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Prysznicowe nowości od VALVEX

Druga połowa 2017 roku przyniosła duże zmiany w ofercie prysznicowej marki VALVEX. Do dobrze przyjętych na
rynku zestawów podtynkowych CARRÉ i DIONE oraz kolumny natryskowej CUBUS dołączyły 3-funkcyjne baterie
podtynkowe LOFT i TUBE, zestaw natryskowy ROSE GOLD oraz wyjątkowa kolumna natryskowa DIYA.

Szlachetna DIYA
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Sprawdzone i cieszące się zainteresowaniem rozwiązania, oferowane w zestawie CUBUS, zostały użyte również przy
kolumnie natryskowej DIYA. Jednak teraz, obok klasycznych kwadratowych form, klient dostaje do wyboru,
szczególnie modne, okrągłe kształty. Daje to możliwość dopasowania zestawu natryskowego do każdego projektu
łazienki!
W DIYI zastosowano ultracienką deszczownicę o dogodnej średnicy 250 mm.
Dobór temperatury wody odbywa się za pomocą baterii termostatycznej ESTILL, dzięki której użytkownik nigdy nie
zostanie zaskoczony skrajnymi temperaturami wody. Bateria wyposażona jest także w system COLD TOUCH, przez co
solidny, mosiężny korpus baterii natryskowej zawsze pozostaje chłodny.
Te dwie funkcje powodują, że bateria jest w pełni bezpieczna w użyciu zarówno dla najmłodszych użytkowników jak i
seniorów. Nie mniej istotna jest możliwość regulacji wysokości deszczownicy. Pozwala to dostosować zestaw
prysznicowy do wzrostu domowników.
Zestaw dopełnia stylowy wąż CARRÉ o powłoce SilverShine z obrotową końcówką ułatwiającą korzystanie z
3-funkcyjnej rączki natryskowej.
Idealne połączenie komfortu, elegancji i szlachetnej precyzji wykonania kolumny natryskowej DIYA daje wyjątkowy
efekt końcowy. Wystarczy ją poznać, by się zakochać!

LOFT i TUBE
Od lat doceniane przez klientów serie LOFT i TUBE rozszerzone zostały o baterie podtynkowe 3-funkcyjne z
przełącznikiem ceramicznym, który gwarantuje płynną i sprawną pracę baterii.
Co więcej, trzyfunkcyjna bateria podtynkowa pozwala na zastosowanie różnych kombinacji elementów podtynkowych
(np. deszczownica, kaskada, wylewka wannowa czy też dysze natryskowe) i wyboru indywidualnego zestawu
prysznicowego.
Każda opcja będzie tą najlepszą!
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ROSE GOLD
Jak sprawić, by każdy prysznic stał się niekończącym się, wyjątkowym doznaniem? Idealną odpowiedzią na to pytanie
może być zestaw Rose Gold.
Kolor rose gold, który już zachwycił klientów marki VALVEX, tym razem może zagościć również w kabinie
prysznicowej! Dzięki wyjątkowej powłoce PVD, stworzonej na potrzeby NASA, doświadczymy prawdziwej
kosmicznej technologii!
Zestaw natryskowy ROSE GOLD to spełnienie marzeń wszystkich, którzy cenią wysublimowany, a zarazem
stonowany design.

strona 3 / 4

newss.pl

Prysznicowe nowości od VALVEX

Więcej informacji na stronie: www.valvex.com

VALVEX
press box
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