newss.pl

Capella Precious - klejnot do stylowej kuchni

Wzorzyste szkło i naturalny granit to połączenie, które daje wiele możliwości kompozycyjnych. Firma Deante
wykorzystała je w kolekcji zlewozmywaków Capella z minimalistycznymi wzorami. Teraz kolekcja powiększyła się o
luksusową linię Precious, która przyciąga uwagę efektownym wzornictwem i szlachetnymi kolorami: platynowym,
złotym i miedzianym.

Zlewozmywak Capella łączy dwa odmienne materiały: komora wykonana jest z ponadczasowo eleganckiego granitu, a
jego rama oraz ociekacz to szlachetnie zdobione i wykończone hartowane szkło. Do dotychczasowych
minimalistycznych wzorów – kodu kreskowego, betonowych bloków, nazw miast i heksagonów – dołączyła właśnie
limitowana edycja Capella Precious. Obejmuje ona zlewozmywaki z modnym, patchworkowym wzorem z wyraźną
nutą etno, wykończone barwnikami z dodatkiem metali szlachetnych.
– Biżuteryjny blask i wysokiej klasy wykończenie Capelli Precious docenią nawet najbardziej wymagający klienci i
esteci – mówi Michał Łój, projektant i Product Design Manager w firmie Deante. – Luksusowe wzory będą
harmonizować z wnętrzami w stylu orientalnym, glamour, lub stanowić kontrast dla monochromatycznej kuchni –
możliwości aranżacyjnych jest wiele.
Capella Precious dostępna jest w trzech kolorach: lustrzano-platynowym, złotym oraz miedzianym z mieniącymi się
drobinkami. Delikatny połysk ma także czarna komora zlewozmywaka, wykonana z granitu z dodatkiem
strona 1 / 3

newss.pl

Capella Precious - klejnot do stylowej kuchni

anytybakteryjnych jonów srebra i metalicznych drobinek. Całości dopełniają eleganckie czarne lub polerowane detale:
sito odpływu, korek automatyczny oraz przelew.
Niezawodna technologia
Zlewozmywaki Capella są w całości produkowane w Polsce. Górna część powstaje ze szkła hartowanego i
laminowanego o grubości aż 8 mm, posiadającego 5-krotnie wyższą odporność od szkła standardowego. Motyw
graficzny jest drukowany ręcznie na spodniej stronie szkła, a następnie pokrywany pastą z dodatkiem szlachetnych
metali. Zastosowana technologia skutecznie chroni druk przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. Komora, której
udźwig wynosi aż 40 kg, powstaje z mieszanki granitu i żywicy z metalicznymi drobinkami. Dodatek srebra w
materiale chroni przed rozwojem drobnoustrojów. Granit jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia,
zadrapania, wysoką temperaturę i szok termiczny. Dla wygody użytkowników wszystkie modele Capella są
wyposażone w syfon o specjalnej kompaktowej konstrukcji, tzw. spacesaver, który pozwala zyskać dodatkowe miejsce
w szafce pod zlewozmywakiem.

Zlewozmywak Capella Precious
ZSC_GP2C
Kolor: platinum
(platynowy z efektem lustrzanym)
Sugerowana cena brutto: 2 799 zł

Zlewozmywak Capella Precious
ZSC_GG2C
Kolor: gold
(złoty)
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Sugerowana cena brutto: 2 799 zł

Zlewozmywak Capella Precious
ZSC_GM2C
Kolor: copper
(miedziany z mieniącymi drobinkami)
Sugerowana cena brutto: 2 799 zł

Deante to polska marka, która od niemal 30 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim oraz na rynkach
zagranicznych. Szeroki wachlarz asortymentu obejmuje wyposażenie kuchenne, a w nim: baterie, zlewozmywaki
szklane, granitowe, stalowe i ceramiczne oraz wyposażenie łazienkowe, zawierające zestawy i panele natryskowe,
brodziki, kabiny, baterie oraz ceramikę. Firma dba o to, aby oferowane produkty wyróżniały się zarówno wysoką
jakością, jak i ciekawym designem. Deante współpracuje z utytułowanymi projektantami i młodymi twórcami. Dzięki
ich kreatywności powstają innowacyjne produkty nagradzane w licznych konkursach wzorniczych, takich np. jak: must
have, Top Design Award, PRODECO, Złote Ville.
www.deante.pl
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press box
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