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FEATURES
CARACTERÍSTICAS
CHARAKTERYSTYKI

Light
Poco peso
Mały ciężar

Easy installation
Fácil instalación
Łatwa instalacja

Anti-slip
Antideslizante
Brodzik antypoślizgowy

Easy clean
Fácil limpieza
Łatwość w czyszczeniu

Soft touch
Tacto suave
Delikatny dotyk

Impact resistance
Resistencia al impacto
Odporność na uderzenie

Thermal resistance
Resistencia térmica
Odporność chemiczna

Chemical resistance
Resistencia química
Odporność chemiczna

Hygienic
Higiénico
Higiena

Fixable
Reparable
Naprawialny

Anti bacteriale
Antibacterias
Przeciw bakteryjny

Noken Porcelanosa Bathrooms incorpo-
rates new shower trays to its new product 
catalogue. The Light Stone series is cha-
racterized by its lightness, making it easy 
to transport and install.

Noken Porcelanosa Bathrooms incorpora 
nuevos platos de ducha a su catálogo 
de novedades. La serie Light Stone 
se caracteriza por su ligereza, siendo 
fácilmente transportable e instalable.

Noken Porcelanosa Bathrooms wprowa-
dza nowy segment produktu, brodziki do 
swojego katalogu nowości. Seria Light 
Stone charakteryzuje się lekkością, jest 
łatwa w transporcie i montażu.

Lighter. Multiple 
properties

Más ligeros. Múltiples 
propiedades

Lżejsze. Wiele 
właściwości

Warranty
Garantía
Gwarancja



ZEN · LIGHT STONE SERIES SLATE · MINERAL STONE SERIES

70 x 80 x 90 x

100 cm 100 cm 100 cm

120 cm 120 cm 120 cm

140 cm 140 cm 140 cm

160 cm 160 cm 160 cm

180 cm 180 cm 180 cm

SIZES · TAMAÑOS · ROZMIARY SIZES · TAMAÑOS · ROZMIARY

White
Blanco
Biały

White
Blanco
Biały

Black
Negro
Czarny

70 x 80 x 90 x

100 cm 80 cm 100 cm

120 cm 100 cm 120 cm

140 cm 120 cm 140 cm

160 cm 140 cm 160 cm

170 cm 160 cm 170 cm

180 cm 170 cm 180 cm

200 cm 180 cm 200 cm

200 cm

FINISHES · ACABADOS · WYKOŃCZENIAFINISHES · ACABADOS · WYKOŃCZENIA

Available sizes in white finish
Medidas disponibles con acabado en blanco
Dostępne rozmiary z białym wykończeniem

Available sizes in every finish
Medidas disponibles con todos los acabados
Dostępne rozmiary z wszystkimi wykończeniami

FEATURES
CARACTERÍSTICAS
CHARAKTERYSTYKI

Rewolucja w brodzikach z elegancki-
mi wzorami i możliwością cięcia na za-
mówienie. Różnorodność w wykończeniu 
powierzchni, z wieloma właściwościami 
technicznymi. Charakteryzuje się zmniejs-
zoną szerokością i wysoką odpornością 
na uderzenia.

Exclusive textures for 
unique bathrooms

Texturas exclusivas 
para baños únicos

Ekskluzywne tekstury do 
wyjątkowych łazienek

The revolution in shower trays with 
elegant designs and the possibility of 
custom cutting. Exquisite slate finish, with 
multiple technical characteristics. It is 
characterized by its reduced thickness 
and high resistance to impacts.

La revolución en platos de ducha con 
diseños elegantes y posibilidad de corte 
a medida. Exquisitez en acabado pizarra, 
con múltiples características técnicas. Se 
caracteriza por su espesor reducido y una 
alta resistencia a los impactos. 

MINERAL STONE SERIES

Anti-slip
Antideslizante
Brodzik antypoślizgowy

Tailored
Corte a medida
Cięcie na wymiar

Easy clean
Fácil limpieza
Łatwość w czyszczeniu

Thermal resistance
Resistencia térmica
Odporność chemiczna

Soft touch
Tacto suave
Delikatny dotyk

Impact resistance
Resistencia al impacto
Odporność na uderzenie

Chemical resistance
Resistencia química
Odporność chemiczna

Hygienic
Higiénico
Higiena

Fixable
Reparable
Naprawialny

Anti bacteriale
Antibacterias
Przeciw bakteryjny

Available sizes in white finish
Medidas disponibles con acabado en blanco
Dostępne rozmiary z białym wykończeniem

Drain waste is not included.
Válvulas de desagüe no incluidas.
Zawory spustowe nie są zawarte.

Drain waste is not included.
Válvulas de desagüe no incluidas.
Zawory spustowe nie są zawarte.

*Check in store availability of other measures.
*Consultar en tienda disponibilidad de otras medidas
*Aby uzyskać informacje na temat dostępności innych rozmiarów, skontaktuj ze sklepem.

Available sizes in every finish
Medidas disponibles con todos los acabados
Dostępne rozmiary z wszystkimi wykończeniami

Warranty
Garantía
Gwarancja

Gray
Gris
Szary

Black
Negro
Czarny

Gray
Gris
Szary


