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Suite con vetro reeded e
telaio in finitura metal gun.
A luminous attic, a space
to define, modern furniture
but with very characteristic
elements. Suite with reeded
glass and frame in metal gun
finish.
Een lichtrijke kamer, een ruimte
om te definiëren, modern
meubilair maar met zeer
karakteristieke elementen.
Suite met Geribbeld glas
en frame in Metaal Zwart
afwerking.
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CRYSTAL AND ALUMINUM
WALL DESIGNED TO DELIMIT
THE SHOWER
AREA AND THE SANITARY
AREA IN A SINGLE
SOLUTION.
EEN COMBINATIE VAN
KRISTAL EN ALUMINIUM
OM DE DOUCHERUIMTE
EN DE SANITAIRE RUIMTE
AF TE SCHEIDEN IN ÉÉN
ENKELE OPLOSSING.

Suite is the result of a design
culture that expresses ideas
and solutions in an eminently
applicative key. Products
at the service of the design
creativity of architects and
room designers whose
flexibility allows the
realization of a large number
of configurations.
Suite is het resultaat van een
design cultuur dat ideeën en
oplossingen uitdrukt in een
indrukwekkend toepasbaar
element.
Producten die de design
creativiteit van de architecten en
de interieurarchitecten dienen, met
een flexibiliteit die een ruim aantal
toepassingen toelaat.

e-mail: info@vismaravetro.it
www.vismaravetro.it

Profile / Profiel: Matt copper
Mat Koper
Glass / glas:

Clear and satin grey glass
ransparant en mat grijs glas

Profile / Profiel: Brushed steel finish
Inox look
Glass / glas:

Clear glass
Transparant glas
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Statuary architecture drawn
by the black marble. The two
glass elements are set like
inlays in an environment of
rigorous proportions.
Suite with laminated glass
with gold metal mesh and
matt gold finish frame.
De marmer met zwarte
tekeningen en de twee grote
glaselementen zorgen voor
een bijzondere sfeer in deze
magistrale badkamer.
Suite met gelaagd glas met
gouden metalen netstructuur
en frame in Mat Goud
afwerking.
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A boutique hotel,
overlooking a sunny
A for
unique environment,
square. Desire for light,
with generous spaces. All
inclusive spaces, but without
renouncing one’s ownthe furnishing elements in
the right place, respectful
intimacy. Suite with hempof one’s identity and
coloured lacquered glass
As well as
and enamelled frameindependence.
in
matching RAL 1014. transparent glass and frosted
Een boetiekhotel met glass, always coherent with
function. Suite with satin
uitzicht op een zonnig its
plein.
grey and transparent glass
Verlangen naar licht, naar
and matt-finish copper
open ruimtes, maar zonder
afstand te doen van deframe.
eigen
Een
unieke omgeving, met
intimiteit.
royale
Suite met hennepkleurig
gelaktruimtes. Alle inrichting
op deinjuiste plaats, respectvol
glas en geëmailleerd frame
bijpassende RAL 1014.voor iemands identiteit en
onafhankelijkheid. Met een
speelse combinatie van mat
en transparant glas.
Suite met mat grijs en
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A unique environment,
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and matt-finish copper
frame.
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royale ruimtes. Alle inrichting
op de juiste plaats, respectvol
voor iemands identiteit en
onafhankelijkheid. Met een
speelse combinatie van mat
en transparant glas.
Suite met mat grijs en
transparant glas en een Mat
Koper frame.
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A modern bathroom of
contrasting colours, with
precious gold inserts. A
desire for transparency, but
also for privacy. Suite with
Madras Nuvola glass and
matt gold finish frame.
Een moderne badkamer, met
contrasterende kleuren, met
kostbare gouden details. Een
verlangen naar transparantie,
maar ook naar privacy.
Suite met Madras Nuvola
glas en frame in Mat Goud
afwerking.

05
A unique environment,
with generous spaces. All
the furnishing elements in
the right place, respectful
of one’s identity and
independence. As well as
transparent glass and frosted
glass, always coherent with
its function. Suite with satin
grey and transparent glass
and matt-finish copper
frame.
Een unieke omgeving, met
royale ruimtes. Alle inrichting
op de juiste plaats, respectvol
voor iemands identiteit en
onafhankelijkheid. Met een
speelse combinatie van mat
en transparant glas.
Suite met mat grijs en
transparant glas en een Mat
Koper frame.

Statuary architecture drawn
by the black marble. The two
glass elements are set like
inlays in an environment of
rigorous proportions.
Suite with laminated glass
with gold metal mesh and
matt gold finish frame.
De marmer met zwarte
tekeningen en de twee grote
glaselementen zorgen voor
een bijzondere sfeer in deze
magistrale badkamer.
Suite met gelaagd glas met
gouden metalen netstructuur
en frame in Mat Goud
afwerking.

RO
OM

02

A boutique hotel,
overlooking a sunny
A for
unique environment,
square. Desire for light,
with generous spaces. All
inclusive spaces, but without
renouncing one’s ownthe furnishing elements in
the right place, respectful
intimacy. Suite with hempof one’s identity and
coloured lacquered glass
As well as
and enamelled frameindependence.
in
matching RAL 1014. transparent glass and frosted
Een boetiekhotel met glass, always coherent with
function. Suite with satin
uitzicht op een zonnig its
plein.
grey and transparent glass
Verlangen naar licht, naar
and matt-finish copper
open ruimtes, maar zonder
afstand te doen van deframe.
eigen
Een
unieke omgeving, met
intimiteit.
royale
Suite met hennepkleurig
gelaktruimtes. Alle inrichting
op deinjuiste plaats, respectvol
glas en geëmailleerd frame
bijpassende RAL 1014.voor iemands identiteit en
onafhankelijkheid. Met een
speelse combinatie van mat
en transparant glas.
Suite met mat grijs en

RO
OM

04

RO
OM
03

A modern bathroom of
contrasting colours, with
precious gold inserts. A
desire for transparency, but
also for privacy. Suite with
Madras Nuvola glass and
matt gold finish frame.
Een moderne badkamer, met
contrasterende kleuren, met
kostbare gouden details. Een
verlangen naar transparantie,
maar ook naar privacy.
Suite met Madras Nuvola
glas en frame in Mat Goud
afwerking.

Statuary architecture drawn
by the black marble. The two
glass elements are set like
inlays in an environment of
rigorous proportions.
Suite with laminated glass
with gold metal mesh and
matt gold finish frame.
De marmer met zwarte
tekeningen en de twee grote
glaselementen zorgen voor
een bijzondere sfeer in deze
magistrale badkamer.
Suite met gelaagd glas met
gouden metalen netstructuur
en frame in Mat Goud
afwerking.

RO
OM

RO
OM
03

A modern bathroom of
contrasting colours, with
precious gold inserts. A
desire for transparency, but
also for privacy. Suite with
Madras Nuvola glass and
matt gold finish frame.
Een moderne badkamer, met
contrasterende kleuren, met
kostbare gouden details. Een
verlangen naar transparantie,
maar ook naar privacy.
Suite met Madras Nuvola
glas en frame in Mat Goud
afwerking.

02

RO
OM

05
A unique environment,
with generous spaces. All
the furnishing elements in
the right place, respectful
of one’s identity and
independence. As well as
transparent glass and frosted
glass, always coherent with
its function. Suite with satin
grey and transparent glass
and matt-finish copper
frame.
Een unieke omgeving, met
royale ruimtes. Alle inrichting
op de juiste plaats, respectvol
voor iemands identiteit en
onafhankelijkheid. Met een
speelse combinatie van mat
en transparant glas.
Suite met mat grijs en
transparant glas en een Mat
Koper frame.

Suite con vetro reeded e
telaio in finitura metal gun.
A luminous attic, a space
to define, modern furniture
but with very characteristic
elements. Suite with reeded
glass and frame in metal gun
finish.
Een lichtrijke kamer, een ruimte
om te definiëren, modern
meubilair maar met zeer
karakteristieke elementen.
Suite met Geribbeld glas
en frame in Metaal Zwart
afwerking.

01
RO
OM

COM
BIN
ATIO
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Suite can be made according
to requirements, such as
in 10mm thick monolithic
tempered, or 4 + 4 laminated
SecurplusTM, glass, with plastic
and metal interlayers.
The aluminium frame has
anodized or enamelled finishes.
Combinations of glass and
customized profiles can be
made, different from those
proposed.
Suite is beschikbaar in 10 mm
monolithisch veiligheidsglas
of SecurplusTM 4 + 4 gelaagd
veiligheidsglas, met kunststof
of metalen tussenlaag.
Het aluminium frame kan
geanodiseerd of geëmailleerd
uitgevoerd worden.

Profile / Profiel: Brushed steel finish
Afwerking Inox Look
Glass / glas:

Laminated glass
with silver metal mesh
Gelaagd veiligheidsglas
met zilverkleurige netstructuur

Profile / Profiel: Matt gold
Mat Goud
Glass / glas:

Laminated glass
with bronze metal mesh
Gelaagd veiligheidsglas
met bronskleurige netstructuur

Profile / Profiel: Custom colour
Gepersonaliseerde kleur
Glass / glas:

Custom enamelled colour
Gepersonaliseerde
geëmailleerde kleur

Profile / Profiel: Matt copper
Mat Koper

e-mail: info@vismaravetro.it
www.vismaravetro.it

Glass / glas:

Clear and satin grey glass
ransparant en mat grijs glas

Profile / Profiel: Mat gold
Mat Goud
Glass / glas:

Madras Nuvola
Madras Nuvola

Profile / Profiel: Metal gun
Metaal Zwart
Glass / glas:

Laminated reeded glass
Gelaagd geribbeld glas

Profile / Profiel: Matt black
Mat Zwart
Glass / glas:

Madras Nuvola
Madras Nuvola

Profile / Profiel: Brushed steel finish
Inox look
Glass / glas:

Clear glass
Transparant glas

