


Kamar mandi Anda 
adalah oasis Anda, 
tempat yang tenang 
untuk bersantai dan 
memanjakan diri Anda.



Bondi Shower Screen memberikan kenyamanan, serta 
menambah kesan modern dan elegan pada kamar mandi 

Anda. Berpengalaman sejak 1989, kami telah memiliki tenaga 
profesional yang handal. Kami mengutamakan kepuasan 

dan kemudahan bagi Anda. tenaga profesional kami akan 
melakukan semua pengukuran, hingga shower screen siap 

digunakan di kamar mandi Anda. 

Sebagai distributor utama KOLF, kami memberikan garansi 
1 tahun untuk spare parts. Produk-produk KOLF yang kami 

tawarkan seperti patch fitting, shower hinge, SS handle, luxury 
door loocks, glass fitting, precious cylinder telah dikenal luas 
akan kualitasnya. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lebih 

untuk mengganti seluruh shower screen Anda. Jika mengalami 
kerusakan, kami telah mempersiapkan spare parts untuk 

menggantikan hanya pada bagian yang rusak.* 

Percayakan shower screen Anda pada Bondi Shower Screen dan 
Anda hanya perlu menikmatinya.

*Sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku





BONDI LUX
SHOWER SCREEN

Desain sepanjang masa dengan material rangka 
yang kuat dan warna yang tidak akan berubah. 
Memperindah kamar mandi dengan motif sandblast 
sesuai pilihan Anda. Tersedia dua pilihan warna 
frame: silver anodizing dan white powder coating.

Sandblast motif Aluminium Frame

White Powder 
Coating

Silver 
Anodizing

Ketebalan : 5mm
Tempered transparant

SPESIFIKASI





BONDI
SHOWER SCREEN

Bondi Shower Screen memberikan keindahan 
dan kenyaman bagi Anda, dengan harga yang 
terjangkau. Terbuat dari material rangka yang kuat 
dan warna yang tidak akan berubah; menjadikan 
Bondi Shower Screen pilihan yang ideal bagi kamar 
mandi Anda.

Sandblast motif

White Powder 
Coating

Silver 
Anodizing

Ketebalan : 5mm
Tempered transparant

SPESIFIKASI

Aluminium Frame





ELITE
SHOWER SCREEN

Shower screen tipe Elite yang praktis, cocok 
untuk kamar mandi dengan ukuran kecil. Desain 
pintu Elite Shower Screen dengan cara  sliding, 
memudahkan untuk memasuki dan keluar dari 
shower screen. Elite Shower Screen memerlukan 
tanggul setinggi atau sedalam minimal 5cm.

Ketebalan : 8 -10mm
Tempered transparant

SPESIFIKASI

KOLF Hardware
Matt Silver Stainless Steel

Water and 
Magnet Seal





DANDY
SHOWER SCREEN

Desain Dandy Shower Screen memberikan 
tampilan yang unik untuk kamar mandi Anda. 
Penggunaan pintu frameless swing dapat dibuka 
dari dua arah, namun tetap menahan air agar 
tidak keluar dari area shower screen. 

KOLF Hardware
Chrome Metal

Ketebalan : 10mm
Sudut Kaca : 135º
Tempered transparant

Area Minimal
110 x 110 x 200 cm

SPESIFIKASI

Water and 
Magnet Seal





ELEGANT
SHOWER SCREEN

Ketebalan : 10mm
Sudut Kaca : 90º
Tempered transparant

SPESIFIKASI

KOLF Hardware
Chrome Metal

Water and 
Magnet Seal

Tipe Elegant Shower Screen  yang praktis, sesuai 
untuk kamar mandi berukuran kecil hingga besar. 
Menggunakan pintu frameless swing yang dapat 
dibuka dari dua arah dan handle pintu yang 
fungsional untuk meletakkan handuk Anda.
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