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O altă ramură de producție este reprezentată de cădițele și cabinele de duș. 
Aceste produse acoperă toate nevoile și cerințele clienților, de la produsele 
standard până la gama de vârf – Premium. Sunt produse de cea mai înaltă calitate, 
realizate la standarde europene și oferă clientului cel mai înalt nivel de securitate, 
aspect foarte important în politica companiei noastre.

Producem cu emblema "Made in România" și exportăm peste 300 modele de 
căzi de baie, acoperind toată gama de dimensiuni şi forme pentru dotarea oricărei 
săli de baie, începând de la modele de căzi simple până la cele mai complexe – 
căzi cu ușă, căzi medicale sau căzi dotate cu sistem de hidromasaj.

Începând cu 2001 până în prezent, Fibrex Co a produs și distribuit în România 
și pe piețele europene mii de piscine. Piscinele Fibrex sunt piscine monobloc, care 
se livrează la gata, sub forma unei cuve confecționate din rășini poliesterice 
speciale, armate cu fibră de sticlă. Această ramură de producție este în continuă 
dezvoltare și reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte realizate până în 
prezent.

De asemenea, divizia de fibră de sticlă este un alt domeniu de activitate care a 
însoțit evoluția companiei încă de la început și a crescut proporțional cu întreaga 
evoluție a firmei. În acest moment, cea mai mare parte a produselor din această 
divizie sunt destinate industriei automotive și industriei prelucrătoare din diverse 
domenii. Cel mai important aspect al produselor din rășini poliesterice armate cu 
fibră de sticlă îl reprezintă posibilitățile nelimitate de producție. Practic se poate 
realiza orice reper sau produs finit din acest material.

De-a lungul a peste 25 de ani de studii, cercetări şi muncă în producţie, Fibrex 
Co și-a îmbunătățit în permanență liniile de producție și tehnologia aferentă 
realizării produselor din portofoliu. Calitatea este o idee de bază, bine întipărită în 
politica firmei, păstrată şi îmbunătăţită cu perseverență de-a lungul a generaţii de 
ingineri şi proiectanţi din cadrul companiei. Tehnologia pentru fabricarea căzilor de 
baie şi a piscinelor este în continuă dezvoltare, iar adaptarea în timp real la toate 
aceste schimbări nu a constituit niciodată o problemă de nerezolvat pentru 
companie, din contră, aceasta a venit în mod continuu cu cele mai noi tendințe pe 
piața europeană.

Manufacturer in Romania

COMPANIA FIBREX
Producător în România  

Scurt istoric
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FIBREX COMPANY  
Manufacturer in Romania  

Fibrex Romania as producer, exports more than 300 unique designs of quality 
bathtubs with logo "Made in Romania". Fibrex bathtubs covers all sizes and 
shapes available to equip any bathroom, starting from the simple to the most 
complex bathtubs models – bathtubs with door, medical bathtubs or bathtubs 
equipped with hydromassage system.

Another production branch is represented by the  shower trays and shower 
cabins. This product covers all of the customer needs and requirements, from the 
standard products all the way to the top line - Premium. Our products have the 
highest quality, European standards, and offer to the customer the highest level of 
security, which is a very important aspect for our company policy.

Also, fiber glass division is another branch of production of the Fibrex 
Company. This domain of activity has been present since the beginning of firm's 
activities and has grown together with its evolution. At this time, most of the 
products in this division are destined for the automotive and manufacturing 
industries in various fields. The most important aspect of this products made of 
polyester resins armed with fiberglass is represented by the unlimited possibility of 
production; from this material it can be made any type of final product.

Starting with 2001 until present, Fibrex Co. has produced and distributed in 
Romania and European markets thousands of swimming pools. The Fibrex pools 
are single shell and are delivered in their final form, under the shape of tanks, in one 
piece, made of special polyester resins, armed with fiber glass. This branch of 
production is in continuous development and represents one of our most ambitious 
projects made till present.

Over more than 25 years of study, research and production work, Fibrex has 
improved continuously production lines and related technology to achieve quality 
products. Quality is a basic idea, well embedded in policy, preserved and enhanced 
with perseverance over generations of engineers and designers in the company. 
Technology to manufacture bathtubs and pools is constantly developing and 
adapting in real time to all these changes has never been an intractable problem for 
the company, on the contrary, it came continuously with the latest trends on the 
european market.

Brief history 

Vă mulţumim că alegeți produsele noastre
fabricate cu mândrie în România!

Thank you for choosing our products
made with pride in Romania!



DESIGN. FUCȚIONALITATE.
 DESIGN. FUCTIONALITY.

PRODUCȚIE. TEHNOLOGIE.

 PRODUCTION. TECHNOLOGY.

Fabrica Fibrex Co - diviziile:
Căzi de baie, Sisteme de hidromasaj, Minipiscine 

Fabrica Fibrex Co - diviziile:
Piscine monobloc, cabine de duș, fibră de sticlă

Fibrex Co plant - department for:
Bath tubs, Hydro massage systems, Spa hot tubs 

Fibrex Co plant - department for:
Single shell swimming pools, showers, glas fibre
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COLECȚIA ALUXCĂZI DE BAIE
 BATHTUBS

              

ALUX COLLECTION



FORMĂ RECTANGULARĂ - LINII MINIMALISTE / RECTANGULAR SHAPE - MINIMALIST LINES
small / medium / large - pentru detalii tehnice vezi pagina 118 / for technical details see page 118
 
Echipament disponibil:
 - mască frontală și laterală din plăci de tip sandwich izolată, special concepută pentru utilizarea în mediul 
umed; top (capac) din plăci de tip sandwich izolate, diverse sisteme hidro sau aeromasaj; baterii sau 
accesorii montate pe cadă; coloană de duș Alux
Available equipment:
-  front and side skirt made of insulated sandwich boards specially engineered for humid enviroments, 
top cover made also of sandwich boards; different types of aero and/or hydro massage systems; faucets 
or accessories mounted on the tub;  Alux shower column.

Finisaj măști: stejar natur; top alb cu cromoterapie, panel duș hidromasaj Alux, 
cadă cu aeromasaj

Side skirt finish: oak, white top with chromo therapy, Alux shower column, 
air massage bathtub

Colecția Alux / Alux Collection 

ALUX
small / medium / large

11

Dimensiunile topului pot varia între 165 – 220 cm în lungime, respectiv 68 – 110 cm în lăţime.
Small     – în acest caz dimensiunea minimă a topului este de 165 x 68 cm.
Medium – în acest caz dimensiunea minimă a topului este de 170 x 70 cm.
Large     – în acest caz dimensiunea minimă a topului este de 177 x 89 cm.
  
Toate cele 3 modele prezentate mai sus pot fi realizate la comandă ţinând cont de preferinţele 
și dimensiunile dorite de clienţi. Pentru mai multe detalii legate de finisaje şi paleta de culori
consultaţi reprezentantul nostru de vânzări! 
 All those 3 models described above may be carried out in order to match the dimensions 
and preferences of the customers. For more details of finishes and color palette consult 
our sales representative!

12



Finisaj măști: oxid; top alb cu cromoterapie, cadă cu sistem hidro 8

Side skirt finish: oxide, white top with chromo therapy, tub with whirlpool system 8

Colecția Alux / Alux Collection 
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ALUX
small / medium / large

FORMĂ RECTANGULARĂ - LINII MINIMALISTE / RECTANGULAR SHAPE - MINIMALIST LINES
small / medium / large - pentru detalii tehnice vezi pagina 118 / for technical details see page 118
 
Echipament disponibil:
 - mască frontală și laterală din plăci de tip sandwich izolată, special concepută pentru utilizarea în mediul 
umed; top (capac) din plăci de tip sandwich izolate, diverse sisteme hidro sau aeromasaj; baterii sau 
accesorii montate pe cadă; coloană de duș Alux
Available equipment:
-  front and side skirt made of insulated sandwich boards specially engineered for humid enviroments, 
top cover made also of sandwich boards; different types of aero and/or hydro massage systems; faucets 
or accessories mounted on the tub;  Alux shower column.



Colecția Alux / Alux Collection 

Finisaj măști: wenge; top alb cu cromoterapie, cadă cu aeromasaj

Side skirt finish: wenge, white top with chromo therapy,  air massage bathtub

15 16

ALUX
small / medium / large

FORMĂ RECTANGULARĂ - LINII MINIMALISTE / RECTANGULAR SHAPE - MINIMALIST LINES
small / medium / large - pentru detalii tehnice vezi pagina 118 / for technical details see page 118
 
Echipament disponibil:
 - mască frontală și laterală din plăci de tip sandwich izolată, special concepută pentru utilizarea în mediul 
umed; top (capac) din plăci de tip sandwich izolate, diverse sisteme hidro sau aeromasaj; baterii sau 
accesorii montate pe cadă; coloană de duș Alux
Available equipment:
-  front and side skirt made of insulated sandwich boards specially engineered for humid enviroments, 
top cover made also of sandwich boards; different types of aero and/or hydro massage systems; faucets 
or accessories mounted on the tub;  Alux shower column.



Colecția Alux / Alux Collection 

Finisaj măști: zebrano; top alb cu cromoterapie, cadă cu aeromasaj

Side skirt finish: zebrano, white top with chromo therapy, air massage bathtub

17 18

ALUX
small / medium / large

FORMĂ RECTANGULARĂ - LINII MINIMALISTE / RECTANGULAR SHAPE - MINIMALIST LINES
small / medium / large - pentru detalii tehnice vezi pagina 118 / for technical details see page 118
 
Echipament disponibil:
 - mască frontală și laterală din plăci de tip sandwich izolată, special concepută pentru utilizarea în mediul 
umed; top (capac) din plăci de tip sandwich izolate, diverse sisteme hidro sau aeromasaj; baterii sau 
accesorii montate pe cadă; coloană de duș Alux
Available equipment:
-  front and side skirt made of insulated sandwich boards specially engineered for humid enviroments, 
top cover made also of sandwich boards; different types of aero and/or hydro massage systems; faucets 
or accessories mounted on the tub;  Alux shower column.





Colecția Freestanding / Freestanding Collection 

CADĂ OVALĂ - LINII ROTUNJITE ȘI FLUIDE 
OVAL BATHTUB – FLUID AND CURVED LINES 
170x70 - pentru detalii tehnice vezi pagina 120 / for technical details see page 120

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască dublă pentru încastrare completă
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: adjustable metallic legs; double front skirt, for complete fitting; manual or 
automatic Viega siphon  
  

COLOGNE
170x70
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Colecția Freestanding / Freestanding Collection 

CADĂ RECTANGULARĂ - LINII DREPTE ȘI MINIMALISTE 
RECTANGULAR BATHTUB – MINIMALIST AND STRAIGHT LINES 
170x80 - pentru detalii tehnice vezi pagina 120 / for technical details see page 120

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască dublă pentru încastrare completă
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: adjustable metallic legs; double front skirt, for complete fitting; manual or 
automatic Viega siphon  
  

RHUENA
170x80
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Colecția Freestanding / Freestanding Collection 

CADĂ OVALĂ - LINII ROTUNJITE ȘI FLUIDE 
OVAL BATHTUB – FLUID AND CURVED LINES 
170x70 - pentru detalii tehnice vezi pagina 120 / for technical details see page 120

Echipament disponibil: 
- suport metalic
- mască dublă pentru încastrare completă
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: metallic legs; double front skirt, for complete fitting; manual or 
automatic Viega siphon  
  

RETRO
170x70
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Colecția Sense / Sense Collection 

29 30

 
 Căzile Sense pot fi echipate cu deja bine cunoscutele şi fiabilele noastre sisteme de 
hidro şi aero masaj. Configuraţiile posibile sunt multiple rămânând doar să îţi alegi 
modelul de cadă şi sistemul preferat.

 Sense este rezultatul unui proces de design amănunţit, un proces orientat spre confort şi 
relaxare. Aceste două atribute sunt obţinute printr-un gabarit interior generos. Cu cele 
trei variante de geometrie, iar pentru fiecare variantă mai multe dimensiuni standard, îi 
vei găsi locul perfec la tine acasă.  Liniile minimaliste a gamei Sense sunt gândite pentru 
un design de durată, un design care va ieşi în evidenţă indiferent de trendurile aduse de 
viitorii ani. O notă în plus de diversă compatibilitate ambientală este oferită de finisajele 
panourilor compozite pentru modelul de cadă dreaptă.

*Pentru gama completă de culori și texturi nu ezita să ne contactezi.

    Aceste măști de diferite culori sau texturi sunt formate din panouri compozite, rezistente la 
apă și umezeală, condiții care se formează de obicei în mediul unei băi. Panourile formează 
un cadru rigid în jurul căzii, cu toate acestea accesul în zona tehnică este facilitat de 
simplitatea montării și demontării acestora.

    This sides with various textures and colors are made out of composite panels, moisture 
resistant, a conditions which is common in a bathroom environment. The panels form a rigid 
frame around the bathtub, and with all this the access for the technical area is eased by the  
simplicity of mounting and dismantling fixtures.
*For a complete range of colors and textures do not hesitate to contact us.

 Sense is the result of a thorough design process, a process focused on comfort and 
relaxation. This two attributes are obtained thanks to a generous bathtub interior.  with 
the three main shapes, and for each one several standard dimensions,  you will be able 
to perfectly find it’s place in your home.  The minimalistic lines of Sense range are 
developed for a long lasting design, one that will always stand out no matter what the 
future trends will bring. A definitive advantage for a diverse surrounding compatibility is 
offered by the composite panels finishing of the straight tub.
 
 Sense bathtubs can be equipped with our already known and reliable hydro and aero 
massage systems. There can be multiple configurations, all is left for you is to chose a 
preferred tub and system model 

Natur Wenge

Piatră Roșu*



CADĂ DREAPTĂ - LINII DREPTE, MINIMALISTE 
 BATHTUB – STRAIGTH STRAIGHT AND MINIMALISTIC LINES 

170x75 - pentru detalii tehnice vezi pagina 122 / for technical details see page 122

Echipament disponibil: 
- sistem hidro sau aeromasaj și cromoterapie
- suport metalic reglabil
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: Hydro, air or chroma therapy system; adjustable metallic legs; 
double front skirt, for complete fitting; manual or automatic Viega siphon  
  

SENSE I dreaptă
170x75

Colecția Sense / Sense Collection 
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CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE 
 BATHTUB CORNER WITH UNEVEN SIDES

150x100 - pentru detalii tehnice vezi pagina 122 / for technical details see page 122

Echipament disponibil: 
- sistem hidro sau aeromasaj și cromoterapie
- suport metalic reglabil
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: Hydro, air or chroma therapy system; adjustable metallic legs; 
double front skirt, for complete fitting; manual or automatic Viega siphon  
  

SENSE II asimetrică
150x100

Colecția Sense / Sense Collection 
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Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE
CORNER BATHTUB WITH EVEN SIDES 
140x140 - pentru detalii tehnice vezi pagina 122 / for technical details see page 122
Echipament disponibil: 
- sistem hidro sau aeromasaj și cromoterapie
- suport metalic reglabil
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: Hydro, air or chroma therapy system; adjustable metallic legs; 
double front skirt, for complete fitting; manual or automatic Viega siphon  
  

SENSE III colț
140x140

Colecția Sense / Sense Collection 
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BATHOS
Dimensiuni: 170 x 85/70 x 40,5 (cm)

Bathtub and shower - if you do not have the space required for both, the Bathos tub is the best option. This will give you 
more space for bathing and an excellent shower area by placing the fixed screen on the bathtub.
 
De asemenea poate fi echipată cu bine cunoscutele și fiabilele noastre sisteme de hidro și aeromasaj, fiind o excelentă 
modalitate de relaxare după o zi obositoare.
 
Principalele avantaje ale căzii BATHOS:
● înălțimea totală redusă facilitând un acces mai ușor
● adâncime de îmbăiere optimă
● se poate accesoriza cu un paravan fix, iar astfel se poate transforma și în zona de duș.

Pentru o dotare mai complexă și un design uniform recomandăm accesorizarea și cu alte elemente –mască frontală și 
laterală, suport metalic reglabil, sifon automat VIEGA, tetiere sau mâner cromat.

Pentru detalii tehnice vezi pagina 124 / for technical details see page 124
 
Cadă de baie și cabină  de duș - dacă nu dispuneți de spațiul necesar pentru ambele, cada Bathos este cea mai potrivită 
opțiune. Astfel vei obține un spațiu mai mare pentru îmbăiere și o excelentă zonă de duș prin amplasarea paravanului fix 
pe cadă.

Disponibilă ca poziționare: varianta pe stânga sau varianta pe dreapta / Model available on left or right hand side

Colecția Water / Water Collection 
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SPHERA
160x160* / D160* / D170 / 180x180

FORMĂ ROTUNDĂ CU POSIBILITATEA UNUI EXTERIOR PĂTRAT
ROUND SHAPE WITH POSSIBILITY OF A SQUARE EXTERIOR
160x160* / D160* / D170 / 180X180  

124- pentru detalii tehnice vezi pagina 124 / for technical details see page 

Echipament disponibil: - suport metalic reglabil, măști laterale acrlice (pe rotund și pătrat)
- măști laterale din lemn de brad sau esență tare; baterii cascadă; mânere; sisteme speciale de 
aero și hidromasaj
Available equipment: adjustable metal legs; acrylic side skirts (on both, round and square); 
fir wood or tuff material side skirts; cascade batteries; handles; 
air and hydro therapeutic special systems
*Modelul Melania – Pentru acest model solicitați informații reprezentantului de vânzări Fibrex
*Melania model – For this model ask for information from the Fibrex sales department 

Colecția Water / Water Collection 
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OASI
190x150

FORMĂ ROTUNDĂ INTERIOARĂ CU EXTERIOR PĂTRAT
INNER ROUND SHAPE WITH SQUARE EXTERIOR
190x150  

/ page 125- pentru detalii tehnice vezi pagina 125  for technical details see 

Echipament disponibil:
- suport metalic reglabil 
- măști laterale din lemn de brad sau esență tare, model Alux; baterii cascadă; mânere
- sisteme speciale de aero și hidromasaj
Available equipment: adjustable metal legs;  
fir wood or tuff material side skirts, Alux model; cascade batteries; handles; 
air and hydro therapeutic special systems 

Colecția Water / Water Collection 

43 44



Colecția Water / Water Collection 

CADĂ OVALĂ - LINII ROTUNJITE ȘI FLUIDE 
OVAL BATHTUB – FLUID AND CURVED LINES 
170x70 - pentru detalii tehnice vezi pagina 132 / for technical details see page 132

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască dublă pentru încastrate completă
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: adjustable metallic legs; double front skirt, for complete fitting; manual or 
automatic Viega siphon  
  

ATHENA
170x70
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Colecția Water / Water Collection 

ISIS
150x150

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB 
150X150  - pentru detalii tehnice vezi pagina 127 / for technical details see page 127

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă și cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
single lever  waterfall faucet; Hydro, air or chromo therapy system.
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Colecția Water / Water Collection 

VENUS
150x150/160x160

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB 
150x150 / 160x160  - pentru detalii tehnice vezi pagina 126 / for technical details see page 126

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
single lever or 5 pieces waterfall faucet; Hydro, air or chromo therapy system.
  

49 50



Colecția Water / Water Collection 

SOLEO
140x140

52

SOLEO
140x140

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB 
140x140 - pentru detalii tehnice vezi pagina 128 / for technical details see page 128

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
single lever or 5 pieces waterfall faucet; Hydro, air or chromo therapy system.
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Colecția Water / Water Collection 

CAMELIA
120x120

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB 
120x120 - pentru detalii tehnice vezi pagina 129 / for technical details see page 129

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
single lever or 5 pieces waterfall faucet; Hydro, air or chromo therapy system.
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Colecția Water / Water Collection 

NIAGARA RX
140x140

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB 
140x140 - pentru detalii tehnice vezi pagina 128 / for technical details see page 128

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil;
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
- există posibilitatea de a folosi colțul căzii ca și cascadă (detalii de montaj particulare)
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
single lever or 5 pieces waterfall faucet; Hydro, air or chromo therapy system.
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Colecția Water / Water Collection 

NORY
125x125

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB 
125x125 (dimensiune montaj  133x133)  / installed size
- pentru detalii tehnice vezi pagina 127 / for technical details see page 127

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
single lever or 5 pieces waterfall faucet; Hydro, air or chromo therapy system.
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Colecția Water / Water Collection 

NEO
170x78

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL BATHTUB
170x78  - pentru detalii tehnice vezi pagina 130 / for technical details see page 130

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  și cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
bathtub mounted single lever waterfall faucet; hydro, air or chromo therapy system.
  

59 60

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



Colecția Water / Water Collection 

NICOLE
170x100

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL BATHTUB
170x100  - pentru detalii tehnice vezi pagina 130 / for technical details see page 130

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; hydro, air or chromo therapy system.
  

61 62

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



Colecția Water / Water Collection 

LOTUS
150x100 / 160x100 / 170x100

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL BATHTUB
150x100 / 160x100 / 170x100 - pentru detalii tehnice vezi pagina 130
/ for technical details see page 130

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; hydro, air or chromo therapy system.
  

63 64

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



Colecția Water / Water Collection 

SOFIA
150x100

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL BATHTUB
150x100 - pentru detalii tehnice vezi pagina 1 26
/ for technical details see page 126

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil;
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; hydro, air or chromo therapy system.
  

65 66

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



Colecția Water / Water Collection 

SIMY
160x80

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL BATHTUB
160x80 - pentru detalii tehnice vezi pagina 127 
/ for technical details see page 127

Echipament disponibil:
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; hydro, air or chromo therapy system.
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Colecția Water / Water Collection 

SARDEGNA
180x85

CADĂ DREAPTĂ - FORME FLUIDE ȘI ERGONOMICE  
RECTANGULAR BATHTUB – FLUID AND ERGONOMIC LINES 
180x85 - pentru detalii tehnice vezi pagina 132 / for technical details see page 132

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5  piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; manual or automatic 
Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; hydro, 
air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

GRETA
170x100 / 160x100

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL BATHTUB
170x100 / 160x100 - pentru detalii tehnice vezi pagina 129  / for technical details see page 129

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă  sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; hydro, air or chromo therapy system.
  

71

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model

Colecția Water / Water Collection 

72

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



Colecția Water / Water Collection 

NAOMI
170x85

CADĂ DREAPTĂ - LINII FLUIDE ȘI MODERNE  
RECTANGULAR BATHTUB – FLUID AND MODERN LINES 
170X85 - pentru detalii tehnice vezi pagina 132 / for technical details see page 132

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; manual or automatic 
Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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CADĂ DREAPTĂ - LINII DREPTE, MINIMALISTE 
RECTANGULAR BATHTUB – STRAIGHT AND MINIMALISTIC LINES 
160x70 / 170x70 / 170x80 / 180x80 / 180x100 - pentru detalii tehnice vezi pagina 139 
/ for technical details see page 139

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască dublă pentru încastrate completă
- sifon simplu sau automat Viega 
Available equipment: adjustable metallic legs; double front skirt, for complete fitting; manual or 
automatic Viega siphon  
  

QUADRA
160x70 / 170x70 / 170x80 / 180x80 / 180x100

Colecția Quadra / Quadra Collection 
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Colecția Water / Water Collection 

TALIA
170x70

CADĂ DREAPTĂ - FORME FLUIDE ȘI ERGONOMICE  
RECTANGULAR BATHTUB – FLUID AND ERGONOMIC LINES 
170x70 - pentru detalii tehnice vezi pagina 133 / for technical details see page 133

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; manual or automatic 
Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

ANCA
120x70 / 140x70 / 150x70 / 160x70 / 170x70 / 170x75

CADĂ DREAPTĂ - FORMĂ CLASICĂ 
RECTANGULAR BATHTUB – CLASSIC SHAPE 
120x70 / 140x70 / 150x70 / 160x70 / 170x70 / 170x75 
- pentru detalii tehnice vezi pagina 133 / for technical details see page 133
Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega, 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; manual or automatic 
Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

ROMA II
170x75 / 160x70

CADĂ DREAPTĂ - LINII DREPTE ȘI MODERNE
  RECTANGULAR BATHTUB - STRAIGHT AND MODERN LINES

170X75 / 160x70 - pentru detalii tehnice vezi pagina 136  / for technical details see page 136

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; manual or 
automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

MARLENE
140x70 / 150x75 / 160x75 / 170x75

CADĂ DREAPTĂ - FORME FLUIDE ȘI ERGONOMICE
RECTANGULAR BATHTUB – FLUID AND ERGONOMIC LINES 
140x70 / 150x75 / 160x75 / 170x75 
- pentru detalii tehnice vezi pagina 136 / for technical details see page 136
Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; manual or 
automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever  waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

SMART
170x80

CADĂ DREAPTĂ - FORMĂ CLASICĂ ȘI ERGONOMICĂ
 RECTANGULAR BATHTUB – FLUID AND ERGONOMIC LINES  

170x80 - pentru detalii tehnice vezi pagina 138 / for technical details see page 138

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

SWING
180x80

CADĂ DREAPTĂ - FORMĂ CLASICĂ ȘI ERGONOMICĂ
RECTANGULAR BATHTUB – FLUID AND ERGONOMIC LINES 
180x80 - pentru detalii tehnice vezi pagina 138 / for technical details see page 138

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5  piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
  

87 88



Colecția Water / Water Collection 

FAVORIT
180x80

CADĂ DREAPTĂ - LINII CLASICE ȘI ERGONOMICE
 RECTANGULAR BATHTUB – STRAIGHT AND ERGONOMIC LINES  

180x80 - pentru detalii tehnice vezi pagina 139 / for technical details see page 139

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă și cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

PARADIS
180x107

CADĂ DREAPTĂ - FORME ROTUNJITE
RECTANGULAR BATHTUB – CURVED SHAPES  
180x107 - pentru detalii tehnice vezi pagina 137 / for technical details see page 137

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

ATHOS
194x97

CADĂ DREAPTĂ - FORMĂ CLASICĂ ȘI GENEROASĂ
RECTANGULAR BATHTUB – CLASSIC AND GENEROUS SHAPE  
194x97 - pentru detalii tehnice vezi pagina 131 / for technical details see page 131

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

LUNA
170x70

CADĂ DREAPTĂ - FORMĂ CLASICĂ ȘI ERGONOMICĂ
RECTANGULAR BATHTUB – CLASSIC AND ERGONOMIC SHAPE 
170x70- pentru detalii tehnice vezi pagina 135 / for technical details see page 135

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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Colecția Water / Water Collection 

OPTIMA
170x75

CADĂ DREAPTĂ - FORMĂ CLASICĂ ȘI RAFINATĂ
RECTANGULAR BATHTUB – CLASSIC & CLEVER SHAPES 
170x75- pentru detalii tehnice vezi pagina 135 / for technical details see page 135

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală și laterală
- sifon simplu sau automat Viega 
- kit baterie cu monocomandă sau 5 piese cu cap de umplere tip cascadă
- sistem de hidro sau aeromasaj și cromoterapie
Available equipment: adjustable metallic legs; front and side skirt; 
manual or automatic Viega siphon; bathtub mounted single lever or 5 pieces waterfall faucet; 
hydro, air or chromo therapy system
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COLECȚIA SMART
SMART COLLECTION



Colecția Smart / Smart Collection 

VENUS
140x140

CADĂ DE COLȚ CU LATURI EGALE / SYMMETRICAL CORNER BATHTUB
140x140 - pentru detalii tehnice vezi pagina 143 / for technical details see page 143

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- sistem de hidromasaj 6 jeturi Basic
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
hydrotherapy system with 6 Basic jets.
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Colecția Smart / Smart Collection 

CRISTAL
150x100

CADĂ DE COLȚ CU LATURI INEGALE / ASYMMETRICAL CORNER BATHTUB
150x100 - pentru detalii tehnice vezi pagina 143 / for technical details see page 143

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- sistem de hidromasaj 6 jeturi Basic
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
hydrotherapy system with 6 Basic jets.
  

103 104

Model disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta / Model available on left or right hand side

Model în varianta pe stânga / Left hand side model



Colecția Smart / Smart Collection 

SIENA
150x70 / 160x70 / 170x70

CADĂ DE BAIE DREAPTĂ - FORMĂ ERGONOMICĂ
RECTANGULAR BATHTUB – ERGONOMIC SHAPE
120x70 / 150x70 / 160x70 / 170x70 - pentru detalii tehnice vezi pagina 143
                                                                - for technical details see page 143

Echipament disponibil: 
- suport metalic reglabil 
- mască frontală
- sifon simplu sau automat Viega 
- sistem de hidromasaj 6 jeturi Basic
Available equipment: adjustable metallic legs; front skirt; manual or automatic Viega siphon; 
hydrotherapy system with 6 Basic jets.
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COLECȚIA MEDICAL
MEDICAL COLLECTION



Colecția Medical / Medical Collection 

NEW LIFE
185x76

CADĂ DE BAIE PENTRU NAȘTERI ÎN APĂ - UZ MEDICAL PROFESIONAL
BATHTUB FOR UNDERWATER BIRTHS – FOR PROFESSIONAL MEDICAL PURPOSE
185x76 - detalii tehnice la pagina 146 / for technical details see page 146

- material: acril sanitar antibacterian / antibacterial sanitary acrylic
- suport metalic reglabil / adjustable metal legs 
- sistem dezinfecție prin raza UV / disinfection system thru UV light
- sistem recirculare și filtrare / filtration and recirculation system
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Colecția Medical / Medical Collection 

CADĂ DE BAIE PENTRU NOU NĂSCUȚI / BATHTUBS FOR NEWBORNS
96x48 - detalii tehnice la pagina  146 / for technical details see page 146

- material: acril sanitar antibacterian / antibacterial sanitary acrylic
- suport metalic reglabil / adjustable metal prop 
- mască acrilică / acrylic mask
 
  

LIFE
96x48
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Colecția Medical / Medical Collection 

EASY LIFE
104x66

CADĂ DE BAIE PENTRU UZ MEDICAL PROFESIONAL
BATHTUB FOR PROFESSIONAL MEDICAL USE
104x66 - detalii tehnice la pagina 146 / for technical details see page 614
- material: acril sanitar antibacterian / antibacterial sanitary acrylic;
- suport metalic reglabil, măști laterale /  adjustable metallic legs, side skirts; 
- șezut înalt cu sprijin spate și lateral /  high backside for the back and sides support;
- baterie tip cascadă cu comenzi ușor de utilizat /  waterfall faucet, with easy-to-use commands;
- sifon cadă de baie automat /  automatic bathtub siphon;
- la comandă se pot monta mânere la locul indicat de client 
  /  at order, levers can be mounted on any side.
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Garanția termoformării perfecte.

Informații tehnice
Technical information
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Acest produs face parte din conceptul Alux și poate fi personalizat în funcție 
de preferințele clientului. Reprezentantul dumneavoastră Fibrex vă poate 
configura acest produs la comandă, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea 
dorită și toată gama de dotări specifice acestui produs.
This product is part of the ” Alux” concept and can be accessorized  according 
to customers  preferences. Your Fibrex consultant can configure the product 
on special order, including the desired size and the range of specific features 
of this product.

Acest produs face parte din conceptul Alux și poate fi personalizat în funcție 
de preferințele clientului. Reprezentantul dumneavoastră Fibrex vă poate 
configura acest produs la comandă, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea 
dorită și toată gama de dotări specifice acestui produs.
This product is part of the ” Alux” concept and can be accessorized  according 
to customers  preferences. Your Fibrex consultant can configure the product 
on special order, including the desired size and the range of specific features 
of this product.

Acest produs face parte din conceptul Alux și poate fi personalizat în funcție 
de preferințele clientului. Reprezentantul dumneavoastră Fibrex va poate 
configura acest produs la comandă, inclusiv în ceea ce privește dimensiunea 
dorită și toată gama de dotări specifice acestui produs.
This product is part of the ” Alux” concept and can be accessorized  according 
to customers  preferences. Your Fibrex consultant can configure the product 
on special order, including the desired size and the range of specific features 
of this product.

COLECȚIA ALUX
ALUX COLLECTION 
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COLECȚIA FREESTANDING
FREESTANDING COLLECTION 

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58180 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58190 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă
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150 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Size details Compatible hydromasage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 
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COLOGNE
170x70

RHUENA
170X80

RETRO
170x70



COLECȚIA SENSE
SENSE COLLECTION 

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Onda 5 piese Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

56210 46

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58190 46

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromasage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm) Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm) 5 pcs. Onda 
monocomandă
Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55200 46

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

170

75

56

170

75

140

140

58

140

140

100

150

55

50

150

100

50

Onda 5 piese
5 pcs.

Onda 5 piese
5 pcs. Onda 

monocomandă
Sl.

121 122

SENSE dreaptă
170X75

SENSE colț
140X140

SENSE asimetrică
150x100



SPHERA 
180X180

180

170

5

5

180

67

180 180

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●550 53

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidromasaj compatibile

La acest model se pot dubla sistemele de hidro si aeromasaj

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

COLECȚIA WATER
WATER COLLECTION 

123 124

170

67

170

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

La acest model se pot dubla sistemele de hidro si aeromasaj

67550 53

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

SPHERA
D170

BATHOS
170 x 85/70 x 40,5

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Onda 5 piese
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

40,5 ● ● ● ● ●190 37

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm) 5 pcs. Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

● ●● ● ● ● ● ●



VENUS 
160X160 225

175

100

100

180

160

160

160 160

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●230 46

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

125 126

OASI
190x150

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

La acest model se pot dubla sistemele de hidro si aeromasaj

67600 53

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

190150

67

190

150 135

MELANIA 
D160

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●550 53

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidromasaj compatibile

La acest model se pot dubla sistemele de hidro si aeromasaj

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs.

●

Onda 
monocomandă
Sl.

160

67

160

MELANIA 
160x160

160

5

160

67

160 160

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●550 53

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidromasaj compatibile

La acest model se pot dubla sistemele de hidro si aeromasaj

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă
Sl.

VENUS
150X150 210

160

90

90

160

150 150

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●210 46

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

SOFIA
180X80

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●190 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Solicitați informații reprezentantului de vânzări !

100 150

60

150

100

9

9



NORY 
125X125*

173
146
95

76
76

125 125

8057 114

133

125 125

65

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

65 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●150 48,5

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ISIS 
150X150

150 150
35

714

150

125

150 150

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●210 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsatp cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

SIMY
160x80

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●180 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromasage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

80

60

160

160

80

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●200 42

Baterie cadă compatibilă

*Solicitați informații reprezentantului de vânzări

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

14
0

1
4

9

5
5

NIAGARA RX
140X140

NIAGARA 
150X150

210

155
120

150

150

90

218 90 49

55

150

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●210 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

127 128

SOLEO 
140x140

80
80

194

111

140 140

140 140

55

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●190 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 



Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese

57 ● ● ● ● ● ●

Vella 
monocomandă

●130 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

NEO
170x78

NICOLE 
170x100

131

7,5

59

12,5

1705
5

10

6,5

70

78

56

30

148

170

100

100

170

56

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

56 ● ● ● ● ● ●110 43

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

56 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●160 41

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

model disponibil în variantele stânga/dreapta
this model is available in left or right side version

model disponibil în variantele stânga/dreapta
this model is available in left or right side version

● ●● ●●

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)

Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

GRETA
170x100

170

100

100

170

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●190 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

model disponibil în variantele stânga/dreapta
this model is available in left or right side version

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

12
0

1
2
9

167

5
7

CAMELIA
120x120

GRETA
160x100

160

100

100

170

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●175 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

model disponibil în variantele stânga/dreapta
this model is available in left or right side version

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

129 130

LOTUS
150x100

150

100

150

55

45

40

69

110

100

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●150 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)

Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 



LOTUS
160x100

LOTUS
170x100

74

41,5

128

160

55

100

100

53

160

170

170 100

100
55

36

76

128

56

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●160 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●170 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

NAOMI
170x85

85

70

58

70

170

170

7085

33

85
120

48
67

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●150 42

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)

Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ATHOS
194X97

98

97

30
194

194

60

98

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●295 46

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromasage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

SARDEGNA
180x85

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

65 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●300 56

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

6
5

180
164
101

1
0
0

8
0

4
7

131 132

Solicitați informații reprezentantului de vânzări !

ATHENA
170X70

58

70
170

170

85

70

27

110

156

5635

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●160 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 



TALIA
170X70

58

70170

5042

170

38

132

70

114

150

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●145 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ANCA
120x70

100

70

120

51

70

120

35

32

75

60

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

51 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●85 38

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ANCA
140x70

70
140

5135

32

70

140

85

60

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

51 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●95 38

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ANCA
150x70

150

70

51

7060

150

95

35

32

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

51110 380

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

133 134

ANCA
170x70

60 70

170

115

35

38

51

70 170

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

51 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●140 38

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ANCA
170x75

37,5

38

170

115
75

51

170

7565

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

150

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

51 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●38

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 



ANCA
160x70

160
70

51

7060

105

160

35

32

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

125

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

51380 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

ROMA II
170x75

170

75

58

170
158
115

1040
12

7

75 38

7
36

37,5

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●175 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

70

35

170

3159

70
170

56

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

56 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●155 43

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

LUNA
170x70

OPTIMA
170X75

75
170

58

75

170

28
67

37,5

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●160 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromasage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

135 136

MARLENE
140x70

140
70

53

70

140
129
100

24

35

63
42

37

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●100 40

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

MARLENE
150x75

150

75

53

67
46

40

150
139

110

24

37,5

75

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●115 40

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 



MARLENE
160x75

160
75

53

37,5

24

160
149

120

75
67

46
40

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●135 40

MARLENE
170x75

SMART
170x80

35

70
170

75
67

46
40

170
159

130

80

60

170

34

80

170

40

65

116

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●175 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●155 40

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a pl[cilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

PARADIS
180X107

58

107

180

160

125

67

33

180

90

107

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●200 43

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

137 138

SWING
180x80

180

140

80
38 48

128

162
80

180

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●180 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromasage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 
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11515 15

90

9

80
58

6
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ROMA I
180X80

180

80

58

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●190 45

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

8058

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 



FAVORIT
180x80

53

180
90

18

8054

180

80

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●170 40

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

QUADRA
160x70

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●140 40

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile
Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

QUADRA
170x70

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

180

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●40

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

QUADRA
170x80

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

180

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

5540 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 
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QUADRA
180x80

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Onda 

monocomandă Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

190

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●45

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made   by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

180

180

160

8
0

6
0

55

80

QUADRA
180x100

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

220

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

5545 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made   by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 
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CUSTO concept
180-156x700

max 180

160

3

min 156

3

70

Noul Concept de cadă reglabilă CUSTO
New Bathtub concept with adjustable lenght CUST

Realizată din Acril sanitar de 5 mm având margini ranforsate cu materiale 
hidrofobe, cada Custo vă oferă posibilitatea de a-i regla dimensiunile în funcție 
de spațiul disponibil în baia dumneavoastră. 
Cada este concepută în așa fel încât debitarea laturilor se poate realiza fără a slăbi structura de 
rezistență a produsului. 
Dimensiunea acestei căzi reglabile poate fi între 156 cm si 180 cm lungime pe o lățime de 70 cm.
Panoul frontal al acestei căzi este de asemenea conceput să poată fi debitat și montat fără nicio 
problemă.

Made of 5 mm Sanitary Acrylic reinforced with hidrophob materials, the tub CUSTO allows you 
adjust the lenght depending on the available space in your bathroom.
The bathtub is designed so that cutting edges can be achieved without weakening the product 
structure.
The size of this tub is adjustable between 156 cm and 180 cm wide by 70 cm wide.
Front skirt is also designed to allow adjustments by cutting of the excess and can be mounted 
without any problem.

  Recomandăm cada Custo pentru montajul între trei pereți
  We recommend this model for mounting between 3 walls. 
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COLECȚIA SMART
SMART COLLECTION 



SIENA SMART
150x70

SIENA SMART
160x70

150 150

70

53

70

138
98

58 38

70 58 38

160

160
70

53

148
108

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●110 39

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●125 39

VENUS SMART
140x140

CRISTAL SMART
150x100

140
140

59

210
120

90

76

72

140

140

120

58

24

63
65

150

100

54

100150

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

59 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●190 43

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

54 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●140 41

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 

SIENA SMART
170x70

70 58 38

170

53

70
170158

118

Înălțime (cm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Vella 5 piese
Vella 

monocomandă

Baterie cadă compatibilă

Adâncime (cm)Capacitate (L)

Detalii dimensiuni Sisteme de hidro si aeromasaj compatibile

53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●140 39

Size details Compatible hydromassage systems Deck mounted faucet 

Capacity (L) Depth (cm) Hight(cm)
Onda 5 piese

●

5 pcs. Onda 
monocomandă

●

Sl.

Cuva confecționată prin termoformarea în vacuum a plăcilor acrilice antibacteriene este ranforsată cu fibră de sticlă.
Suportul metalic reglabil conferă căzilor Fibrex un grad maxim de stabilitate și siguranță. Compatibilități:

The shell, made by thermoforming antibacterial acrylic plates in vacuum, is reinforced with fiberglass.
Fibrex bathtubs metallic legs provides maximum stability and safety. Compatibilitys: 
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NEW LIFE
188x110

LIFE
96x48

EASY LIFE
104x66,5

188

110

75

188

96

48

96

48

35

66,5

87

104

CADĂ DE BAIE PENTRU NAȘTERI ÎN APĂ - UZ MEDICAL 
PROFESIONAL

- sistem recirculare și filtrare / filtration and recirculation system

- suport metalic reglabil / adjustable metal legs
- sistem dezinfecție prin raza UV / disinfection system thru UV light

BATHTUB FOR UNDERWATER BIRTHS – FOR PROFESSIONAL 
MEDICAL PURPOSE

CADĂ DE BAIE PENTRU NOU NĂSCUȚI
- material: acril sanitar antibacterian

BATHTUBS FOR NEWBORNS

- suport metalic reglabil

- antibacterial sanitary acrylic
- adjustable metal prop
- acrylic mask

- mască acrilică

- baterie tip cascadă cu comenzi ușor de utilizat / waterfall faucet, with easy-to-
use commands;

CADĂ DE BAIE PENTRU UZ MEDICAL PROFESIONAL
BATHTUB FOR PROFESSIONAL MEDICAL USE
- suport metalic reglabil, măști laterale / adjustable metallic legs, side skirts;
- șezut înalt cu sprijin spate și lateral / high backside for the back and sides 
support;

- sifon cadă de baie automat / automatic bathtub siphon;  
- la comandă se pot monta mânere la locul indicat de client / at order, levers can 
be mounted on any side.

COLECȚIA MEDICAL
MEDICAL COLLECTION 
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Sistem Hidro 1
Smart

Sistem Hidro 1+ 
Smart Plus

Sistem Hidro 2

-  6 jeturi mari orientabile cu funcție pornit/oprit / 6 adjustable jets with 
on/off function
-  comenzi pneumatice / Pneumatic control on/off 
-  reglaj intensitate apă-aer / Air-water intensity control
-  pompa 275 l / min  / 275 l/ min pump
-  sifon automat Eco / Economic automatic waste
-  suport metalic reglabil  / Adjustable metallic legs

-  6 jeturi mari orientabile cu funcție pornit/oprit / 6 adjustable jets 
with on/off function
-  comenzi pneumatice / Pneumatic control on/off 
-  reglaj intensitate apă-aer / Air-water intensity control
-  pompă 275 l / min  / 275 l/ min pump
-  sifon automat Viega / Viega automatic waste
-  suport metalic reglabil  / Adjustable metallic legs

Fibrex Co este # 1 în România în domeniul căzilor cu hidromasaj!
Fibrex Co is # 1 in România in the hidromassage bathtubs domain!

 Echipamentele de hidroterapie de la Fibrex Co sunt concepute în 
colaborare cu renumita companie austriacă Koller.
Fibrex hydro therapy equipment  is developed in collaboration 
with the famous austrian company, Koller.  

Sistem Hidro 3

-  4 jeturi mari orientabile AIR PLUS cu funcție pornit / oprit  
/ 4  big adjustable jets AIR PLUS with on/off function
-  4 minijeturi spătar   / 4 backrest minijets
-  2 minijeturi tălpi / 2 feet minijets
-  Comenzi pneumatice profesionale / Professional pneumatic control
-  Reglaj intensitate apă-aer / Air-water intensity control
-  Sifon automat Viega / Viega automatic waste
-  Suport metalic reglabil / Adjustable metallic legs
-  Pompă 300 l/min / 300 l/min pump
-  sistem dezinfecție manuală  / Manual disinfection system

  Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare! 
  Complete system designed to drain water after use!

  Sistem recomandat căzilor pentru o persoană!
   System recommanded for bathtubs designed for one person!

-  4 jeturi mari orientabile AIR PLUS cu funcție pornit / oprit   / 4  big adjustable jets
AIR PLUS with on/off function
-  4 minijeturi spătar / 4 minijet backrest
-  Comenzi pneumatice profesionale / Professional pneumatic control
-  Reglaj intensitate apă-aer / Air-water intensity control
-  Sifon automat Viega / Viega automatic waste
-  Suport metalic reglabil / Adjustable metallic legs
-  Pompă 300 l / min / 300 l / min pump
-  sistem dezinfecție manuală / Manual disinfection system

  Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare ! 
  Complete system designed to drain water after use! 

  Sistem recomandat la căzile cu un singur spătar !
  System recommended for tubs with only one backrest !

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

SISTEME DE HIDROMASAJ
HYDROMASSAGE SYSTEMS

147 148



Sistem Hidro 6

Sistem Hidro 4 

Sistem Hidro 5
FUTURE

 
-  4 jeturi mari orientabile AIR PLUS cu funcție pornit / oprit / 4  big 
adjustable jets  AIR PLUS with on/off function
- 4 minijeturi spătar  / 4 backrest minijets 
- 4 minijeturi tălpi  / 4 feet minijets
- Comenzi pneumatice profesionale  / Professional pneumatic control
- Reglaj intensitate apă-aer  / Air-water intensity control
- Comandă grup jeturi alternativă (divertor)  / Diverter
- Sifon automat Viega  / Viega automatic waste
- Suport metalic reglabil  / Adjustable metallic legs
- Pompă 350 l / min  / 350 l/ min pump
- sistem dezinfecție manuală  / Manual disinfection system

 Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare !
 Complete system designed to drain water after use! 

-  4 jeturi mari orientabile Super jet cu funcție pornit / oprit / 4 adjustable 
Super Jet with on/off function
-  4 minijeturi spătar orientabile / 4 adjustable minijet s backrest
-  4 minijeturi tălpi orientabile / 4 adjustable minijets feet
-  Jeturi în combinație Alb Polar - Crom / Jets in Polar White – Chrome 
combination
-  8 jeturi FLAT Future – apă/aer pardosea / 8 FLAT Future  jets– air/water 
-  Comenzi pneumatice Combi / Pneumatic control Combi
-  Reglaj intensitate apă-aer / Air –water intensity control
-  Comandă grup jeturi alternativă (divertor) / Diverter 
-  Sifon automat cu drenaj / Automatic waste with drain
-  Suport metalic reglabil / Adjustable metallic legs
-  Pompă 1250 watt / 1250 watt pump
-  sistem dezinfecție manuală / Manual disinfection system

  Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare!
   Complete system designed to drain water after use!

Sistem Hidro 7 
-  4 jeturi mari orientabile AIR PLUS cu funcție pornit / oprit / 4  big 
adjustable jets  AIR PLUS with on/off function
-  4 minijeturi spătar / 4 backrest minijets 
-  4 minijeturi tălpi /  4 feet minijet s
-  10 jeturi aer cald FLAT, combinație Alb Polar - Crom pardosea / 10  hot 
air jet s, Flat type , Polar White – Chrome combination 
-  Comandă digitală / Electronic control
-  Cromoterapie RGB power / Cromotherapy RGB POWER type
-  Senzori de nivel / Level sensor
-  Reglaj intensitate aer / Air-water intensity control
-  Reglaj intensitate apă-aer / Air intensity control
-  Comandă grup jeturi alternativă ( divertor) / Diverter
-  Sifon automat Viega / Viega automatic waste
-  Suport metalic reglabil  / Adjustable metallic legs
-  Pompă 350 l / min / 350 l/ min pump
-  Compresor aer cu încălzire / Blower with heating
-  Funcție uscare furtune / Drying pipe  function 
-  Sistem curățare automată  profesională cu dezinfectant lichid / Automatic 
cleaning system with liquid disinfectant

Sistem  la care se poate alege tipul de comandă dorit, dreptunghiular   
  sau rotund! 
  Pentru detalii consultați reprezentantul Fibrex Co!
  Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare!

  For this system you can choose both rectangular or round jets and controls. 
  Contact your Fibrex representant for information.
  Complete system designed to drain water after use. 

Sistem Hidro 8
MAGIC 

-  6 jeturi FLAT  orientabile  cu funcție pornit / oprit, design pătrat sau rotund 
/ 6 adjustable FLAT jets, with on/off function - square or round design

-  20  NANO jeturi  FLAT spătar, design pătrat sau rotund / 20 backrest  
FLAT NANO jets, square or round design

-  20  NANO jeturi FLAT tălpi design, pătrat sau rotund / 20 feet NANO FLAT 
jets, square or round design

-  10 jeturi APA-AER MAGIC FLAT pardosea, design pătrat sau rotund 
/ 10  air-water jets   MAGIC FLAT,  square or round design

-  Comandă digitala  / Electronic control 

-  Cromoterapie RGB power / Cromotherapy type RGB POWER 

 / Level sensors-  Senzori de nivel 

 / Air-water intensity control-  Reglaj intensitate aer

 / Air intensity control-  Reglaj intensitate apă-aer

 / Diverter-  Comandă grup jeturi alternativă ( divertor)

 / Automatic waste with drain-  Sifon automat cu drenaj

 / Adjustable metal legs-  Suport metalic reglabil

 / 1250 watt pump-  Pompă 1250 watt

î ă  / Blower with heating-  Compresor aer cu nc lzire

 / Drying pipe  function -  Funcție uscare furtune

 / Automatic -  Sistem curățare automată  profesională cu dezinfectant lichid 
cleaning system with liquid disinfectant

Sistem la care se  poate alege designul jeturilor, pătrat sau rotund precum   
  și tipul comenzii digitale ! Pentru detalii consultați reprezentantul Fibrex Co!
  For this system you can choose both rectangular or round type of jets and 
  keypads. Contact your Fibrex Co  representant for additional information.

  Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare!
Complete system designed to drain water after use.   

 Jeturi  Flat line / jets

Noutate absolută / absolute novelty

▸ design unic în lume / worldwide unique design

▸ jeturi impresionante, geometrie extra plată / impressive, super flat jet geometry

▸ ușor de întreținut fiind extra plate / easily maintained due to extremely flat construction

▸ funcționalitate optimă / optimal functioning of jets

 
- 4 jeturi mari orientabile AIR PLUS cu funcție pornit / oprit / 4  big 
adjustable jets  AIR PLUS with on/off function / 4  big adjustable jets  
AIR PLUS with on/off function
-  4 minijeturi spătar / 4 backrest minijets 
-  4 minijeturi tălpi / 4 backrest minijets 
-  10 jeturi aer cald FLAT, combinație Alb Polar - Crom pardoselă / 10  
hot air jet s, Flat type , Polar White – Crome combination 
-  Comenzi pneumatice profesionale / Professional pneumatic control
-  Reglaj intensitate apă-aer / Air-water intensity control
-  Comandă grup jeturi alternativă (divertor) / Diverter
-  Sifon automat Viega / Viega automatic waste
-  Suport metalic reglabil / Adjustable metallic legs
-  Pompă 350 l / min / 350 l/ min pump
-  Compresor aer cu încălzire / Blower with heating
-  sistem dezinfecție manuală / Manual disinfection system

Sistem conceput pentru drenarea completă a apei după utilizare ! 
  Complete system designed to drain water after use.

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 
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DOTĂRI OPȚIONALE / OPTIONAL FEATURES
- Sistem cur are automat   profesional   dezinfectant lichid  cu comand  digitalăț ă ă ă ă / Automatic cleaning system with liquid disinfectant
- încălzitor electric 1 kw, pentru menținerea apei calde / Heater 1 kw 
- Sistem aromoterapie / Aromatherapy 
- Cromoterapy RGB power cu comandă digitală / RGB Cromo therapy
- Iluminare led alb  / White spot
- Uleiuri Relaxan pentru aromoterapie – recomandate pentru căzile din Acril / Relaxan oil s for aromotherapy  – recomanded for acrilic bathtubs
- Substan e dezinfec ieț ț / Desinfection liquid and tablets

 

Sistem Hidro 9

PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE A SISTEMELOR DE HIDROMASAJ SE RECOMANDĂ DEZINFECTAREA LA FIECARE 2 SĂPTĂMÂNI 
PENTRU UZ PRIVAT ȘI ZILNIC PENTRU UZ COMERCIAL!
Pentru detalii privind echipamentele opționale, dezinfectanți, uleiuri de aromoterapie  vă rugăm să consultați reprezentantul dumneavoastră Fibrex Co.

FOR BEST PERFORMANCE OF THE HYDROMASSAGE SYSTEMS, DISINFECTION IS RECOMMENDED EVERY 2 WEEKS
IN CASE OF NORMAL / PRIVATE USE AND DAILY IN CASE OF COMMERCIAL USE.
For additional information regarding equipment, optional features and maintenance products or solutions, please consult your Fibrex Co representative

-  10 jeturi pardosea de aer cald - Flat, combinație Alb Polar și Crom 
-  Compresor aer cu încălzire
-  Sifon automat Viega
-  Suport metalic reglabil

-  10 hot air jet s Flat, Polar White and Crome combination
-  Viega automatic waste
-  Adjustable metal legs
-  Blower with heating

  Sistemul  nu necesită dezinfecție !
  This system requires no disinfection !

PRIETENOS CU MEDIUL – CONSUM MIC DE ENERGIE, PUTERE MARE , BENEFICIU MAXIM.
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – LOW ENERGY CONSUMPTION, HIGH POWER, MAXIMUM  BENEFIT. 

ACCESORII CĂZI DE BAIE
BATHTUB ACCESSORIES
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PARAVAN FIX
BATH DECK SCREEN
140x80

140

80

BATERII CU MONTAJ PE CADĂ
DECK MOUNTED FAUCETS

Solicitați cotație pentru proiectul dumneavoastră!
La comandă se pot realiza și alte dimensiuni, cu / fară port prosop.
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Onda 
5 piese

Onda 
monocomanda

Vella
5 piese



TETIERE / HEADRESTS
GEL DELUXE

CLORI DISPONIBILE: OPAC:ALB , NEGRU; SEMITRANSPARENT:  GRI

MÂNERE / HANDLES

TETIERE / HEADRESTS

ALB ARGINTIU NEGRU ROSU ALBASTRUNEGRU
Star Star

Fixarea pe cadă este asigurată de două ventuze montate pe spatele tetierei, 
astfel incât aceasta poate fi desprinsă și repoziționată de câte ori este nevoie.

Fixarea pe cadă este asigurată de către adezivul de pe spatele tetierei care 
oferă cea mai bună aderență chiar și în contact cu apa.

PU

GEL

-azur
-verde
-albastru

Culori disponibile:

-alb
-negru
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monocomandă
Vella



Vela 5 
Onda 

Onda 5 H1 / H1+ 

Baterii cu montaj pe cada                                                              

Deck mounted tub faucets  
Sisteme de hidromasaj / Hydromassage systems

Marlene Anca Talia Roma II Swing Favorit Alux
Vela mono 

Anca   (120 x 70 x 38)

Siena (120 x 70 x 38) Smart

Anca   (140 x 70 x 38)

Marlene (140 x 70 x 40)

Siena (150 x 70 x 38) Smart

Marlene (150 x 75x 40)

Anca   (150 x 70 x 38)

Siena (160 x70 x 38) Smart

Marlene (160 x 75 x 40)

Anca   (160 x 70 x 38)

Siena ( 170 x 70 x 38) Smart

Anca (170 x 70 x 38)

Anca   (170 x 75 x 38)

Marlene (170 x 75 x 40)

Talia (170 x 70 x 45)

Sardegna (180 x 85 x 64)

Luna ( 170 x 70 x 40)

Roma II (170 x 75 x 45)

Optima ( 170 x 75 x 43)

Smart (170 x 80 x 45)

Naomi (170 x 85 x 42)

Favorit (180 x 80 x 40)

Paradis (180 x 107 x 43)

Swing (180 x 80 x 45)

Athos (194 x 98 x 46)

Custo ( 180-166 x 70 x 45 )

 PRODUS / PRODUCT                                          

(lungime x lățime x adâncime mm)                    

(length x width x depth mm) 

Modele panouri, masti frontale si laterale compatibile                                   

Compatible panels, front and lateral skirts

A. CĂZI DREPTE

●
○
● compatibil / compatible

necompatibil / not compatible
adaptat produsului / adjusted to product ●

○
●compatibil / compatible

necompatibil / not compatible
adaptat produsului / adjusted to product

COMPATIBILITĂȚI CĂZI DE BAIE  BATHTUB COMPATIBILITY 

Athena (170 x 70 x 45)
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Bathos (170 x 85/70 x40,5)
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Vela 5 
piese

Onda 
mono 

comanda

Onda 5 
piese

H1 / H1+ 
Smart

H2  H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

Baterii cu montaj pe cada                                                              

Deck mounted tub faucets  
Sisteme de hidromasaj / Hydromassage systems

Marlene Anca Talia Roma II Swing Favorit Alux
Vela mono 
comanda

Modele panouri, masti frontale si laterale compatibile                                   

Compatible panels, front and lateral skirts

●
○
● compatibil / compatible

necompatibil / not compatible
adaptat produsului / adjusted to product

Lotus stânga – dreapta  ( 150 x 100 x 42)

Cristal stanga-dreapta ( 150 x 100 x 40)

Lotus stânga – dreapta  ( 160 x 100 x 42)

Lotus stânga – dreapta  (170 x 100 x 42)

Nicole stânga – dreapta  (170 x 100 x 40)

Neo stânga – dreapta  (170 x 100 x 43)

Greta stânga-dreapta (170 x 100 x 45)

Greta stânga-dreapta (160 x 100 x 45)

Soleo (140 x 140 x 43)

Venus ( 140 x 140 x 46) Smart

Venus (150 x 150 x 46)

Venus (160 x 160 x 46)

Nory (125 x 125 x 48)

Niagara RX (140 x 140 x 48)

Camelia (120 x 120 x 48)

Sinergia (150 x 150 x 55)

Simy (160 x 80 x 50)

Iza (140 x 140 x 42)

Sofia (150 x 100 x 45)

B. CĂZI DE COLŢ

 PRODUS / PRODUCT                                          

(lungime x lățime x adâncime mm)                    

(length x width x depth Cm) 

● ● ● ● ● ● ● ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ○

● ● ● ● ● ● ● ○

● ● ● ● ● ● ● ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○
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●
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●

●

●

●
○
●compatibil / compatible

necompatibil / not compatible
adaptat produsului / adjusted to product

COMPATIBILITĂȚI CĂZI DE BAIE  BATHTUB COMPATIBILITY 

Sphera (170 x 170 x 54) rotundă

Melania (160 x 160 x 54) rotundă

Melania (160 x 160 x 54) pătrată

Oasi (180 x 150 x 54) pătrată

Sphera (180 x 180 x 54) pătrată

C. CĂZI ROTUNDE

○ 2x● 2x● 2x● 2x● 2x● 2x● 2x●

○

○

○

○

2x

2x
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●
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●
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●
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2x

●

●

●

●

2x●

2x

2x

2x

2x

●

●

●

●

Isis (150 x 150 x 45) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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●
○
● compatibil / compatible

necompatibil / not compatible
adaptat produsului / adjusted to product ●

○
●compatibil / compatible

necompatibil / not compatible
adaptat produsului / adjusted to product

 PRODUS / PRODUCT                                          

(lungime x lățime x adâncime mm)                    

(length x width x depth Cm) 

COMPATIBILITĂȚI CĂZI DE BAIE  BATHTUB COMPATIBILITY 

Alux  (170 x 70 x 40) ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Alux  (180 x 80 x 40)

Alux  (190 x 100 x 40)

D. CĂZI ALUX       

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

Dreaptă  (170 x 70 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Colț  (180 x 80 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Asimetrică  (190 x 100 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D. CĂZI SENSE       

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

Quadra  (160 x 70 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Quadra  (170 x 70 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Quadra  (170 x 80 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●●●

D. CĂZI QUADRA     

● ● ●

○ ○

○ ○

○ ○

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

Cologne  (170 x 80 x 50) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

Rhuena  (170 x 80 x 50) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

Retro  (170 x 70 x 50) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

D. CĂZI FREESTANDING   

●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Quadra  (180 x 80 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Quadra  (180 x 100 x 40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●●●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●●

Vela 5 
piese

Onda 
mono 

comanda

Onda 5 
piese

H1 / H1+ 
Smart

H2  H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

Baterii cu montaj pe cada                                                              

Deck mounted tub faucets  
Sisteme de hidromasaj / Hydromassage systems

Marlene Anca Talia Roma II Swing Favorit Alux
Vela mono 
comanda

Modele panouri, masti frontale si laterale compatibile                                   

Compatible panels, front and lateral skirts

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○○

○○

○○
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



www.fibrexco.ro www.fibra-sticla.ro

Pentru a afla ultimele noutăți de la Fibrex și
pentru a putea vizualiza cele mai noi proiecte
sau produse vă rugam accesați paginile 
de internet ale companiei.

For the latest news and Fibrex products 
please consider accessing the company's websites.
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Datele și informațiile prezentate în acest catalog nu implică obligativitate. Fibrex Co își rezervă dreptul de a 
aduce modificări produselor fără înștiințare în prealabil. Imaginile prezentate în acest catalog sunt cu titlul de 
prezentare şi nu atrag responsabilitate. 

Images displayed are property of Fibrex Co. Copying or using these images is not permitted unless it is 
specifically allowed by Fibrex Co. Breach of these terms are considered intellectual rights violations that can 
be punished by law. 

Images shown in this catalogue are for presentation purpose and do not imply any responsibility. 

The data and information given in this catalogue are not binding. Fibrex Co reserves the right to make any 
product modification necessary without prior notice.

Imaginile expuse sunt proprietatea Fibrex Co. Utilizarea acestor imagini nu este permisa, cu excepția 
cazului în care Fibrex Co isi da acordul în mod special, iar nerespectarea acestor termeni se consideră 
încălcare a drepturilor intelectuale și poate fi sancționată conform legii.


