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Baterie kuchenne i łazienkowe
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PARMA – harmonia kształtu zainspirowana prostotą
form stosowanych w nowoczesnych wnętrzach i wy-
jątkowy styl komponujący się z modernistycznymi ła-
zienkami to niespotykany styl baterii Parma.

MONZA – niebanalne motywy elipsy i łuku dały cie-
kawy efekt w tej linii baterii. Pozwalają na kreowanie
indywidualnego charakteru pomieszczeń i zabawę 
z tworzeniem własnego stylu. Baterie te są zarazem
przedmiotem użytkowym i jednocześnie doskonałą
dekoracją.

TORINO – została zaprojektowana z myślą o dużych
wnętrzach. Baterie z tej rodziny wyróżnia desingerski
kształt i świetna jakość. Ich prosty, oszczędny kształt
będzie się dobrze prezentował w pomieszczeniach
urządzonych według różnorodnej stylistyki – zarówno
w pełnych przepychu, jak i urządzonych minimali-
stycznie, na sposób japoński – kuchniach i łazienkach.

LUGA – nowy model baterii kuchennej, ciekawa forma
idealnie pasująca do kuchni wyspy. Funkcjonalny
kształt uchwytu oraz bardzo efektowny profil wylewki
tworzy  produkt oryginalny i nowoczesny.

Nowe linie obejmują pełną gamę baterii łazien-
kowych oraz baterie natryskowe podtynkowe.
Każda linia ma swojego przedstawiciela wśród ba-
terii kuchennych

MODENA – prosty, nowoczesny kształt inspirowany
trójkątem to cechy, które wyróżniają rodzinę Modena.
Geometryczna forma tej linii pasuje do każdego no-
woczesnego wnętrza, prosty kształt będzie się ideal-
nie komponował z łazienkami urządzonymi w modnym
ostatnio stylu wellness i spa. Miłośnicy miękkich i de-
likatnych linii z pewnością zachwycą się bateriami, 
w których wylewka przyjmuje smukłą linię łuku.

VENEZIA – nowoczesna w kształcie wyjątkowa w wy-
kończeniach pozwala na dopasowanie do wyposaże-
nia i koncepcji, by stworzyć harmonię we wnętrzu. Ele-
gancja charakteryzująca tę linię znajdzie uznanie
wśród ludzi ceniących jakość i styl.

BARI – prosta forma zamknięta w kilku płaszczyznach
podkreślona dodatkowo lustrzaną powłoką chromu
dodaje wyjątkowości i charakteru nowym modelom.
Oryginalny kształt uchwytów sprawia, że całość wy-
gląda naprawdę interesująco.
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