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Granitowy design w kuchni - do loftu i wiejskiej rezydencji

Kuchenny zlewozmywak to element wyposażenia, którego używamy wielokrotnie każdego dnia, nawet jeśli
posiadamy zmywarkę. Aby korzystać z niego w sposób komfortowy, przy zakupie musimy wziąć pod uwagę wielkość,
sposób montażu oraz materiał, z jakiego został wykonany.
Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się zlewozmywaki granitowe – najtrwalsze ze wszystkich rodzajów,
wytrzymałe i eleganckie. Godną uwagi propozycją jest półtorakomorowy wpuszczany w blat model Ozzy z
ociekaczem.
Najnowocześniejszej technologii produkcji zawdzięczamy wyjątkową odporność na zarysowania, pęknięcia i inne
uszkodzenia mechaniczne. Ozzy ma przyjemną w dotyku fakturę i łatwo utrzymać go w czystości. Na jego
powierzchni nie tworzy się osad, a zacieki nie są widoczne. Ze względów bezpieczeństwa model został wyposażony w
przelew oraz automatyczny korek i syfon. Jego trwałość i jakość potwierdza dziesięcioletnia gwarancja. Doskonale
prezentuje się w połączeniu z baterią Freya zaprojektowaną specjalnie do zlewozmywaków granitowych, której
dekoracyjna powierzchnia przypomina strukturę granitu. Jest to bateria stojąca z obrotową wylewką i regulatorem
ceramicznym. Jej niewątpliwym atutem jest wyciągana rączka i automatyczny przełącznik natrysk/strumień,
pozwalający na komfortowe umycie produktów spożywczych oraz napełnianie wodą naczyń znajdujących się poza
komorą zlewu.
Zlewozmywak i bateria dostępne są w dwóch barwach: piaskowej i grafitowej, które doskonale korespondują z
różnymi stylami aranżacji wnętrz. Komplet w kolorze piaskowym to idealna oferta dla kuchni w klimacie rustykalnym.
Wspaniale prezentuje się na tle białych mebli, płytek oraz jasnego blatu przypominającego malowane deski. W
połączeniu z nimi podkreśla przytulną atmosferę, spokój i bezpieczeństwo zarówno kuchni w wiejskiej posiadłości,
jaki i niewielkiego mieszkania w bloku. Uzupełniony domowym zielnikiem i ceramiką w odcieniu lawendy lub z jej
motywem przenosi nas w klimat Prowansji. Zestaw w naturalnym kolorze grafitowym to perfekcyjny element kuchni w
stylu industrialnym. Znakomicie wygląda na tle prostych białych mebli i podłogi oraz pięknie harmonizuje z grafitową
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oprawą okienną, fabrycznym oświetleniem i farbą tablicową na jednej ze ścian.
Zlewozmywak Ozzy i bateria Freya świetnie prezentują się także w klasycznych i nowoczesnych wnętrzach o mniej
wyrazistym stylu. Jednak niezależnie od otoczenia, w którym się znajdują urzekają nas oryginalnym designem, wysoką
jakością i funkcjonalnością.W artykule wykorzystano opisy i zdjęcia produktów marki Ferro.
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FERRO S.A.
(PRESS BOX)
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