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Nowości w kolekcji Capella i Pallas! Zobacz najmodniejsze wzory na szkle

Szklane zlewozmywaki to odpowiedź na potrzebę stworzenia oryginalnej, niepowtarzalnej kuchni. Szkło hartowane
pozwala spełnić marzenia o pięknych wzorach, szlachetnych materiałach i śmiałych projektach. Nie ogranicza nas
faktura i kolor granitu, stali, czy ceramiki. Dzięki temu w Twojej kuchni mogą się pojawić najmodniejsze wzory!

Nasza najnowsza propozycja to dwa charakterystyczne, ale jednocześnie subtelne wzory, które pasują do wielu
aranżacji. Dla wielbicieli eleganckiej klasyki przygotowaliśmy wzór Cross – dyskretną, grafitową siatkę na delikatnie
połyskującej, perłowoszarej powierzchni. Zastosowano tu podobną technologię, jak w zlewozmywakach Capella
Precious. Na spodnią stronę szkła naniesiono pastę z błyszczącymi, brokatowymi drobinkami, a następnie
zabezpieczono ją wytrzymałą warstwą laminującą. Wysmakowana kombinacja szlachetnych i neutralnych kolorów
odnajdzie się w minimalistycznych wnętrzach, dopasowując się do eleganckich mebli i gładkich blatów. Ten wzór
szkła znajdziemy aż w czterech modelach zlewozmywaków, w połączeniu z ciepłym w dotyku granitem lub z chłodną,
satynową stalą.
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Druga propozycja to wzór Capella Natural, w którym odkrywamy misterny koronkowy deseń lub organiczny motyw
ziaren kakaowca. Rozświetlenie centralnej części grafiki nadaje jej lekkość i wrażenie trójwymiarowości. Naturalne
kolory granitowej komory oraz paleta neutralnych szarości, od złamanej bieli po grafit, potęgują wrażenie bliskości z
naturą. Ten wzór pięknie podkreśli niejednorodną fakturę kamiennego lub marmurowego blatu, a na jednolitej
powierzchni z wdziękiem zagra pierwszoplanową rolę. Możliwości aranżacyjnych jest nieskończenie wiele.
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Zlewozmywaki Capella zostały zaprojektowane przez Michała Łoja i 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. Prostą formę i szlachetność materiałów uzupełniają grafiki nanoszone bezpośrednio na szkło,
które chroni je przed promieniami UV i czynnikami zewnętrznymi. Komora, której udźwig wynosi aż 40 kg, powstaje
ze stali (model Pallas) lub mieszanki granitu i żywicy z metalicznymi drobinkami (Capella). Zlewozmywak jest
odporny na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia, wysoką temperaturę i szok termiczny, a jego powierzchnia ma
właściwości antyseptyczne, czyli chroni przed rozwojem bakterii. Dla wygody użytkowników wszystkie modele są
wyposażone w syfon o kompaktowej konstrukcji, tzw. space-saver, który pozwala zyskać dodatkowe miejsce w szafce
pod zlewozmywakiem.
Kolekcje Capella i Pallas dają możliwość stworzenia kuchni wyjątkowej, a jednocześnie nowoczesnej i eleganckiej.
Zobacz wszystkie wzory na deante.pl/capella .

Deante to polska marka wyposażenia łazienek – armatury, kabin i ceramiki – oraz zlewozmywaków i baterii
kuchennych. Od prawie 30 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim oraz w blisko 50 krajach na całym
świecie. We współpracy ze znanymi projektantami tworzy produkty, których jakość i design nagradzane są w licznych
konkursach wzorniczych, takich np. jak: Must Have, Dobry Wzór, TOP DESIGN Award i Dobry Design. Dziś
mieszkańcy milionów domów i mieszkań na całym świecie rozpoczynają swój dzień od odkręcenia wody w baterii
Deante.
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