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Alternatywa dla klasycznej szafki, idealna do nowoczesnego wnętrza. Uzupełni modną aranżację, ale też optycznie
powiększy małe pomieszczenie. Konsola umywalkowa wchodzi przebojem do łazienek.

Czasem standardowe meble łazienkowe po prostu nie są tym, czego szukamy. Urządzając łazienkę – zwłaszcza tę
niewielką – dokładnie rozważamy wady i zalety wszystkich rozwiązań, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną
przestrzeń. Może się okazać, że postawienie zgrabnej konsoli w miejsce masywnej szafki powiększy wizualnie
łazienkę i będzie dokładnie tym, czego szukamy.
– Stalowa konsola, łącząca wytrzymałość z surową, a jednocześnie lekką formą, może być doskonałą alternatywą dla
typowej szafki umywalkowej – mówi Michał Łój, projektant konsoli i Product Design Manager w firmie Deante. –
Wysokiej jakości stal, spawana, solidna konstrukcja, wytrzymała farba piecowa, odporna na wilgoć i długowieczna – te
cechy sprawiają, że jest wręcz stworzona do wykorzystania w nowoczesnej łazience. W zależności od tego, z czym i w
jaki sposób zostanie połączona, pozwoli uzyskać rozmaite rezultaty stylistyczne.
W połączeniu ze szkłem lub tworzywem sztucznym konsola umożliwi stworzenie aranżacji na wskroś nowoczesnej, a
zestawiona ze starym drewnem da efekt retro. Dostępna w komplecie z prostą i funkcjonalną umywalką Temisto,
będzie pasować do każdej łazienki. Zestaw dostępny jest w dwóch rozmiarach, a wysokość i poziomowanie można
dostosować dzięki regulowanym nóżkom konsoli. Jest wyposażona w zintegrowany wieszak na ręcznik oraz
demontowalną półkę stalową z otworami, które czerpią z estetyki konstrukcji stalowych. Wykończenie w kolorze
czarnej satyny jest eleganckie i odporne na ścieranie. Konsola produkowana jest w całości w Polsce.
Konsola łazienkowa dostępna jest w zestawie z umywalkami Temisto w dwóch rozmiarach: 50x50 i 60x50 cm.
Maksimum efektu uzyskać można wyposażając umywalkę w elegancki, chromowany syfon oraz białą lub czarną
baterię, np. Hiacynt od Deante.
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Temisto
umywalka stawiana na blacie z konsolą łazienkową
CDTS6U5S
Wymiary umywalki: 50 x 50 cm
Wysokość konsoli: 70 cm
Wysokość z umywalką: 84 cm
Cena: 2 299 PLN brutto
CDTS6U6S
Wymiary umywalki: 60 x 50 cm
Wysokość konsoli: 70 cm
Wysokość z umywalką: 84 cm
Cena: 2 499 PLN brutto

Syfon kwadratowy Deante
NHC 032K
149 PLN brutto

Hiacynt
bateria umywalkowa stojąca z podwyższonym korpusem
BQH B21K
Wykończenie: chrom/czarny
Zasięg wylewki: 128 mm
Wysokość korpusu: 201 mm
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Korek automatyczny
Cena: 469 PLN brutto

BQH W21K
Wykończenie: chrom/biały
Zasięg wylewki: 128 mm
Wysokość korpusu: 201 mm
Korek automatyczny
Cena: 469 PLN brutto

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

Deante
press box
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