POLAND

Akcesoria ³azienkowe
Coram Poland posiada w swojej ofercie akcesoria metalowe firm Tiger,
Geesa i Paralux. Akcesoria firmy Tiger
i Paralux dedykowane s¹ przede
wszystkim odbiorcom indywidualnym,
natomiast ekskluzywne akcesoria
Geesa to serie przeznaczone do wyposa¿enia ³azienek oraz bogata kolekcja akcesoriów do wyposa¿enia hoteli.
W ofercie Coramu dostêpnych jest ok.
40 serii akcesoriów w ró¿nych formach i kszta³tach, które s¹ w stanie
zaspokoiæ gusta wielu klientów.

a)

Akcesoria Tiger, Geesa i Paralux wykonane s¹ przewa¿nie z mosi¹dzu
chromowanego jak i stali nierdzewnej
lub aluminium. Wystêpuj¹ w po³¹czeniu z drewnem, ceramik¹, porcelan¹
i szk³em. Oferowane s¹ w kolorach –
m.in.: chrom, chrom satyna, chrom wiœnia lub buk.

Seria VIGO (kolekcja Tiger)
Elementy wykonane s¹ z chromowanego mosi¹dzu w po³¹czeniu z naturalnym drewnem wiœniowym, brzozowym lub wykoñczone satyn¹.

b)
Kolekcja Geesa serie:
a) Bloq
b) Luna

Seria NAPOLI (kolekcja Tiger)
Seria utrzymana w œródziemnomorskim
klimacie. Wszystkie elementy wykonane s¹ z chromowanego mosi¹dzu
w po³¹czeniu z elementami ceramicznymi.
Seria CIRCLES (kolekcja Geesa)
To wysokiej jakoœci akcesoria chromowane, które objête s¹ 12-letni¹ gwarancj¹. Seriê tworz¹: kubki, mydelniczki, dozowniki, wieszaki na rêczniki,
wieszaki na papier toaletowy, pó³ki, haczyki, szczotki do WC, uchwyty wannowe. Wiêkszoœæ serii to œrednio 12-20
dostêpnych elementów. Istnieje mo¿liwoœæ zakupienia dowolnej liczby elementów.

INFORMACJE
DODATKOWE

Firma Coram oferuje tak¿e program
akcesoriów dla osób niepe³nosprawnych i starszych (kolekcja PROVEX) wykonanych z profili aluminiowych pokrytych pow³ok¹ poliestrow¹, z zastosowaniem antypoœlizgowych wk³adek
z tworzywa w miejscach pochwytnych
oraz poliamidowych kolanek i ³¹czników zbrojonych w³óknem szklanym.
Wszystkie œruby zosta³y zamaskowane nak³adkami z tworzywa ABS, co nadaje elegancji ca³ej kolekcji.
A D R E S F I R M Y:

CORAM POLAND Sp. z o.o.
ul. Be³dan 4
02-695 Warszawa
tel. (22) 899 15 40
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www.coram.pl
e-mail: coram@coram.pl
Seria VIGO (kolekcja Tiger)

Seria CIRCLES (kolekcja Geesa)
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Seria BOSTON (kolekcja Tiger)
W sk³ad serii wchodzi 16 elementów
wykonanych ze stali nierdzewnej m.in.
kubek, mydelniczka, dozownik do myd³a, wieszak na papier, wieszak do
rêczników, haczyki, pó³ki, szczotki do
WC. Innowacyjnym rozwi¹zaniem
w wielu seriach akcesoriów Tiger jest
system ich mocowania. Mo¿na je
montowaæ w sposób tradycyjny (za
pomoc¹ wkrêtów) lub przy pomocy
specjalnego kleju TigerFix (bez koniecznoœci wiercenia otworów).

AKCESORIA

Wysoka jakoœæ surowców u¿ytych
do produkcji oraz wzory zaprojektowane przez europejskich stylistów
zgodnie z najnowszymi trendami
sprawiaj¹, ¿e akcesoria ³azienkowe
Coram s¹ ozdob¹ ka¿dej ³azienki.
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