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I Cassini to kwintesencja wystawnej elegancji. Linia ta w wyraźny i bezkompromisowy 

sposób nawiązuje do klasycznych kanonów piękna, eksponując prostotę barw, kształtów 
i materiałów, jednocześnie jednak przykuwając uwagę nowoczesnym wykończeniem. 
Cechą specyficzną tej serii są bardzo grube blaty wykończone laminatem imitującym 
marmur oraz umieszczone na blatach białe, ceramiczne umywalki, które tworzą 
doskonały kontrast z blatami. Całość bazuje na klasycznym pięknie prostopadłościanów, 
które są jednocześnie najbardziej funkcjonalnymi bryłami - łatwe do dopasowania, 
uniwersalne, estetyczne, a jednocześnie dające spore możliwości personalizacji 
wnętrza. Seria mebli łazienkowych Cassini została zaprojektowana w taki sposób, 
aby z mocno już wyeksploatowanych, ale wciąż mających spory potencjał, kanonów 
klasycznych, wydobyć pewne ich cechy szczególne, które w idealny sposób podkreślają 
niepowtarzalny charakter pozornie prostych wnętrz.

W parze z niecodzienną estetyką idzie również olbrzymia funkcjonalność. Zarówno 
szafki z umywalkami, jak i regały są bardzo pojemne. Ergonomiczny rozstaw półek, 
pojemne, szerokie szuflady i duża przestrzeń dostępna wewnątrz mebli to ich olbrzymie 
atuty. Zamiast klasycznych uchwytów w serii Cassini zastosowano uchwyty żłobione, 
które nie tylko efektownie wyglądają, ale zapewniają bardzo duży komfort. Zarówno 
drzwi, jak i szuflady, standardowo wyposażone są w system cichego domykania, 
natomiast do wykończenia wszystkich powierzchni wykorzystane zostały najwyższej 
jakości materiały. Korpusy wykonane są z płyty MDF foliowanej, natomiast do 
wykończenia blatów wykorzystano laminaty najwyższej jakości, zapewniające pełną 
wodoodporność oraz maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Szafka CAS-B-U80/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450. Szafka CAS-B-U80/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450.

Szafka CAS-B-U100/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450.Regał wysoki CAS-B-RW.

Dwa regały CAS-B-RW, szafka CAS-B-U80/39,
umywalka ceramiczna LISA-650/450, lustro ALUC-80/60.
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Regał wysoki CAS-B-RW, szafka CAS-B-U100/50, umywalka ceramiczna LINEA-700/430, lustro ALUC-100/65.

Szafka CAS-B-U100/50 + umywalka ceramiczna LINEA-700/430. Szafka CAS-B-U100/39 + umywalka ceramiczna LISA-650/450.

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U80/39 (biała)
wymiary: 51 x 80 x 39 cm

Umywalka ceramiczna
LISA-650/450
wymiary: 4 x 65 x 45 cm

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U100/39 (biała)
wymiary: 51 x 100 x 39 cm

Umywalka ceramiczna
LISA-650/450
wymiary: 4 x 65 x 45 cm

Szafka pod umywalkę
CAS-B-U100/50 (biała)
wymiary: 51 x 100 x 50 cm

Umywalka ceramiczna
LINEA-700/430
wymiary: 9,2 x 70 x 43 cm

Regał wysoki
CAS-B-RW (biały)
wymiary: 143,5 x 40 x 32 cm


