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Imaterialul devine substanță,
substanța devine imaterială...
Fiecare ușă prin care treceți este
accesul către o nouă dimensiune
formată din culori și transparențe
care creează mediul ambiant și
anticipează atmosfera. Jocuri de
lumină, materiale, culori și design se
reunesc pentru a da frumusețe,
unicitate și eleganță mediului.

by Fabio Casali

The immaterial becomes substance,
the substance becomes
immaterial ...
Every door you pass through is the
access to a new dimension of
colors and transparencies that
create an environment and
anticipate the atmosphere. Games
of light, materials, colors and design
come together to give beauty,
uniqueness and elegance to the
environment.
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Ușă glisantă în interiorul peretelui
Pocket door
Mars
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Masa Mira XL
Mira Table XL
Moon

Ușă batantă cu toc
Jamb Leaf
Moon
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Ușă batantă la fila peretelui
Leaf door
Earth
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Uși pivotante
Pivot doors
Saturn
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Sistem de compartimentare Gamma 1+1
Gamma solution 1+1
Saturn
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Ușă batantă cu toc Easy Frame
Swing door with Easy frame
Black hole
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Sistem de compartimentare Beta Evo 2+1
Beta Evo Solution 2+1
Saturn
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Ușă batantă cu toc Smart
Swing door with Smart Frame
Neptune

Ușă glisantă System zero
Sliding door System zero
Farout
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Sistem de compartimentare Beta 1+1
Beta solution 1+1
Jupiter
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Cabina de duș
Shower door
Jupiter

Panou de duș
Shower panel
Black hole
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Hotă
Fireplace hood
Neptune

skyfall
collection
24

25

Întreaga colecție Skyfall Marble se realizează
numai pe cristal satinat. Disponibil pentru toate
ușile, sistemele de compartimentare și
mobilierul Casali Home.

The skyfall collection marble emotion is
produced on low iron satin glass. Doable for all
our doors, solutions and furniture Casali Home.
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Note generale privind curățarea
produselor Casali Home

General notes about cleaning
Casali Home products

Pentru curățare vă recomandăm utilizarea apei
pentru partea decorată și produse specifice pentru
partea de oglindă. Folosiți pânza din microfibră
furnizată de Casali Home.

For cleaning we recommend the use of water for
the decorated part and the specific products
included within the kit (spray and mircrofiber cloth)
for the mirrored part.

Teste de certificare

Certification tests

Casali Home efectuează un set de teste tehnice
pentru a măsura durata de viață, rezistența și
eficiența. Certificările obținute garantează calitatea
fiecărui produs și permit brandului Casali Home
să-și continue cercetarea și dezvoltarea de sisteme,
articole, tehnologii și materiale din ce în ce mai
inovatoare și avangardiste.

Casali Home carries out a set of technical tests to
measure lifetime, strength and efficiency. The
certifications obtained guarantee the quality of
every product and allow Casali Home to continue
its research and development
for increasingly innovative and cutting-edge
systems, articles, technologies and materials.

Probe de autenticitate

Proof of authenticity

Pentru a garanta clientului certitudinea că a
achiziționat un produs original, Casali Home adoptă
câteva măsuri care să permită recunoașterea
autenticității acestuia.
Pe marginea sticlei este afișat logo-ul Casali Home,
și fiecărui produs îi este atașat un certificat de
autenticitate numerotat, cu o hologramă pentru a
proteja în continuare cumpărătorul. Ilustrațiile și
descrierile produselor din catalog sunt pur orientative.
Orice variație cromatică, găsită pe produs și care nu
corespunde imaginilor reproduse în acest catalog, este
atribuită unui proces de producție artizanală care
atestă caracterul artistic al produsului Casali Home.
Casali Home Srl își rezervă dreptul de a efectua
modificări estetice și / sau funcționale ale produselor,
pe care le consideră utile în raport cu nevoile
comerciale sau de producție, în orice moment și fără
notificare prealabilă.

To provide the client with the certainty that the
product purchased is a genuine article,
Casali Home uses several devices which allow product
authenticity to be checked. On the edge of the glass, at
handle level, is marked the Casali Home logo. Each
glass solution is supplied with a certificate of
authenticity which is numbered and bears a hologram
for further protection of the buyer. Products may not
be exactly as illustrated and described in the catalogue.
Any color variations found on the product and which
do not match the images in the current catalogue must
be attributed to the production process by craftsmen
which gives Casali Home products their artistic flair.
Casali Home Srl reserves the right to make any
aesthetic and/or functional changes to products which
it considers useful for commercial or production
purposes, at any time and without prior notice.

27

REPREZENTANTA ROMANIA

Via delle Querce 5, Cesenatico (FC)
Italy tel +39 0547 671611
info@casalihome.it
casalihome.it

NIGE IMPEX SRL
str.Aurel Vlaicu nr.11
400581, Cluj Napoca (CJ)
tel +40 264 424.924
fax +40 264 424.923
office@nigeimpex.ro
www.nigeimpex.ro

