
DALLAS
SPA în casã

Albul curat al colecþiei Dallas, împreunã cu lemnul de pe perete ºi podea vã vor permite sã schimbaþi 
interiorul unei bãi tradiþionale într-un adevãrat SPA. Întregul aranjament este completat de lavoarul frumos 
profilat, care se compune perfect cu bateria în stilul retro.

CALITATEA SUPERIOARÃ 
A MATERIALELOR

MÂNERE 
ERGONOMICE

MOBILIER CU O REZISTENÞÃ
SPORITÃ LA UMIDITATE

DALLAS alb

MOBILIER PREVÃZUT PENTRU 
AUTO-ASAMBLARE

POSIBILITATEA DE DESCHIDERE A 
UªILOR SPRE DREAPTA SAU SPRE STÂNGA



DALLAS alb
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DALLAS
SPA în casã

• În timpul montajului dulapului existã posibilitatea de mutare a uºii pe partea dreaptã sau pe stânga 
cât ºi fixarea mânerelor în partea de jos sau de sus a dulapului.
• Sub înãlþimea lavoarului se înþelege înãlþimea marginii exterioare.



ACCESORII SUPLIMENTARE



Mobilier

Calitatea superioarã a 
materialelor

Corpurile ºi fronturile 
mobilierului Aquaform sunt 
executate din materiale 
certificate de înaltã calitate. 
Componentele auxiliare – 
mânerele, mecanismele de 
închidere, sticla, balamalele 
- provin de la furnizori  
consacraþi, cea ce sporeºte 
calitatea, durabilitatea ºi 
funcþioanlitatea produsului final.

Posibilitatea de deschidere a 
uºilor spre dreapta sau spre 
stânga

Anumite modele de 
dulapuri pentru baie au o 
construcþie universalã, care 
permite montarea uºilor cu 
deschidere spre dreapta sau 
stânga. Aceastã soluþie oferã 
întotdeauna acces convenabil la 
conþinutul dulapului ºi libertate 
în alegerea unui loc potrivit 
pentru acesta în baie.

Tehnologie modernã 
(MDF + ACRIL) 

Folosirea tehnologiei 
MDF+acril în anumite colecþii 
de mobilier face ca suprafaþa 
fronturilor sã aibã un luciu 
pronunþat ºi de mare efect. În 
combinaþie cu o gamã variatã 
de culori (alb, negru, antracit, 
violet) s-a obþinut un mobilier cu 
finisaj unic. Suplimentar, placa 
MDF+acril este rezistentã la 
razele UV ºi se caracterizeazã 
printr-o rezistenþã sporitã 
la umiditate ºi la acþiunea 
substanþelor chimice.

Mobilier montat

Folosirea tehnologiilor 
moderne necesitã un montaj 
de specialitate care garanteazã 
utilizarea confortabilã a 
produselelor noastre. De aceea, 
o parte din mobilierul Aquaform 
se poate oferi ca un produs 
gata asamblat, în limita unor 
condiþii speciale agreate.

Sertare încãpãtoare

Sertarele încãpãtoare reprezintã 
o soluþie practicã mai ales 
pentru bãile care au o suprafaþã 
micã de utilizare. Confortabile, 
sertarele adânci cu mecanismul 
de frânare permit depozitarea 
multor accesorii pentru baie, 
chiar ºi a celor cu gabarit mai 
mare. Acest lucru reprezintã 
garanþia menþinerii curãþeniei în 
întreaga baie.

Mobilier prevãzut pentru 
auto - asamblare

Oferta de mobilier Aquaform® 
este pregãtitã pentru auto-
asamblare.
Acest lucru permite pãstrarea 
mobilierului la preþ atractiv ºi 
faciliteazã confort în timpul 
transportului. În ambalajul 
mobilierului sunt anexate 
toate instrucþiunile de montaj 
aferente.

Rafturi de sticlã

Rafturile de sticlã din dulapuri 
reprezintã un echipament 
practic, care totodatã mãreºte 
atractivitatea mobilierului. 
Rafturile permit menþinerea 
ordinii ºi pãstrarea la îndemânã 
a cosmeticelor preferate cât 
ºi a tuturor produselor pentru 
toaletã.

Mobilier cu o rezistenþã
sporitã la umiditate

Echipamentul de baie este 
în permanenþã supus la 
acþiunea apei, a umezelii ºi a 
temperaturii schimbãtoare. De 
aceea mobilierul Aquaform® 
este realizat din materiale de 
înaltã calitate cu o ridicatã 
rezistenþã la umezealã.



Mecanismul de închidere 
silenþioasã a uºilor

În dulapurile Aquaform sunt 
montate mecanisme de auto-
închidere de înaltã calitate. 
Acestea sunt amplasate în 
balamalele uºilor, asigurând 
funcþionarea silenþioasã. 
Utilizarea lor înlesnesc 
închiderea, care are loc lin, prin 
împingerea delicatã a uºilor în 
direcþia de închidere.

Gamã variatã de culori

La elaborarea ofertei de 
mobilier Aquaform® am luat în 
considerare cele mai recente 
tendinþe în ceea ce priveºte 
proiectarea bãilor. Nuanþele 
de alb prezente la elementele 
de finisaj ale mobilierului 
Aquaform accentueazã stilul 
minimalist, atemporal, pe când 
antracitul ºi negru oferã un 
design glamour, elegant.

Mecanismul de închidere 
silenþioasã a sertarelor

Mecanismele de închidere de 
înaltã calitate permit folosirea 
acestor sertare în deplinã 
siguranþã chiar ºi în condiþiile în 
care sertarul este plin. Folosind 
tehnologia inovativã slow-stop 
nu permit închiderea bruscã ºi 
zgomotoasã a acestora.

Suprafeþe plane - 
uºor de curãþat

Suprafeþele plane cât ºi 
executarea atentã a fronturilor ºi 
corpurilor mobilierului înlesnesc 
curãþarea ºi îngrijirea acestora.

Mânere ergonomice

Proiectanþii mobilierului 
nostru ºi-au fixat ca ºi obiectiv 
confortul ºi satisfacþia clienþilor 
Aquaform. Toate mânerele 
mobilierului au o formã 
ergonomicã ºi datoritã acestui 
fapt oferã un confort ridicat la 
utilizare.



Culori

Violet
Placã MDF+acril

Antracit
Placã MDF+acril

Alb
Placã MDF+acril

(se referã la colecþia: Amsterdam, Decora). NOU

Negru
Placã MDF+acril

Folosirea tehnicii cu placa MDF+acril permite obþinerea unui finisaj 
unic cu luciu pronunþat ºi scoate în evidenþã eleganþa mobilierului. 
Stratul de acril nu se schimbã sub influenþa razelor UV, ceea ce 
asigurã durabilitatea culorii aplicate. Suplimentar placa MDF este 
protejatã pe ambele pãrþi cu un material rezistent la apã, care 
conferã o rezistenþã sporitã la umezealã plãcii lãcuite.

Placa lãcuitã - placã de mobilier lãcuitã cu luciu profund pentru 
persoanele care apreciazã soluþiile clasice. Avantajul utilitar ºi estetic 
al acestei tehnologii de realizare este planeitatea frontului care trece 
uniform pe muchia lateralã.

Placa laminatã – placã de mobilier furniruitã, laminatã, permite sã vã  
bucuraþi de culoarea naturalã a lemnului în baie, pãstrând totodatã 
valorile protejate împotriva acþiunii apei. În fabricarea mobilierului 
laminat sunt folosiþi adezivi speciali rezistenþi la umezealã sporitã.

Alb
Placã lãcuitã

ACRIL 1 mm 
luciu profund

Strat 
interior 1 mm

mat

Placã MDF
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