapának kitett testré-
szekre: az alsó végtagokra, ge-
rincre, csípőre, továbbá az ideg-
végződések pontjaira irányulja-
nak. a vízsugárnak általában a 
szív felé kell irányulnia, hogy ser-
kentse a vérkeringést. 

véDelem
VÍz Nélküli 
üzeM elleN
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Ines mélység 41 cm

150×80/70 cm
kádparavánnal 121 900 Ft

170×80/70 cm
kádparavánnal 132 900 Ft

előlap 150; 170 : 32 900 Ft

Carina mélység 41 cm

150×75/56 cm  62 900 Ft

170×75/56 cm  69 900 Ft

elő- és oldallap 150; 170 : 32 900 Ft

Kádparaván 2 részes: 54 900 Ft
Kádparaván 3 részes: 69 900 Ft

balos

jobbos 

PREMIUM KÁDAK

Carina  Ines

balos

jobbos 

A kádba szerelhető masszázsrendszereket, extrákat és kiegészítőket a 29-31. oldalon találja.
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Beryl mélység 42 cm

170x75 cm
59 900 Ft  helyett 47 900 Ft

180x80 cm
71 100 Ft helyett 56 900 Ft
előlap: 28 400 Ft helyett 22 700 Ft
oldallap: 14 900 Ft helyett 11 900 Ft

Laura mélység 42 cm

140×70 cm  40 900 Ft

150×70 cm  41 900 Ft

160×70 cm  42 900 Ft

170×70 cm  43 900 Ft
előlap: 22 700 Ft
oldallap: 11 900 Ft

AKCIÓS ÁR!

Beryl   Laura   Boni
PREMIUM KÁDAK

Boni mélység 38-39,5 cm

120, 150, 160, 170×70 cm 
41 100 Ft  helyett 32 900 Ft
előlap: 28 400 Ft helyett 22 700 Ft
oldallap: 14 900 Ft helyett 11 900 Ft

AKCIÓS ÁR!

A kádba szerelhető masszázsrendszereket, extrákat és kiegészítőket a 29-31. oldalon találja.
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Tina rehab mélység 42 cm

120×70 cm 
41 100 Ft  helyett 32 900 Ft
előlap: 28 400 Ft helyett 22 700 Ft
oldallap: 14 900 Ft helyett 11 900 Ft

Tina mélység 39 cm

130, 140, 150, 160, 170×70 cm
41 100 Ft  helyett 32 900 Ft
előlap: 28 400 Ft helyett 22 700 Ft
oldallap: 14 900 Ft helyett 11 900 Ft

AKCIÓS ÁR!

AKCIÓS ÁR!

PREMIUM KÁDAK

Tina   Tina rehab    Tina prosafe

Kisebb mélységű kád

Tina posafe
mélység 34 cm

140, 150×70 cm 36 900 Ft

A kádba szerelhető masszázsrendszereket, extrákat és kiegészítőket a 29-31. oldalon találja.
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Blanca   Blair
PREMIUM KÁDAK

Blanca
150x150 cm 104 900 Ft helyett 83 900 Ft
Mélység: 52 cm
Előlap 39 900 Ft helyett 31 900 Ft

Blair
120×120 cm mélység: 40 cm

130×130 cm mélység: 40 cm

140x140 cm mélység: 43 cm

AKCIÓS ÁR!

AKCIÓS ÁR!
62 400 Ft helyett 49 900 Ft
Előlap 32 400 Ft helyett 25 900 Ft

A kádba szerelhető masszázsrendszereket, extrákat és kiegészítőket a 29-31. oldalon találja.
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PREMIUM KÁDAK

Zoe   Magnolia

Zoe
150×90 cm 56 900 Ft

160×100 cm  69 900 Ft

170×110 cm  77 900 Ft

Magnolia
130x85 cm 49 900 Ft

140x90 cm 51 900 Ft

150x95 cm 56 900 Ft

160x100 cm 69 900 Ft

170x110 cm 77 900 Ft

balos vagy jobbos kivitel

mélység: 40,5 cm
előlap: 29 900 Ft  
oldallap: 11 900 Ft

balos vagy jobbos kivitel

mélység: 40-42 cm
előlap: 29 900 Ft  

A kádba szerelhető masszázs-
rendszereket, extrákat és 
kiegészítőket a 29-31. oldalon 
találja.
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Fanny   Betty   Tiara
PREMIUM KÁDAK

Fanny mélység 38,5 cm

150×70 cm 52 900 Ft
előlap: 32 900 Ft

Betty mélység 41 cm

150x100 cm
54 900 Ft  helyett 43 900 Ft
előlap: 32 400 Ft helyett 25 900 Ft

AKCIÓS ÁR!

AKCIÓS ÁR!

balos vagy jobbos kivitel

balos vagy jobbos kivitel

Tiara mélység 46,5 cm

160x100 cm
68 600 Ft  helyett 54 900 Ft
előlap: 32 400 Ft helyett 25 900 Ft

balos vagy jobbos kivitel

A kádba szerelhető masszázsrendszereket, extrákat és kiegészítőket a 29-31. oldalon találja.
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Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

10 Év garancia

100% Higiénia
Európai alapanyagból a legkorszerűbb 
eljárással készülő antibakteriális felületű 
öntött márvány kádtest

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Kisebb karcok, sérülések 
könnyen javíthatók.

Európai termék

ÖNTÖTT MÁRVÁNY KÁDAK

Lexie

160×70 cm
377 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető. 

A kádba szerelhető leeresztőket, extrákat és kiegészítőket a 30-31. oldalon találja.
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Legújabb trend szerinti 
design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, 
a kényelem és a praktikum találkozása.

10 Év garancia

100% Higiénia
Európai alapanyagból a legkorszerűbb 
eljárással készülő antibakteriális felületű 
öntött márvány kádtest

Könnyen tisztán tartható 
sima és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, 
illetve könnyebben eltávolítható róla.

Meleg tapintású
nem hűti el a vizet
A fém kádakkal ellentétben a kádak 
felülete kellemes meleg tapintású. A 
felhasznált anyag jellemzője, hogy kiváló 
hőszigetelő képességű.

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Kisebb karcok, sérülések 
könnyen javíthatók.

Európai termék

ÖNTÖTT MÁRVÁNY KÁDAK

Jenny

160×70 cm
314 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető.
A kádhoz szükséges leeresztőt 
választani! 

A kádba szerelhető leeresztőket, extrákat és kiegészítőket a 30-31. oldalon találja.



Molly
170×75 cm, 180×80 cm
266 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető. 
A kádhoz szükséges leeresztőt 
választani! 

Figyelem! Az öntött gránit kádak nem 
azonosak a mű márvány kádakkal. A 

gyártástechnológiából adódóan azoktól 
sokkal kisebb súlyt sikerült elérni.

ÖNTÖTT MÁRVÁNY KÁDAK

Greta

ÖNTÖTT GRÁNIT KÁDAK
EGYESÍTI A GRÁNIT SZILÁRDSÁGÁT AZ AKRIL ELŐNYEIVEL

A kádba szerelhető leeresztőket, 
extrákat és kiegészítőket a 30-31. 

oldalon találja.

160×66 cm
249 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető. 
A kádhoz szükséges leeresztőt választani! 
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Vanessa
160×75,  185×83 cm
266 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben 
rendelhető.
A kádhoz szükséges 
leeresztőt választani!  

ÖNTÖTT GRÁNIT KÁDAK
EGYESÍTI A GRÁNIT SZILÁRDSÁGÁT AZ AKRIL ELŐNYEIVEL

Figyelem! Az öntött gránit kádak nem 
azonosak a mű márvány kádakkal. A 
gyártástechnológiából adódóan azoktól 
sokkal kisebb súlyt sikerült elérni.

A kádba szerelhető leeresztőket, extrákat és kiegészítőket a 30-31. oldalon találja.
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Olivia
160×77,  170×77 cm

266 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető. 

A kádhoz szükséges leeresztőt választani! 

ÖNTÖTT GRÁNIT KÁDAK
EGYESÍTI A GRÁNIT SZILÁRDSÁGÁT AZ AKRIL ELŐNYEIVEL

Figyelem! Az öntött gránit kádak nem 
azonosak a mű márvány kádakkal. A 
gyártástechnológiából adódóan azoktól 
sokkal kisebb súlyt sikerült elérni.

A kádba szerelhető leeresztőket, extrákat és kiegészítőket a 30-31. oldalon találja.
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ÖNTÖTT GRÁNIT KÁDAK
EGYESÍTI A GRÁNIT SZILÁRDSÁGÁT AZ AKRIL ELŐNYEIVEL

Figyelem! Az öntött gránit kádak nem azonosak a mű márvány kádakkal. A 
gyártástechnológiából adódóan azoktól sokkal kisebb súlyt sikerült elérni.

Gerda
160×75,  185×83 cm
308 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető. 
A kádhoz szükséges leeresztőt 
választani! 

A kádba szerelhető leeresztőket, 
extrákat és kiegészítőket a 30-31. 
oldalon találja.

Alesia
190×77 cm
329 900 Ft-tól
Bármelyik RAL színben rendelhető. 
A kádhoz szükséges leeresztőt választani! 



MASSZÁZSRENDSZEREK
NIAGARA WELLNESS

Triton
(6+6)
6 db V-form vízfúvóka; 6 db mikro 
vízfúvóka; Elektronikus indítás; 
Víz nélküli üzem elleni védelem; 
Levegődúsító szelep; Automata le- és 
túlfolyó; Lábazat
129 900 Ft

Triton Air
(12 levegő)
12 db levegőfúvóka; Elektronikus 
indítás; Automata le- és túlfolyó; 
Lábazat
99 900 Ft

Triton duo
(6+6+12)
6 db V-form vízfúvóka; 6 db mikro 
vízfúvóka; 12 db levegőfúvóka; 
Elektronikus indítás; Víz nélküli üzem 
elleni védelem; Levegődúsító szelep; 
Automata le- és túlfolyó; Lábazat
219 900 Ft

Dynamic
6 db V-form vízfúvóka; 12 db mikro vízfúvóka; 12 db levegőfúvóka; 
Érintőpaneles kapcsolás; Fényterápiás világítás; FM rádió; Vezérlés 
lezárása; Víz nélküli üzem elleni védelem; Kiszárítás; Levegődúsító 
szelep; Automata le- és túlfolyó; Lábazat
399 900 Ft

Privileg
6 db V-form vízfúvóka; 12 db mikro 
vízfúvóka; 12 db levegőfúvóka; Érintőpa-
neles kapcsolás; Fényterápiás világítás; 
FM rádió; Távirányító; Vezérlés lezárása; 
Víz nélküli üzem elleni védelem; Kiszárítás; 
Levegődúsító szelep; Automata le- és 
túlfolyó; Lábazat
405 900 Ft
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mAsszÁzsreNdszerek

dYNAmiC
6 db V-form vízfúvóka

12 db mikro vízfúvóka

12 db levegőfúvóka

érintőpaneles kapcsolás

fényterápiás világítás

Fm rádió

Távirányító

vezérlés lezárása

víz nélküli üzem elleni védelem 

kiszárítás

Levegődúsító szelep

Automata le- és túlfolyó

lábazat

PrivileG
6 db V-form vízfúvóka

12 db mikro vízfúvóka

12 db levegőfúvóka

érintőpaneles kapcsolás

fényterápiás világítás

Fm rádió

Távirányító

vezérlés lezárása

víz nélküli üzem elleni védelem 

kiszárítás

Levegődúsító szelep

Automata le- és túlfolyó

lábazat

dYNAmiC Tv
6 db V-form vízfúvóka

12 db mikro vízfúvóka

12 db levegőfúvóka

érintőpaneles kapcsolás

8,5” vízálló TFT color lCd Tv

fényterápiás világítás

Fm rádió

Távirányító

vezérlés lezárása

víz nélküli üzem elleni védelem 

kiszárítás

Levegődúsító szelep

Automata le- és túlfolyó

lábazat
9” TV
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eGészséG és kéNYelem   mAsszÁzsreNdszerek

FiGYelÜNk Az eGészséGére!
A legoptimálisabb eredmény elérése érdekében minden masszázs-
rendszerünk kialakításkor reumatológus szakorvossal konzultálva he-
lyeztük el a masszázsfúvókákat. figyeltünk a fúvókák elhelyezésére, 
hogy a legnagyobb strapának kitett testrészekre: az alsó végtagok-
ra, gerincre, csípőre, továbbá az idegvégződések pontjaira irányulja-
nak. A vízsugárnak általában a szív felé kell irányulnia, hogy serkent-
se a vérkeringést. 

v-FOrm
eLZárhATó ÖNüríTŐS
reNdszer
masszázskádjaink szereléséhez 
a V-form fúvókákat használjuk. 
A v-form technológia lényege, 
hogy a V alakú csövezés miatt 
a csőrendszerben nem marad 
pangó víz, megakadályozva ez-
által a kórokozók elszaporodá-
sát és a kellemetlen szag kiala-
kulását.

NiAGArA sileNT
kÜlÖNÖseN CseNdes
mAsszÁzsreNdszer
A Niagara Wellness masszázs-
kádjait az Ön kényelme érde-
kében különösen alacsony zaj-
szintű szivattyúkkal és komp-
resszorokkal szereljük.

védelem
minden Niagara Wellness 
masszázskád jellemzője, hogy 
amíg nincs víz a kádban, addig 
a masszázsrendszert nem lehet 
elindítani. védi a berendezése-
ket a véletlen elindítás okozta 
károktól.
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eGészséG és kéNYelem   mAsszÁzsreNdszerek

FiGYelÜNk Az eGészséGére!
A legoptimálisabb eredmény elérése érdekében minden masszázs-
rendszerünk kialakításkor reumatológus szakorvossal konzultálva he-
lyeztük el a masszázsfúvókákat. figyeltünk a fúvókák elhelyezésére, 
hogy a legnagyobb strapának kitett testrészekre: az alsó végtagok-
ra, gerincre, csípőre, továbbá az idegvégződések pontjaira irányulja-
nak. A vízsugárnak általában a szív felé kell irányulnia, hogy serkent-
se a vérkeringést. 

v-FOrm
eLZárhATó ÖNüríTŐS
reNdszer
masszázskádjaink szereléséhez 
a V-form fúvókákat használjuk. 
A v-form technológia lényege, 
hogy a V alakú csövezés miatt 
a csőrendszerben nem marad 
pangó víz, megakadályozva ez-
által a kórokozók elszaporodá-
sát és a kellemetlen szag kiala-
kulását.

NiAGArA sileNT
kÜlÖNÖseN CseNdes
mAsszÁzsreNdszer
A Niagara Wellness masszázs-
kádjait az Ön kényelme érde-
kében különösen alacsony zaj-
szintű szivattyúkkal és komp-
resszorokkal szereljük.

védelem
minden Niagara Wellness 
masszázskád jellemzője, hogy 
amíg nincs víz a kádban, addig 
a masszázsrendszert nem lehet 
elindítani. védi a berendezése-
ket a véletlen elindítás okozta 
károktól.

Figyelünk az egészségére!
A legoptimálisabb eredmény elérése 
érdekében minden masszázsrendszerünk 
kialakításkor reumatológus szakorvossal 
konzultálva helyeztük el a masszázsfúvókákat. 
Figyeltünk a fúvókák elhelyezésére, hogy a 
legnagyobb strapának kitett testrészekre: az 
alsó végtagokra, gerincre, csípőre, továbbá 
az idegvégződések pontjaira irányuljanak. A 
vízsugárnak általában a szív felé kell irányulnia, 
hogy serkentse a vérkeringést.
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a legoptimálisabb eredmény el-
érése érdekében minden masz-
százsrendszerünk kialakításkor 
reumatológus szakorvossal kon-
zultálva helyeztük el a masz-
százsfúvókákat. Figyeltünk a fú-
vókák elhelyezésére, hogy a leg-

v-form
ELzáRhaTó önüRÍTős
reNdszer

masszázskádjaink szereléséhez 
a V-form fúvókákat használjuk. 
a V-form technológia lényege, 
hogy a V alakú csövezés miatt 
a csőrendszerben nem marad 
pangó víz, megakadályozva 
ezáltal a kórokozók elszaporo-
dását és a kellemetlen szag ki-
alakulását.

niAgArA silent
külÖNÖseN cseNdes
MasszázsreNdszer

a niagara Wellness masszázs-
kádjait az ön kényelme érde-
kében különösen alacsony zaj-
szintű szivattyúkkal és komp-
resszorokkal szereljük.

Minden Niagara Wellness 
masszázskád jellemzője, hogy 
amíg nincs víz a kádban, ad-
dig a masszázsrendszert nem 
lehet elindítani. Védi a beren-
dezéseket a véletlen elindítás 
okozta károktól.

FiGYeLÜnk az
eGÉszsÉGÉRe!

nagyobb strapának kitett testré-
szekre: az alsó végtagokra, ge-
rincre, csípőre, továbbá az ideg-
végződések pontjaira irányulja-
nak. a vízsugárnak általában a 
szív felé kell irányulnia, hogy ser-
kentse a vérkeringést. 

véDelem
VÍz Nélküli 
üzeM elleN

Fúvókaelosztás

9” vízálló TFT color LCD 
TV távirányítóval
179 900 Ft



NIAGARA WELLNESS

EXTRÁK, KIEGÉSZÍTŐK   

Fényterápiás világítás 45 100 Ft

Luxus fényterápiás világítás 20 pontos 90 200 Ft
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eXTráK, KiegéSZíTŐK  Akril kÁdAkHOz

fA eLŐLAPoK 
Az általunk forgalmazott bármelyik kádhoz kérhető. 
Anyaga első osztályú fenyő -felületkezelve (alapozva, be-

FeJPÁrNÁk, kAPAszkOdók

luxus
FéNYTerÁPiA
(30 PoNToS)

kÁdrA FúrHATó CsAPTelePek
Kádra fúrható csaptelepek a 78. oldalon. 

A színterápai jótékony 
hatásairól a szemköz-
ti oldalon olvashat bő-
vebben. 

eresztve kívül-belül, színezve kívül). figyelem! Az előlap-
ok 5-6 cm-rel megnövelik a kád méretét, azon az oldalon 
ahová felszerelik.

FéNYTerÁPiA

el
sA

Ju
N

O
N

Ce
Ci

le

li
m

A

zA
rA
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eXTráK, KiegéSZíTŐK  Akril kÁdAkHOz

fA eLŐLAPoK 
Az általunk forgalmazott bármelyik kádhoz kérhető. 
Anyaga első osztályú fenyő -felületkezelve (alapozva, be-

FeJPÁrNÁk, kAPAszkOdók

luxus
FéNYTerÁPiA
(30 PoNToS)

kÁdrA FúrHATó CsAPTelePek
Kádra fúrható csaptelepek a 78. oldalon. 

A színterápai jótékony 
hatásairól a szemköz-
ti oldalon olvashat bő-
vebben. 

eresztve kívül-belül, színezve kívül). figyelem! Az előlap-
ok 5-6 cm-rel megnövelik a kád méretét, azon az oldalon 
ahová felszerelik.

FéNYTerÁPiA

el
sA
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N
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N

Ce
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le

li
m

A

zA
rA

Fa előlap
sarok- és asszimetrikus kádakhoz

Fa előlap
egyenes kádakhoz

Elsa
fehér, kék, sötétszürke fejpárna
8 900 Ft

Cassis
fehér fejpárna
18 700 Ft

Olympe
fehér fejpárna
18 700 Ft

Vízszintező láb
6 900 Ft

Kádleeresztő 
automata 6 900 Ft

Cecile
kapaszkodó
5 800 Ft

Lima
kapaszkodó
5 800 Ft

Zara
kapaszkodó
5 800 Ft

Eda
kapaszkodó
5 800 Ft

Kádleeresztő 
klikk-klakk 6 900 Ft

NoSlip bevonat
Egy speciálisan kialakított réteg, amely csúszásmentes felületet eredményez a zuhanytálca 
vagy a fürdőkád felületén, így biztosítva a maximális kényelmet és biztonságot.

Premium kádakhoz  28 900 Ft  Premium zuhanytálcákhoz 22 900 Ft
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CSAPTELEPEK
NIAGARA WELLNESS

Mara süllyeszetett kádtöltő
73 200 Ft

Lara süllyeszetett kádtöltő
73 200 Ft

Sofi süllyeszetett kádtöltő
93 800 Ft

Nilo süllyeszetett kádtöltő
93 800 Ft

30331-5

96 500 Ft

Rustic
csaptelepek

30402

24 300 Ft

Leeresztő 
króm 40 900 Ft

Leeresztő 
réz 67 900 Ft

Kádleeresztő 
króm 72 900 Ft

Kádleeresztő 
réz 107 900 Ft

Gigi
szabadonálló
kádtöltő
bronz vagy króm színben
129 900 Ft

Eliz
szabadonálló
kádtöltő
129 900 Ft

Ilda
szabadonálló
kádtöltő
139 900 Ft
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Üvegvastagság 8 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció..
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 50,5 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Tágas
Tágas belsőterű zuhanykabin
akár 2 embernek is megfelelő.

Rejtett rögzítési pontokkal

Megfordítható
Bármelyik oldali sarokba beszerelhető, 
változtatható nyílásirány.
 
Tartós, krómozott fogantyú

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon..

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Új formájú csúszkarendszer
Tartós, krómozott sárgaréz görgőkkel.
könnyű, halk működtetésű oldalra 
csúszó ajtó.

 
Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!

80x120x195 cm 
145 500 Ft
opció:  Sia-R, Dyna-R zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Maximus
LUXURY ZUHANYKABINOK
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LUXURY ZUHANYKABINOK

Saba

Üvegvastagság 8 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 52 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Rejtett rögzítési pontokkal

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Tartós, krómozott sárgaréz 
görgőkkel
Könnyű, halk működtetésű két oldalra 
csúszó ajtó

Tartós, krómozott fogantyú

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Mágnesesen záródó ajtó 

Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!

90x90x195 cm
150 900 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja
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Lima
LUXURY ZUHANYKABINOK

90x90x195 cm (jobbos vagy balos)
145 500 Ft
opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 56 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Egy oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Lapos, belső rögzítésű 
zsanérok
A könnyű tisztíthatóságért.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

 

Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!



35
WWW.NIAGARA-WELLNESS.HU

LUXURY ZUHANYKABINOK

Manila

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 67 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Két oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Lapos, belső rögzítésű 
zsanérok
A könnyű tisztíthatóságért.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

 

Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!

90x90x195 cm
156 500 Ft
opció:  Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja
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Capri
LUXURY ZUHANYKABINOK

90x90x195 cm
156 500 Ft
opció:  Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 73,5 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Két oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Lapos, belső rögzítésű 
zsanérok
A könnyű tisztíthatóságért.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

 

Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!
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37

LUXURY ZUHANYKABINOK

Vega

90x195 cm
69 200 Ft

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás
78,5 vagy 88,5 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Tartós króm zsanérok
Elegáns, légies megjelenést kölcsönöz 
a kabinjának

Egy oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Megfordítható
Változtatható nyílásirány.

 

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.

Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!

100x195 cm
81 800 Ft

opció:  Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca - a 61-63. oldalon találja
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Xenia
LUXURY ZUHANYKABINOK

80x195 cm
83 900 Ft

90x195 cm
88 900 Ft

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás
52 vagy 57  cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, krómozott fogantyú

Egy oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Lapos, belső rögzítésű 
zsanérok
A könnyű tisztíthatóságért.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

 

Akár 10 évig is tartós 
vízlepergető bevonat
Megakadályozza a vízkő és a 
tisztálkodószer maradványok 
lerakódását. Egyszerűbb, 
vegyszermentes tisztítást tesz 
lehetővé, ezáltal környezetbarát. A 
más, piacon lévő zuhanykabinokkal 
ellentétben nem igényel rendszeres 
karbantartást – időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthat meg!

opció:  Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja
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DISCREET ZUHANYKABINOK

Cara

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 54 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Egy oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Elegáns króm alkatrészek

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Megfordítható
Bármelyik oldali sarokba beszerelhető,
változtatható nyílásirány.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.

80x100x195 cm
126 900 Ft
opció:  Sia-R, Dyna-R, Leo-R zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja
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Emily
DISCREET ZUHANYKABINOK

90x90x195 cm
108 900 Ft
opció:  Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 80 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Egy oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Elegáns króm alkatrészek

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Megfordítható
Bármelyik oldali sarokba beszerelhető,
változtatható nyílásirány.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.
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DISCREET ZUHANYKABINOK

Dana

90x90x195 cm
126 900 Ft
 opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 65 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Két oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Elegáns króm alkatrészek

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.
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Amanda
DISCREET ZUHANYKABINOK

90x90x195 cm
126 900 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 74 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Két oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Elegáns króm alkatrészek

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.

Króm üvegkitámasztó 
karok
Még nagyobb stabilitásért.

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.
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DISCREET ZUHANYKABINOK

Charlotte

90x90x195 cm
105 700 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít. 

Nagy ajtó nyílás 49,5 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
design

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon. 

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, krómozott fogantyú

Krómozott sárgaréz görgős
A dupla görgőkön jobban eloszlik a 
terhelés. Egy ajtó 2 pont helyett 4 
ponton gördül Egyenletesebb, simább 
működés,hosszabb élettartam

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Rugós kivitelű alsó görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását mert 
könnyen kimozdítható az ajtó.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.
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Viki
DISCREET ZUHANYKABINOK

80x195 cm 
83 900 Ft
opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás
67 vagy 77 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Tartós króm zsanérok
Elegáns, légies megjelenést kölcsönöz 
a kabinjának

Két oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.

90x195 cm 
88 900 Ft
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DISCREET ZUHANYKABINOK

Wanda

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 195cm
Az átlagosnál magasabb kivitel.
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás
68,5 vagy 78,5 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Tartós króm zsanérok
Elegáns, légies megjelenést kölcsönöz 
a kabinjának

Egy oldalra nyíló ajtó
Mágnesesen záródó

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Lapos króm küszöb
A tökéletes vízzárásért. 
Kényelmesebb, akadálytalan belépés.

Megfordítható
Változtatható nyílásirány.
 

Elegáns króm alkatrészek

Nyitáskor felemelkedő 
oldalprofil
Oldalprofil az üveg teljes hosszában 
a könnyebb működés, tökéletesebb 
zárás érdekében.

Diszkrét mintázat
A Niagara Wellness Discreet 
kabinok elegáns mintázata azon 
túl, hogy tökéletesen illeszkedik a 
fürdőszobájába zuhanyzás közben is 
diszkréten, sejtelmesen rejti el önt a 
kíváncsi szemek elől.

80x195 cm 
69 900 Ft
opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

90x195 cm 
73 900 Ft



46
WWW.NIAGARA-WELLNESS.HU

Lana
PREMIUM ZUHANYKABINOK

80x80x190 vagy 90x90x190cm 
117 900 Ft
opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 190cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít. 

Nagy ajtó nyílás 43/50 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

A legújabb trend szerinti 
design

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon. 

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, krómozott fogantyú

Krómozott sárgaréz görgős
A dupla görgőkön jobban eloszlik a 
terhelés. Egy ajtó 2 pont helyett 4 
ponton gördül Egyenletesebb, simább 
működés,hosszabb élettartam

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Rugós kivitelű alsó görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását mert 
könnyen kimozdítható az ajtó.

Könnyű szerelhetőség
Gyorscsatlakozású elemek
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Adele
PREMIUM ZUHANYKABINOK

80x80x190 vagy 90x90x190cm 
117 900 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 190cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít. 

Nagy ajtó nyílás 41/51,5 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

A legújabb trend szerinti 
design

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon. 

Elegáns króm alkatrészek

Tartós, krómozott fogantyú

Krómozott sárgaréz görgős
A dupla görgőkön jobban eloszlik a 
terhelés. Egy ajtó 2 pont helyett 4 
ponton gördül Egyenletesebb, simább 
működés,hosszabb élettartam

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Rugós kivitelű alsó görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását mert 
könnyen kimozdítható az ajtó.

Könnyű szerelhetőség
Gyorscsatlakozású elemek
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Eda
PREMIUM ZUHANYKABINOK

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 190 cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 49 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Elegáns króm alkatrészek

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Tartós, krómozott fogantyú

Rugós kivitelű alsó görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását mert 
könnyen kimozdítható az ajtó.

Krómozott sárgaréz görgős
A dupla görgőkön jobban eloszlik a 
terhelés. Egy ajtó 2 pont helyett 4 
ponton gördül Egyenletesebb, simább 
működés,hosszabb élettartam

Egy oldalra csúszó ajtó
mágnesesen záródó

Megfordítható
Bármelyik oldali sarokba beszerelhető,
változtatható nyílásirány.

A legújabb trend szerinti 
design

120x190 
opció: zuhanytálcák Dyna-R 35-37. oldalon találja
84 900 Ft
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Carol 90
90x90x190 cm  104 900 Ft
opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

EGYÜTT OLCSÓBB!  
LEO-S 90x90x16 cm zuhanytálca 32 900 Ft
Kabin+tálca: 137 800 Ft helyett 124 900 Ft

Carol 100
80x100x190 cm 121 200 Ft
opció: Dyna-R, Leo-R zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

EGYÜTT OLCSÓBB!   
LEO-R 80x100x14 cm zuhanytálca 40 900 Ft
Kabin+tálca: 162 100 Ft helyett 146 900 Ft

PREMIUM ZUHANYKABINOK

Carol

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 190 cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.

Nagy ajtó nyílás
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Elegáns króm alkatrészek

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Tartós, krómozott fogantyú

Tartós, krómozott zsanérok

Egy oldalra nyíló ajtó
mágnesesen záródó

Megfordítható
Bármelyik oldali sarokba beszerelhető,
változtatható nyílásirány.
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90x90x190 cm
104 900 Ft opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

EGYÜTT OLCSÓBB!    
LEO-Q 90x90x16 cm zuhanytálca 32 900 Ft
Kabin+tálca: 137 800 Ft helyett 124 900 Ft

Üvegvastagság 6 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil konstrukció.
 
Magasság 190 cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.
 
Nagy ajtó nyílás 60 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Elegáns króm alkatrészek

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Tartós, krómozott fogantyú

Tartós, krómozott zsanérok

Egy oldalra nyíló ajtó
mágnesesen záródó

Megfordítható
Bármelyik oldali sarokba beszerelhető,
változtatható nyílásirány.

Alexa
PREMIUM ZUHANYKABINOK
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WALK-IN ZUHANYFALAK

Dalia   Frida   Ivette

Dalia
90x195+110×195 cm 154 900 Ft

állítható kitámasztókar 70-100 cm

Frida
90, 100, 110x195 cm 87 900  Ft

állítható kitámasztókar 70-100 cm

Ivette
140x195 cm 98 900 Ft

állítható kitámasztókar 70-100 cm

WALK-IN
ZUHANYFALAK

Üvegvastagság
8 mm
Edzett biztonsági üveg.
Az ön védelme érdekében,
nagyon erős, stabil 
konstrukció.
 
Magasság 195 cm
Az átlagosnál magasabb 
kivitel. Zuhanytálca 
használata nélkül is
teljes értékű 
használhatóságot biztosít.
 
A legújabb trend 
szerinti keret nélküli 
design

Könnyű 
szerelhetőség

Elegáns króm 
alkatrészek

Állítható profilok a 
falhoz rögzítésnél
Ha nem teljesen 
függőleges a fal, akkor 
akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.
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Lotus Art 

CLASSIC ZUHANYKABINOK

90x90x190 cm
egypontos fogantyúkkal, szürke görgőkkel  59 900 Ft
kétpontos fogantyúkkal, krómozott görgőkkel 64 900 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca  - a 61-63. oldalon találja

EGYÜTT OLCSÓBB!    
LEO-Q 90x90x16 cm zuhanytálca 32 900 Ft
egypontos kabin+tálca: 92 800 Ft helyett 77 900 Ft
kétpontos kabin+tálca: 97 800 Ft helyett 82 900 Ft

Üvegvastagság 5 mm
edzett biztonsági üveg.
 
Magasság 190cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít. 

Nagy ajtó nyílás
mérettől függően. Kényelmes 
belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Dupla görgős
A dupla görgőkön jobban eloszlik 
a terhelés. Egy ajtó 2 pont helyett 
4 ponton gördül Egyenletesebb 
működés, hosszabb élettartam

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Krómozott ajtónyitó

Rugós kivitelű alsó görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását mert 
könnyen kimozdítható az ajtó.
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CLASSIC ZUHANYKABINOK

Lotus Wave

90x90x190 cm
90x90x190 cm   49 900 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca - a 61-63. oldalon találja

EGYÜTT OLCSÓBB!    
LEO-Q 90x90x16 cm zuhanytálca 32 900 Ft
Kabin+tálca: 82 800 Ft helyett 67 900 Ft

Üvegvastagság 5 mm
edzett biztonsági üveg.
 
Magasság 190cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít. 

Nagy ajtó nyílás
mérettől függően. Kényelmes 
belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Krómozott ajtónyitó

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Dupla görgős
A dupla görgőkön jobban eloszlik 
a terhelés. Egy ajtó 2 pont helyett 
4 ponton gördül Egyenletesebb 
működés, hosszabb élettartam

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Rugós kivitelű alsó görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását mert 
könnyen kimozdítható az ajtó.
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Lotus frost 
80x80x190, 90x90x190 cm   47 400 Ft
opció: Sia-Q, Dyna-Q, Leo-Q zuhanytálca
- a 61-63. oldalon találja

Lotus    Ambon    
CLASSIC ZUHANYKABINOK

Üvegvastagság 5 mm
edzett biztonsági üveg.
 
Magasság 190 cm

Nagy ajtó nyílás
Kényelmes belépést tesz 
lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Dupla görgős
A dupla görgőkön jobban 
eloszlik a terhelés. Egy ajtó 2 
pont helyett 4 ponton gördül 
Egyenletesebb működés, 
hosszabb élettartam

Állítható profilok a 
falhoz rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Krómozott ajtónyitó

Rugós kivitelű alsó 
görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását 
mert könnyen kimozdítható az ajtó.

Frost üvegmintázat

Ambon frost 
80x80x190, 90x90x190 cm   47 400 Ft
opció: Sia-S, Dyna-S, Leo-S zuhanytálca
 - a 61-63. oldalon találja

fro
st

EGYÜTT OLCSÓBB!    
LEO-Q zuhanytálca 32 900 Ft
Kabin+tálca: 80 300 Ft helyett 65 900 Ft

EGYÜTT OLCSÓBB!    
LEO-S zuhanytálca 32 900 Ft
Kabin+tálca: 80 300 Ft helyett 65 900 Ft

fro
st
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Alor 
90x90x150 cm    48 400 Ft
opció: Rubi-A, Rubi-B, Roni-A, Roni-B zuhanytálca
- a 61-63. oldalon találja

CLASSIC ZUHANYKABINOK

 Alor
Üvegvastagság 5 mm
edzett biztonsági üveg.
 
Magasság 150 cm

Nagy ajtó nyílás
Kényelmes belépést tesz 
lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Dupla görgős
A dupla görgőkön jobban 
eloszlik a terhelés. Egy ajtó 2 
pont helyett 4 ponton gördül 
Egyenletesebb működés, 
hosszabb élettartam

Állítható profilok a 
falhoz rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Krómozott ajtónyitó

Rugós kivitelű alsó 
görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását 
mert könnyen kimozdítható az 
ajtó.

EGYÜTT OLCSÓBB!    
Roni-B zuhanytálca 52 900 Ft
Kabin+tálca: 101 300 Ft helyett 81 900 Ft

Alor 
90x90x150 cm    48 400 Ft
opció: Rubi-A, Rubi-B, Roni-A, Roni-B zuhanytálca
- a 61-63. oldalon találja

EGYÜTT OLCSÓBB!    
Rubi-B zuhanytálca 52 900 Ft
Kabin+tálca: 101 900 Ft helyett 67 900 Ft
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90x90x208 cm
98 900 Ft

CLASSIC ZUHANYKABINOK

Nicole white / black

Üvegvastagság 5 mm
edzett biztonsági üveg.
 
Magasság 208cm

Nagy ajtó nyílás
Kényelmes belépést tesz 
lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

Két oldalra csúszó ajtó
Mágnesesen záródó

Krómozott ajtónyitó

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Görgős
A görgőkön egyenletesen oszlok 
el a terhelés. Egy ajtó 2 ponton 
gördül Egyenletes működés, 
hosszú élettartam

Egykaros, 
kerámiabetétes 
csaptelep

Állítható magasságú
kézi zuhany

Rugós kivitelű alsó 
görgők
Megkönnyíti a kabin tisztítását 
mert könnyen kimozdítható az 
ajtó.

Erősített akril 
zuhanytálca

Üveg piperepolc

Üveg hátfal
Nem kell aggódjon, hogy eláztatja 
a falat

Nicole white

Nicole black



57
WWW.NIAGARA-WELLNESS.HU

90x90x208 cm
98 900 Ft

Üvegvastagság 6 mm
edzett biztonsági üveg.
az ön védelme érdekében,
erős, stabil konstrukció
 
Magasság 207 cm
Az átlagosnál magasabb kivitel. 
Zuhanytálca használata nélkül is
teljes értékű használhatóságot biztosít.

Nagy ajtó nyílás 50 cm
Kényelmes belépést tesz lehetővé.

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
keret nélküli design

Erősített akril zuhanytálca

Trópusi esőztető 

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
Ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 20 mm eltérést is 
korrigálhat.

Piperepolc

Kézi zuhany

6 db masszázsfúvóka 

Elegáns króm alkatrészek

Vízzáró profilok
Hogy a víz a zuhanykabinon belül 
maradjon.

Egykaros, kerámiabetétes 
csaptelep

Üveg hátfal
Nem kell aggódjon, hogy eláztatja a falat

Tartós, rozsdamentes acél 
fogantyú

Tartós, krómozott zsanérok

Egy oldalra nyíló ajtó
mágnesesen záródó

90x90x207 cm
149 900 Ft

Mythos
MASSZÁZSKABIN
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Kicsi a fürdőszobája? Nem szeretne választani a fürdés vagy a zuhanyzás között? Nem 
fér be a kád mellé egy zuhanykabin? Általában zuhanyzik, de szeretné, ha a kád is 
megmaradna? Van megoldás! Használjon kádparavánt! Nem kell többé attól tartania, 
hogy eláztatja a fürdőszobát, mert zuhanyozáskor megakadályozza, hogy a víz 
kifröccsenjen. Ha fürdik, akkor sem fogja zavarni, egyszerűen csak hajtsa fel a falra.

KÁDPARAVÁNOK

Bali   Java

Bali trans
120x140 cm
42 500 Ft

Java trans
80x140 cm
29 900 Ft

Üvegvastagság 6 mm
edzett biztonsági üveg.
az ön védelme érdekében,
erős, stabil konstrukció
 
Magasság 140 cm

Könnyű szerelhetőség

A legújabb trend szerinti 
design

Elegáns króm alkatrészek

Állítható profilok a falhoz 
rögzítésnél
ha nem teljesen függőleges a 
fal, akkor akár 15 mm eltérést is 
korrigálhat

A tökéletesen beépített termék megfelelő védelmet nyújt a kifröccsenő víz 
ellen, de minimális vízszivárgás előfordulhat, ami nem jelenti a termék hibáját. 
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Üvegvastagság 4 mm
edzett, átlátszó biztonsági üveg.
az ön védelme érdekében,
erős, stabil konstrukció
 
Magasság 140 cm

Könnyű szerelhetőség

Teljesen a falra hajtható

Elegáns króm alkatrészek

Carina   
KÁDPARAVÁNOK

81x140 cm
54 900 Ft 

2 RÉSZES

130x140 cm
69 900 Ft

3 RÉSZES

A tökéletesen beépített termék megfelelő védelmet nyújt a kifröccsenő víz 
ellen, de minimális vízszivárgás előfordulhat, ami nem jelenti a termék hibáját. 
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Üvegvastagság 5 mm
edzett, átlátszó biztonsági üveg.
az ön védelme érdekében,
erős, stabil konstrukció
 
Magasság 140 cm
 
Könnyű szerelhetőség

Elegáns króm alkatrészek

Teljesen a falra hajtható

KÁDPARAVÁNOK

Heni

3 Részes

A tökéletesen beépített termék megfelelő védelmet nyújt a kifröccsenő víz 
ellen, de minimális vízszivárgás előfordulhat, ami nem jelenti a termék hibáját. 

120x140 cm
54 900 Ft
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Heni
ULTRASLIM

Zuhanytálcák

35 mm magasságú, nagy 
teherbírású öntött márvány 
zuhanytálca, ajándék leeresztő 
szifonnal.
A felülete sima és ragyogó. Minden Niagara 
Wellness öntött márvány zuhanytálca 
jellemzője a funkcionalitás és a stabilitás. 
Az alacsony magasság miatt az idősek is 
könnyen, kényelmesen be tudnak lépni

Legújabb trend szerinti design
Elegáns, szemet gyönyörködtető forma, a 
kényelem és a praktikum találkozása.

100% Higiénia
Európai alapanyagból a legkorszerűbb 
eljárással készülő antibakteriális felületű. 

Könnyen tisztán tartható sima 
és fényes felület  
nehezen tapad meg a szennyeződés, illetve 
könnyebben eltávolítható róla.

Meleg tapintású

Tartós 
Kiválóan ellenáll a kémiai hatásoknak, 
hosszan megtartja a színét és csillogó 
felületét. Kisebb karcok, sérülések könnyen 
javíthatók.

10 Év garancia

Európai termék

Sia-Q
80x80x3,5 90x90x3,5
60 900 Ft

Sia-S
80x80x3,5 90x90x3,5
60 900 Ft

Sia-R
80×100×3,5 cm 75 900 Ft-tól

90×100×3,5 cm 79 900 Ft-tól

80×120×3,5 cm 88 900 Ft-tól

90×120×3,5 cm 93 900 Ft-tól

Bármelyik RAL színben rendelhető.
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Zuhanytálcák
PREMIUM

80×80×5,5 cm
90×90×5,5 cm

32 900 Ft

80×80×5,5 cm
90×90×5,5 cm

32 900 Ft

Dyna-Q

Dyna-S

Dyna-R

80×80×16 cm
90×90×16 cm

32 900 Ft

80×80×16 cm
90×90×16 cm

32 900 Ft

80×100×14 cm
40 900 Ft

Leo-Q

Leo-S

Leo-R

az alacsony magasság miatt az idősek
is könnyen,  kényelmesen be tudnak lépni

a megemelt magasság miatt a tálca alatt elfér
a szifon és a lefolyócső, ezért könnyebb beépíteni

80×100×5,5 cm 40 900 Ft

80×120×5,5 cm 43 900 Ft

90×120×5,5 cm 45 900 Ft

55 mm magasságú, nagy teherbírású 
akril zuhanytálca, ajándék leeresztő szifonnal

160 mm magasságú, nagy teherbírású 
akril zuhanytálca, ajándék leeresztő szifonnal
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PREMIUM

Zuhanytálcák

80x80x28,5 cm 
90x90x28,5 cm

52 900 Ft

80x80x28,5/43,5 cm 
90x90x28,5/44 cm

52 900 Ft

80x80x28,5 cm 
90x90x28,5 cm

52 900 Ft

Rubi-A

Roni-A

Rea-A

80x80x38,5 cm 
90x90x38,5 cm

52 900 Ft

80x80x31,5/48,5 cm 
90x90x31,5/48,5 cm

52 900 Ft

80x80x38,5 cm 
90x90x38,5 cm

52 900 Ft

Rubi-B

Roni-B

Rea-B

a szokásosnál mélyebb kivitel miatt az idősek és 
gyermekek  tisztálkodását könnyíti meg

a szokásosnál mélyebb kivitel és ülőfelület miatt az idősek 
és gyermekek  tisztálkodását teszi kényelmesebbé

megemelt magasságú, nagy teherbírású 
akril zuhanytálca, ajándék leeresztő szifonnal

megemelt magasságú, nagy teherbírású 
akril zuhanytálca, ajándék leeresztő szifonnal



140x22 cm
92 900 Ft 
Anyaga: alumínium ötvözet 
Ezüst színű front, fehér színű hátsó panel 
1 db beépített felső esőztető zuhany 
3 db fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Kerámiabetétes csaptelep 
Rozsdamentes flexibilis zuhanygégecső (1,5 m) 
3 db váltószelep

Arun
ZUHANYPANELEK



120x26 cm 
89 900 Ft
Anyaga: alumínium ötvözet 
Feketére és fehérre festett panel 
1 db beépített felső esőztető zuhany 
4 db beépített fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Kerámiabetétes csaptelep 
Rozsdamentes flexibilis zuhanygégecső (1,5m) 
3 db váltószelep (krómozott)

ZUHANYPANELEK

INGA
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160x20 cm
119 900 Ft 
Anyaga: matt felületű 
rozsdamentes acél 
1 db beépített felső esőztető 
zuhany 
2 db új formájú ultra vékony fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Kerámiabetétes csaptelep 
Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5m) 
3 db váltószelep (krómozott)

Victoria
ZUHANYPANELEK

ULTRA
VÉKONY

FÚVÓKÁK 



140x22 cm
109 900 Ft 
Anyaga: alumínium ötvözet 
Fehér színű front, és feketére festett hátsó panel 
1 db beépített felső esőztető zuhany 
1 db speciális vízesés fúvóka 
3 db beépített fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Kerámiabetétes csaptelep 
Rozsdamentes flexibilis zuhanygégecső (1,5m) 
4 db váltószelep (krómozott)

ZUHANYPANELEK

Rajna



140x26 cm
98 900 Ft 
Anyaga:feketére festett alumínium ötvözet 
1 db felső esőztető zuhany 
6 db beépített fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Kerámiabetétes csaptelep 
Rozsdamentes flexibilis zuhanygégecső (1,5m) 
3 db váltószelep (krómozott)

Ribbon
ZUHANYPANELEK
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Angel
125x13 cm 
59 900 Ft
Anyaga: ujjlenyomat álló rozsdamentes acél 
1 db beépített felső esőztető zuhany 
2 db új formájú szögletes nagy fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Beépített csaptelep nélkül! Meglévő csaptelephez csatlakoztatható 
Rozsdamentes flexibilis zuhanygégecső (1,5m) 
Váltószelep (krómozott)

ZUHANYPANELEK

Abby   Angel

Abby
140x22 cm
68 900 Ft
Anyaga: alumínium ötvözet 
Feketére és fehérre festett panel 
1 db beépített felső esőztető zuhany 
2 db beépített nagy fúvóka 
Kézi zuhany 
Kézi zuhanyfej tartó 
Kerámiabetétes csaptelep 
Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5m) 
Váltószelep (krómozott)

MEGLÉVŐ
CSAPTELEPHEZ 

CSATLAKOZTATHATÓ 



150x18 cm
99 900 Ft
Anyaga: tükrös felületű rozsdamentes acél; 6 db fúvóka; Kézi zuhany; Kézi zuhanyfej tartó; Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5 m); 2 db beépített felső esőztetős zuhany; Kerámiabetétes csaptelep; 4 állású váltószelep 
(krómozott sárgaréz), Kádtöltővel

Ruacana
ZUHANYPANELEK

KÁ
D

TÖ
LT

Ő
VE

L



Gura
125x18 cm
74 700 Ft
Anyaga: alumínium ötvözet 
- feketére festett fali, fehérre 
festett felső panel; 2 db 
beépített nagy kör fúvóka; 
Kézi zuhany; Kézi zuhanyfej 
tartó (krómozott sárgaréz); 
Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5 m); 
Beépített felső esőztetős 
zuhany - vízeséssel; 
Kerámia betétes csaptelep; 
Váltószelep (krómozott)

Guma
160x18 cm
90 900 Ft
Anyaga: Fehérre festett 
alumínium ötvözet; 3 db 
beépített kör fúvóka; 2 
funkciós kézi zuhany; Kézi 
zuhanyfej tartó; Rozsdamentes 
flexibilis zuhanygégecső (1,5 
m); Beépített felső esőztetős 
zuhany; Kerámia betétes 
csaptelep; 4 db váltószelep 
(krómozott)

ZUHANYPANELEK

Guma   Gura
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Matakil
150x15 cm

63 700 Ft
Anyaga: fehérre festett alumínium 

ötvözet; 2 db beépített fúvóka; 
Kézi zuhany; Kézi zuhanyfej 

tartó; Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5 m); 2 db 

beépített felső esőztetős zuhany; 
Kerámia betétes csaptelep; 

Váltószelep (krómozott)

Martins
150x20 cm
70 900 Ft
Anyaga: Feketére festett alumínium 
ötvözet; 2 db beépített fúvóka; 
Kézi zuhany; Kézi zuhanyfej 
tartó; Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5 m); 2 db 
beépített felső esőztetős zuhany; 
Kerámia betétes csaptelep; 
Váltószelep (krómozott)

Martins   Matakil
ZUHANYPANELEK



Rusomo 160x20 cm
95 600 Ft
Anyaga: tükrös felületű rozsdamentes acél; 8 db fúvóka; 
Kézi zuhany; Kézi zuhanyfej tartó; Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5 m); Beépített felső esőztetős zuhany; 
Kerámiabetétes csaptelep; 4 db váltószelep (krómozott sárgaréz)

Ramona
150x20 cm

87 700 Ft
Anyaga: tükrös felületű 

rozsdamentes acél; 
2 db állítható fúvóka; Kézi 

zuhany; Kézi zuhanyfej tartó; 
Rozsdamentes flexibilis 

zuhanygégecső (1,5 m); 1 db 
beépített felső esőztetős 

zuhany; Kerámiabetétes 
csaptelep; 3 állású váltószelep 

(krómozott sárgaréz)

ZUHANYPANELEK

Rusomo   Ramona   Crystal   

Crystal
150x13 cm 
70 700 Ft
Anyaga: ezüstre festett 
alumínium ötvözet; 4 
db fúvóka; Kézi zuhany; 
Kézi zuhanyfej tartó; 
Rozsdamentes flexibilis 
zuhanygégecső (1,5 m); 
Beépített felső esőztetős 
zuhany; Kerámia betétes 
csaptelep; Váltószelep 
(krómozott)



Aktív 
kerámiagolyók

Szűrős kézi zuhanyfej 
8 hidromasszázs funkcióval

Kiszűri a klórt a vízből, egészségesen tartja, védi a bőrt és a hajat.
Zuhanyzás közben, a C  vitaminos gömbökből C-vitamin oldódik ki , ez a bőrt 
fényesebbé és rugalmasabbá teszi. A Far-Infrared (mélyreható infravörös) 
biokerámia réteg megváltoztatja a víz strukturáját, energetizálja azt, így a 
természetes vizekben történő fürdőzés élményét biztosítja. E mellett, javítja 
a víz tisztító erejét, a szennyeződéseket mélyrehatóan eltávolítja a bőrről és 
a bőrnek hidratáltságot ad. Zuhanyzás közben negatív ionokat  bocsájt ki, 
melyek javítják a tüdő levegőcseréjét és az anyagcserét.
Cserélhető klórszűrő a nyélben

Zuhanyfej 7 300 Ft (tartalmaz 1 db szűrőbetétet)

Szűrőbetét 3 100 Ft  (kb. 44 m3 víz szűrésére vagy 6 hónap használatra elegendő)

 A zuhanyszűrő hatásos kezelést nyújt, eltávolítja a klórt, megakadályozza a 
baktériumok, algák , gombák elszaporodását, tisztítja és aktivizálja a fürdővizet. 
A zuhanyszűrő belsejében lévő ásványi anyag gömbök eltávolítják a klórt a vízből 
és a termálforrásokéhoz hasonló összetételű ásványokat juttatnak a vízbe. 

TISZTA, KLÓRMENTES 
ZUHANYZÁS!

Zuhanyszűrő
Anizotróp ferrit mágnes a zuhanyszűrőben egy lágyabb, 
energikusabb vizet eredményez, a víz pezsgése felerősödik – 
mintha habzana. Az aktív kerámia golyók hatására megváltozik 
a víz szerkezete, úgy fogja érezni magát mintha természetes 
vizekben fürdőzne. A szénszűrő eltávolítja a vízből a szerves 
anyagokat, a kellemetlen szagokat és ízeket, valamint a vízben 
található szintetikus vegyszereket is.
Használható 2-60 °C között

Szűrő 6 200 Ft (tartalmaz 1 db szűrőbetétet)

Szűrőbetét 3 100 Ft 
(kb. 44 m3 víz szűrésére vagy 6 hónap használatra elegendő)

KDF Ca szulfit

Mechanikai
szűrő

Aktív szén Anizotrópikus 
Ferrit mágnes

MIT TARTALMAZ A SZŰRŐ?

NEGATIV IONOK
INFRAVÖRÖS
C-VITAMIN

ESŐZTETŐ
MASSZÁZS
SZAUNA
TONIZÁLÓ
ESŐZTETŐ + MASSZÁZS
ESŐZTETŐ + SZAUNA
ESŐZTETŐ + TONIZÁLÓ
SZÜNETELTETÉS

EGÉSZSÉGES ÉS
KLÓRMENTES

KÖNNYŰ
BESZERELÉS

SZŰRŐPATRON

ÉLVEZZE A GYÓGYFÜRDŐT OTTHON

EGYSZERŰ
SZŰRŐBETÉT-
CSERE
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Tisztítószerek
NIAGARA WELLNESS

Annak érdekében, hogy az ön által vásárolt zuhanykabin, kád vagy 
masszázskád évek múltával is megőrizze újszerű ragyogását kérjük, figyeljen 
néhány alapelvre. Először is figyeljen arra, hogy melyik terméket milyen 
tisztítószerrel tisztítja. Számos anyag károsíthatja a termék felületét, ezeket 
kerüljék el. Ilyenek például az ammónia, aceton vagy alkohol. Az is fontos, 
hogy a tisztításhoz csak puha szivacsot vagy törlőkendőt használjon. Ne 
használjon maró vegyi anyagokat vagy súroló szemcséket tartalmazó 
tisztítószereket, mert ezek könnyen károsíthatják a termék felületét. Azért, 
hogy ügyfeleink mindennap megfelelően tudják ápolni termékeiket 3 új 
professzionális tisztítószert találhatnak kínálatunkban.

Akril kád és
zuhanytálca
PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÓ
Rendkívül hatékony tisztítószer akril 
fürdőkádak és zuhanytálcákhoz. Ideális 
mindennapi használatra - nem tartalmaz 
maró hatású anyagokat és súroló hatású 
részecskéket. Tökéletesen eltávolítja 
a szappanmaradványokat, a fürdőolaj 
lerakódást, a zsíros szennyeződéseket és az 
enyhe vízkövet az akril kád és a zuhanytálca 
felületéről. Védőréteget képez, amely 
gátolja a vízkő lerakódást.
Karcolásmentes tisztító formula
Biztonságosan használható akril felületen
Nem tartalmaz koroziót okozó anyagot
Selymes felületet eredményez
Ideális mindennapos használatra

2 600 Ft

Zuhanykabin és 
kádparaván
AKTÍV TISZTÍTÓ HAB
Új aktív tisztító hab formula, amely 
hatékonyan gondoskodik és védelmet 
nyújt üveg és műanyag zuhanykabin, 
kádparaván számára. Azonnal eltávolítja a 
szappan, a fürdőolaj és a zsír maradványait, 
a vízfoltokat és kemény víz okozta 
szennyeződéseket.
Új aktívhab formula
Csík és foltmentes felület
Karcmentes tisztítás
Nem mattítja el a felületet
Ideális mindennapos használatra

2 600 Ft

Hidromasszázs
TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ
Speciálisan kifejlesztett hatóanyag, 
amely hatékonyan tisztítja és fertőtleníti 
a masszázsrendszereket. Rendszeres 
használata biztosítja a rendszer optimális 
működését és késlelteti az újabb 
szennyeződés kialakulását.
Védelem a masszázsrendszernek
Speciálisan kifejlesztett formula
Semlegesíti a kellemetlen szagokat
Nem tartalmaz klórt
Kíméletes a kádfelülethez

2 600 Ft
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Play   Nevada 
KÜLÖNLEGES LED-ES TÜKRÖK

Play 

100x65 cm 115 900 Ft
Hicover burkolat
Bluetooth vevő
Két hangszóró (mono hang)
LED világítással
Csiszolt szélekkel
Érintő kapcsolóval
Páramentesítővel
IP 44

Zenélő tükör
Szeretné a saját zenéjét hallgatni a fürdő-
szobájában? A Play tükör Bluetooth ve-
vővel és két hangszóróval van felszerelve. 
Így ön könnyen csatlakoztathat bármilyen 
eszközt, pl. okos telefont és hallgathatja 
kedvenc zenéjét, miközben borotválkozik, 
vagy a kádban relaxál. 

Nevada 
85x65 cm 87 900 Ft
Lekerekített, csiszolt sarok
3x nagyító tükörrel
LED világítással
Érintő kapcsolóval
Páramentesítővel

Nagyítós tükör
Több részletet szeretne látni sminke-
lés közben? Használja a háromszoros 
nagyítású kozmetikai tükröt kör alakú LED 
háttérvilágítással.
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KÜLÖNLEGES LED-ES TÜKRÖK

Ready    Star    Lento

Star 

50x60 cm 35 900 Ft

60x70 cm 39 900 Ft
Hicover burkolat
LED világítás
Csiszolt szélek
Billenő kapcsolóval
IP 55

Ready 

80x60 cm 64 900 Ft
LED világítással
Digitális órával
Billenő kapcsolóval
Lekerekített sarkokkal
IP55

Órás tükör
A tükörbe épített óra segít-
ségével a reggeli rohanásban 
is mindig tudni fogja, hogy 
mennyi időt tölthet még a 
készülődéssel.

Lento 

60x60 cm 39 900 Ft
LED világítással
Csiszolt szélekkel
Billenő kapcsolóval
IP 44
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Zeta   Beta 
KÜLÖNLEGES LED-ES TÜKRÖK

Zeta
110x80 cm 138 900 Ft

90x70 cm 126 900 Ft
LED világítás
IP 55
Kagylós élek

Opciók:
Mozgás érzékelős kapcsoló 15 900 Ft
Érintő kapcsoló 7 900 Ft
Érintő kapcsoló fényintenzitás 
szabályozással 9 900 Ft
Páramentesítő (30x40cm) 10 900 Ft
Egyedi méretre készítés – Kérjen ajánlatot

Az ovális tükör alacsonyan vasazott üvegre 
lett rögzítve, szabálytalan vágott éllel. A 
tükör mögött elhelyezett LED világítás a 
széleken erős, csillogó fényt eredményez.

Beta 

60x60 cm 89 900 Ft

80x80 cm 98 900 Ft

90x90 cm 108 900 Ft

A tükör alacsonyan vasazott üvegre lett 
rögzítve matt szélekkel. A tükör mögött 
elhelyezett LED világítás látványos módon 
tükrözi az erős, szórt fényt.

Opció:
Egyedi méretre készítés – Kérjen ajánlatot
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Sigma 

80x90 cm 117 900 Ft

60x80 cm 106 900 Ft

A szögletes tükör alacsonyan vasazott 
üvegre lett rögzítve, szabálytalan vágott 
éllel. A tükör mögött elhelyezett LED 
világítás a széleken erős, csillogó fényt 
eredményez.

Opciók:
Mozgás érzékelős kapcsoló 15 900 Ft
Érintő kapcsoló 7 900 Ft
Érintő kapcsoló fényintenzitás 
szabályozással 9 900 Ft
Páramentesítő (30x40cm) 10 900 Ft
Egyedi méretre készítés – Kérjen ajánlatot

KÜLÖNLEGES LED-ES TÜKRÖK

Sigma   Alfa   Forte

Forte 

80x60 cm 99 700 Ft

80x80 cm 105 400 Ft

Alfa 

80x90 cm 96 900 Ft

60x80 cm 91 900 Ft

A tükör alacsonyan 
vasazott üvegre lett 
rögzítve matt szélek-
kel. A tükör mögött 
elhelyezett LED világí-
tás látványos módon 
tükrözi az erős, szórt 
fényt.

Opciók:
Egyedi méretre készítés – Kérjen 
ajánlatot

Opciók:
Mozgás érzékelős kapcsoló 15 900 Ft
Érintő kapcsoló 7 900 Ft
Páramentesítő (30x40cm) 10 900 Ft
Egyedi méretre készítés – Kérjen 
ajánlatot

Szögletes formájú 
tükör. A tükör felüle-
tének peremén és az 
oldalsó üvegfalakon 
is LED gondoskodik a 
világításról.  



A NIAGARA WELLNESS TERMÉKEKET MEGVÁSÁROLHATJA:

Play


