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Granitowa jakość od Deante

Kompozyt granitowy to jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów, dlatego z powodzeniem wykorzystuje się go
jako element wyposażenia kuchni. Przy odpowiednio zastosowanej technologii można wydobyć z niego unikatowe
cechy. Co zatem sprawia, że zlewozmywaki Deante tak wyróżniają się na tle konkurencji?

Dobrze opracowany kompozyt jest niezwykle twardy, odporny na zarysowania, uderzenia, wysoką temperaturę,
przebarwienia i szok termiczny, czyli gwałtowną zmianę temperatury.
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Wszystkie te cechy zawdzięcza precyzyjnie dobranemu składowi i wysokiej jakości surowca. Granit – główny składnik
zlewozmywaków – wydobywany jest z naturalnego złoża, zlokalizowanego 100 metrów pod ziemią. Uzyskane po
obróbce kruszywo jest dostępne w wielu barwach, dzięki czemu zlewozmywaki granitowe są produkowane nie tylko w
wielu kształtach, ale też w przeróżnych kolorach. To sprawia, że są eleganckie, ponadczasowe i pasują do każdej
kuchni, zarówno nowoczesnej, jak i tradycyjnej.
Zaawansowana technologia produkcji zlewozmywaków Deante gwarantuje nie tylko piękny wygląd produktu, ale też
specjalne właściwości, które szybko doceni każdy użytkownik kuchni. Jedną z nich jest odpychanie cząsteczek wody,
dzięki czemu płyny – takie jak soki, herbata czy kawa – szybko spływają po powierzchni nie barwiąc jej. Jest to
dożywotnia cecha materiału, więc w odróżnieniu od powłok stosowanych przez inne firmy, nie ściera się i nie wymaga
uzupełniania.

Kolejnym udogodnieniem są właściwości antybakteryjne, które zlewozmywak zawdzięcza dodatkowi jonów srebra.
Ich zadaniem jest ochrona przed rozwojem zarazków na powierzchni, co jest bardzo ważne dla utrzymania w kuchni
higieny i czystości. Ta właściwość również jest trwała i niezmienna przez wszystkie lata użytkowania zlewozmywaka.
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Na uwagę zasługuje fakt, że zlewozmywaki granitowe Deante są produkowane w całości w Polsce, co daje pewność
zachowania najwyższych standardów wykonania i kontroli jakości. Potwierdzeniem tego jest długa, bo aż
dziesięcioletnia gwarancja.

Kupując zlewozmywak Deante nie trzeba martwić się o osprzęt, ponieważ każdy sprzedawany egzemplarz jest
wyposażony w gotowy do montażu syfon z możliwością podłączenia zmywarki lub pralki.

Ilość dostępnych na rynku modeli zlewozmywaków sprawia, że czasem trudno jest dokonać wyboru. Dlatego warto
postawić na sprawdzonego, polskiego producenta z wieloletnim doświadczeniem. To pozwoli uniknąć niemiłych
niespodzianek i cieszyć się wyposażeniem kuchni przez długi czas.
Wszystkie kolekcje zlewozmywaków granitowych Deante można zobaczyć tutaj:
http://deante.pl/Zlewozmywaki-Granitowe

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
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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 i Złote Ville.
www.deante.pl
Deante
press box
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