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CORAM
AG

AG COLOURED WATER
Zaprezentowana po raz pierwszy na
tegorocznych targach Cersaie, bateria
umywalkowa AG COLOURED WATER
to połączenie eleganckiego wzornictwa
i technologii najwyższej klasy. Jak żadna inna na świecie nowa bateria firmy
Guglielmi zapewnia pełen komfort
i przyjemność obcowania z wodą, tak
pod względem użytkowym, jak i estetycznym. O temperaturze wypływającej
wody informuje użytkownika jej kolor:
od niebieskiego – woda zimna, aż po
intensywnie czerwony – woda gorąca.
To niezwykle efektowne, ale także bardzo funkcjonalne rozwiązanie stało się
możliwe dzięki zastosowaniu unikalnej
technologii opracowanej i opatentowanej na cały świat przez firmę Guglielmi.

Świeże spojrzenie projektantów Guglielmi przyczyniło się do
powstania
produktu, który nie tylko
idealnie wpisuje się w panujące obecnie
trendy, ale też wybiega myślą w przyszłość. W kolekcji AG znajdziemy zarówno standardowe rozwiązania przeznaczone do umywalek, wanien, kabin
prysznicowych czy bidetów, jak również
baterie podtynkowe oraz stworzone
specjalnie z myślą o umywalkach nablatowych. AG to także baterie kuchenne.
Dostępne są w wykończeniu chrom
polerowany i stal szlachetna szczotkowana.
Seria ta została wyróżniona przez branżowy miesięcznik „Łazienka” w 2006 roku.

IDEA
Surowość i ostrość kształtów, masywność korpusów to cechy charakterystyczne linii IDEA. Precyzyjne wykończenie baterii gwarantuje najwyższą
jakość produktu. Oprócz standardowych konstrukcji producent proponuje
dodatkowo urządzenia współpracujące z armaturą utrzymane w tym samym stylistycznym klimacie: syfony,
zawory przyłączeniowe. Kolekcja obejmuje również urządzenia pracujące
w systemach podtynkowych, tj. głowice natryskowe montowane do ściany,
wylewki, kolumny i zestawy
natryskowe.

GQ
Subtelna elegancja armatury z kolekcji GQ
doda wdzięku każdemu kąpielowemu
wnętrzu. Prosta, czysta linia – nic dodać,
nic ująć. W serii GQ znajdziemy kilkanaście modeli baterii umywalkowych, zróżnicowanych pod względem sposobu montażu, dodatkowego wyposażenia czy kształtu wylewki. Wąska wylewka kształtuje strumień tak, by obcowanie z wodą nie było
tylko zwykłą codziennością, a nasi goście
mogli poczuć się naprawdę wyjątkowo.
Baterie z kolekcji GQ oferowane są
w wykończeniu chrom
polerowany
i stal szlachetna szczotkowana.
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SPRINT
SPRINT to kolekcja baterii – dynamicznych, nowoczesnych, pełnych elegancji
i wdzięku. Stylistyczna spójność przy szerokiej i zróżnicowanej ofercie modeli to
istotny, lecz nie jedyny atut tej serii.
SPRINT to pierwsza na rynku bateria,
w której uchwyt sterujący wypływem wody
nie ma z tyłu tzw. podcięcia, umożliwiającego swobodne poruszanie. Uchwyt idealnie
przylega do korpusu baterii, a mimo to możemy bez trudu sterować wypływem wody.
Seria SPRINT
dostępna jest
w wykończeniu powierzchni
chrom
polerowany.
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