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W ósmej edycji plebiscytu must have wyróżniającego najlepsze polskie wdrożenia, nagrodzone zostały uchwyty
przyścienne Deante Vital. Znalazły się na liście najciekawszych przedmiotów, odzwierciedlających aktualne trendy w
polskim projektowaniu. Do konkursu zostało zgłoszonych 400 produktów, a wyłonionych spośród nich zwycięzców
będzie można zobaczyć na wystawie towarzyszącej Łódź Design Festival 2018 w dniach 19-27 maja 2018.

Nagrodzone uchwyty łazienkowe wpisują się w trend projektowania uniwersalnego, czyli takiego, które nie
dyskryminuje m.in. seniorów, czy ludzi niepełnosprawnych. Z udogodnień tego rodzaju korzysta dużo większa część
społeczeństwa niż przypuszczamy, np. osoby po urazach, ciężarne kobiety i małe dzieci. Mimo tak dużej popularności
produktów zwiększających bezpieczeństwo w łazience, ich wygląd do tej pory stawiano na drugim miejscu. Osoby,
które przywiązują dużą wagę do aranżacji mieszkania, musiały zaakceptować konieczność zamontowania białych
uchwytów i poręczy o standardowym kształcie. Architekci przyznają, że większość produktów zwiększających
bezpieczeństwo w łazience jest nieatrakcyjna wizualnie lub wręcz stygmatyzująca. Stąd nasz pomysł, aby stworzyć
uchwyty będące jednocześnie ozdobą łazienki.
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— Zmiany mogą nas spotkać na każdym kroku, bez znaczenia w jakim wieku jesteśmy i jaki tryb życia prowadzimy.
Poszukiwaliśmy więc rozwiązań, które będą ładne, dogodne dla każdego oraz odpowiednie do każdej łazienki — mówi
Ada Sadura-Williams, Product Manager w Deante. — Celem naszych działań stało się wprowadzenie na rynek
produktów, które eliminują stygmatyzację niedoskonałości ludzkiego ciała, dysfunkcji, utrudnień.
Jednym z charakterystycznych produktów Deante Vital jest stabilna poręcz ścienna służąca także za wieszak na
ręcznik. Poręcz jest wytrzymała na duże obciążenie, a jednocześnie jej rola jest zamaskowana przed osobami
postronnymi, np. gośćmi. Wykonana jest z wysokiej jakości polerowanej stali. Neutralny kolor dobrze komponuje się z
urządzonymi już wnętrzami, a montaż jest prosty i możliwy w już zaaranżowanym wnętrzu. System niewidocznych
mocowań powoduje, że linia poręczy jest jednolita i nie zaburzają jej nieestetyczne dodatki w postaci śrub
montażowych.
Inne produkty Vital mające podwójne zastosowanie to np. zestaw natryskowy, którego drążek pełni też funkcję
stabilnej poręczy, czy uchwyt przyścienny z miejscem na papier toaletowy. Elementy te dobrze komponują się z
aranżacją łazienki i nie dominują w niej. Wszystkie wyróżniają się doskonałą jakością i gładkim wykończeniem.
Cała kolekcja produktów Vital obejmuje stabilne uchwyty, wygodne siedziska, funkcjonalną ceramikę, baterie z
wydłużoną dźwignią i natryski. Można ją zobaczyć na www.deante.pl/vital .
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must have! to plebiscyt związanego z wydarzeniem Łódź Design Festival. To nieodpłatnie nadawany znak jakości,
który powstał, by upowszechnić dobry polski design i dzięki temu proponować rodzimy biznes oraz projektantów. Znak
must have! to swego rodzaju rekomendacja konsumencka – wyróżniony przedmiot warto mieć.
Deante to polska marka, która od prawie 30 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim oraz na rynkach
zagranicznych. Szeroki wachlarz asortymentu obejmuje wyposażenie łazienkowe, zawierające zestawy i panele
natryskowe, brodziki, kabiny, baterie oraz ceramikę oraz wyposażenie kuchenne, a w nim: baterie, zlewozmywaki
szklane, granitowe, stalowe i ceramiczne. 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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