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DRZWI WEWNĘTRZNE SUBLIME mają charakterystyczne poziome
frezowania na powierzchni skrzydła, które nadają mu nowoczesnego, minimalistycznego
wyglądu. Powierzchnia drzwi pokryta jest ekologicznymi farbami odpornymi na czynniki
mechaniczne oraz różnego rodzaju uszkodzenia. Dzięki zastosowaniu trwałych pigmentów
ich kolor jest odporny na wpływ promieni słonecznych i nie traci na atrakcyjności przez
długie lata. Konstrukcja drzwi oparta jest na drewnianym ramiaku obłożonym dwiema
płytami HDF i wypełnionym płytą wiórową pełną. POL-SKONE, www.pol-skone.eu

HIZERO 4 IN 1 BIONIC
MOP to nowoczesne urządzenie
do czyszczenia powierzchni. Dzięki
bionicznej technologii mop jednym
ruchem sprząta z podłogi wszelkie
zabrudzenia, myje ją na mokro
i wyciera do sucha. Urządzenie
samoczynnie separuje zabrudzenia
stałe od brudnej wody, dzięki czemu
pozwala zachować wręcz sterylną
czystość sprzątanej powierzchni.
Mop sprawdza się w przypadku
wszystkich twardych podłóg: drewno,
panele, parkiet czy płytki. Jest
łatwy w obsłudze, ma kompaktowe
rozmiary, a wbudowana bateria
pozwala na wygodne użytkowanie.
HIZERO gwarantuje doskonałą
wydajność i czystość. Cena 2499 zł.
STERNA POLSKA, www.sternapolska.pl

BATERIA MOKAIT z ograniczeniem zużycia wody. Dzięki zastosowaniu

innowacyjnego napowietrzacza SLC Rub Clean, który niezwykle efektywnie
miesza wodę z powietrzem, przepływ wody w baterii umywalkowej z tej serii
to zaledwie 6 l/min. Konstrukcja napowietrzacza gwarantuje zachowanie
pełnej funkcjonalności przez cały okres użytkowania baterii – aby wyczyścić
zbierający się w nim kamień, wystarczy jedynie przetrzeć ręką elastyczne sitko.
KFA Armatura, http://blog.kfa.pl/

SYSTEM KUCHENNY GROHE BLUE HOME zapewnia

filtrowaną i gazowaną wodę prosto z baterii kuchennej. Dostępny z wygodną,
wyciąganą wylewką oraz funkcją obsługi za pomocą aplikacji na smartfony.
GROHE, www.grohe.pl

KABINY PRYSZNICOWE HYPNOTIC to modele łączące szkło
z elementami w czarnym kolorze. Ich zróżnicowanie sprawia, że pomieszczenie staje
się eleganckie i podkreśla szlachetność użytych w nim materiałów. W ofercie znaleźć
można nowe wersje znanych serii – Modo New z ramkami lub kratkami wykonanymi
trwałą farbą ceramiczną zespalaną ze szkłem podczas jego hartowania, a także Idea
i Essenza New – z andowanymi czarnymi profilami. Wszystkie produkty pokryte
są hydrofobową powłoką EasyClean®, która zapobiega osadzaniu się kamienia
i tworzeniu nieestetycznych zacieków. W przypadku wybranych modeli można
skorzystać z usługi laserowego grawerowania. RADAWAY, www.radaway.pl

BATERIA WANNOWA ANGELIT to innowacyjne rozwiązanie,
OCZYSZCZACZ
KC-A50EUW z technologią
Plasmacluster oraz funkcją
inteligentnego nawilżania.
Dzięki czujnikom kurzu oraz
nieprzyjemnego zapachu
automatycznie dobiera właściwy
program oczyszczania. Sekcja
nawilżania monitoruje wilgotność
oraz temperaturę, aby zapewnić
optymalne nawilżenie powietrza.
Oczyszczacz z generatorem
jonów Plasmacluster skutecznie
unieszkodliwia drobnoustroje
i alergeny nie tylko z powietrza,
lecz także z trudno dostępnych
zakamarków. SHARP,
www.sharphome.eu,
www.sharpdirect.pl

w którym wyeliminowano funkcję przełącznika. Został on zintegrowany
z regulatorem ceramicznym. Oznacza to, że przepływ wody jest sterowany
jedynie przez uchwyt baterii. Dzięki temu bateria ma atrakcyjny wygląd, ale przede
wszystkim jest wygodniejsza w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości. Baterie
dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – klasyczny chrom oraz wersja
z bielą. Cena 539 zł. KFA Armatura, https://sklep.kfa.pl/

SYSTEM PRYSZNICOWY EUPHORIA SMARTCONTROL
pozwala na sterowanie kilkoma źródłami wody z poziomu jednej baterii
termostatycznej. Produkt zachwyca nowoczesnym designem i funkcjonalnością,
zapewniając bezpieczną obsługę dzięki termostatycznej głowicy GROHE
Turbostat oraz technologii GROHE CoolTouch, chroniącej przed oparzeniem się
o powierzchnię baterii. GROHE, www.grohe.pl

UCHWYTY AMIX charakteryzują się prostymi, geometrycznymi
kształtami oraz stonowaną kolorystyką. Zaletą jest zróżnicowany design
nawiązujący do prostoty z efektownym wykończeniem. Jednym z najbardziej
eleganckich uchwytów w serii jest model UP024, w którym porcelanowe wstawki są
podzielone na charakterystyczne romby. Model dostępny w dwóch rozstawach: 64
i 28 mm oraz dwóch kolorach: patynowanego mosiądzu lub patynowanego srebra.
AMIX, www.amix.pl

WIĘCEJ INSPIRACJI NA

estetyką, którą zawdzięczają gładkiej, malowanej powierzchni skrzydła oraz
aluminiowym intarsjom dekoracyjnym w kolorach: czarny, złoty połysk, chrom
połysk oraz chrom mat. Drzwi można wykonać w praktycznie każdym kolorze
(z palety RAL i NCS, oprócz metalicznych). Ponadto istnieje mozliwość łączenia
opasek ościeżnicy na dwa sposoby: pod kątem 45° lub 90°.
POL-SKONE, www.pol-skone.eu

MATERIAŁ PROMOCYJNY

które dominują w nowoczesnej stylistyce wnętrz. Często wykorzystywana
kombinacja różnych tonacji i odcieni koloru szarego doskonale sprawdza się
w połączeniu z minimalistycznym wystrojem. Wśród modeli można odnaleźć
niemalże jednolite płytki, a także opcje dekoracyjne z wzorami. W połączeniu
tworzą spójny i atrakcyjny wystrój. CERAMIKA COLOR, www.ceramikacolor.pl

MATERIAŁ PROMOCYJNY

PŁYTKI TERRA GREY to kolekcja w kilku odcieniach szarości,

WŁĄCZNIKI ARIA to połączenie nowoczesnego wzornictwa i idealnych

DRZWI WEWNĘTRZNE TIARA wyróżniają się nowoczesną

proporcji. Oryginalności produktom dodają wewnętrzne, podświetlane ramki
ozdobne. Dzięki nim można wprowadzać delikatne akcenty kolorystyczne
spójne z wystrojem wnętrza. Podświetlenie łączników w serii Aria jest nie tylko
praktyczne, ale i ciekawe stylistycznie. Otaczająca klawisze ramka daje atrakcyjny
wizualnie efekt, a do wyboru mamy aż siedem kolorów podświetleń.
OSPEL, www.ospel.com.pl
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