
Tukea  
sinulle, 
suunnittelija.

AVUSTEET

Tukikahvat / tukikaiteet / suihkuistuimet / suihkukaiteet ja -verhotangot / 
kaidealtaat ja allaskaapit / annostelijapeilikaapit / kylpyhuonetarvikkeet



Me Polarialla haluamme tehdä projektisi  

onnistumisesta helppoa. Siksi tarjoamme  

sinulle monipuolisen valikoiman vedenkestäviä, 

helppoja ja tyylikkäitä kylpyhuoneavusteita,  

joiden varaan voit laskea.

Tyylikästä  
kestävyyttä

Sisusta 
avusteilla
Polaria-avusteissa käytännöllisyys 
ei tarkoita tylsyyttä. Kestävyyden 
ja helppouden lisäksi avusteemme 
ovat esteettisiä sisustuselementtejä, 
joiden avulla suunnittelet tyylikkäitä, 
turvallisia ja käytännöllisiä kylpy-
huoneita.



Hyvät,  
kauniit  
ja värikkäät
Polarian laajasta valikoimasta löydät  
kaikki kylpyhuoneavusteet, jotka tarvitset: 
tukikahvat, tukikaiteet, suihkuistuimet,  
suihkukaiteet, kaidealtaat ja muut avus-
teet. Avusteiden tyylikäs muotoilu ja 
monipuoliset värivaihtoehdot antavat 
sinulle mahdollisuuden luoda esteettömiä 
kylpyhuonekokonaisuuksia, jotka ovat 
myös tyylikkäitä ja kodinomaisia.



Miksi  
Polaria- 
avusteet?
• Vedenkestävät, tyylikkäät  

ja käytännölliset

• Laaja valikoima

• Monipuoliset värivaihtoehdot

• Helppo asentaa





Suomalainen Polaria tunnetaan vedenkestävistä, 100 % kierrätettävästä  
teräksestä valmistetuista kylpyhuonekalusteista, joiden päätuoteryhmiä  
ovat valaisinpeilikaapit, altaat ja allaskaapit sekä pyykki- ja siivouskaapit.

Kylpyhuonekalusteiden rinnalla valmistamme kylpyhuoneavusteita, kuten 
annostelijapeilikaappeja, roskakoreja ja allaskaappeja. Omavalmisteista avuste-
valikoimaamme täydentävät saumattomasti Erlau- ja K design -tukikahvat,  
tukikaiteet, suihkukaiteet ja suihkuistuimet.

Polarian tuotetieto Prodlib-palvelussa

Tuotetietomme on saatavilla ProdLibin maksutto-

man tuotekirjaston kautta, josta se on helppo löy-

tää ja ladata suunnittelukäyttöön. Polarian tuotteet 

löytyvät sekä ProdLibin selainversiosta osoitteesta 

www.prodlib.com/polaria sekä ProdLib-sovelluksen 

kautta kirjastona Revit-, Archicad- ja AutoCAD-oh-

jelmiin. Polarian tuotekirjastosta löytyvät objektit 

yksittäisinä malleina sekä mallipohjat esteettömään 

WC- ja saniteettikalustamiseen.

Tutustu palveluun osoitteessa

www.prodlib.com

>

Polarian varaan  
voit laskea

   PolariaFI     

     Polaria_fi    

   Polaria Oy

Italialainen K design on erikoistunut kylpyhuoneissa käytettävien 

apuvälineiden ja -lisävarusteiden valmistukseen. Tuotteet täyttä-

vät korkeimmatkin turvallisuus- ja laatustandardit, ja käytettävät 

materiaalit ovat taatusti tukevia, hygieenisiä ja kestäviä.

Saksalaisen Erlaun avustetuotteet ovat tyylikkäitä ja nykyaikaisia 

ratkaisuja esteettömään kylpyhuoneeseen. Ne on helppo asentaa 

ja niistä löytyy monia eri värivaihtoehtoja. Kiinnitys tapahtuu 

ilman peitelevyjä piilokiinnityksenä, ja materiaaliensa ansiosta 

tuotteet ovat käytännöllisiä ja mukavia käyttää.

polaria.fi/avusteet

Tutustu ja valitse vedenkestävä,  
helppo ja tyylikäs Polaria-kylpy-
huoneavuste        


