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LAVEO
(dystrybutorem marki jest Kuchinox Sp z o.o.)
Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź
Biuro Obsługi Klienta
tel. (42) 715 41 33
bok@laveo.pl
www.laveo.pl
Marka Laveo istnieje na polskim rynku od 2008 r. Kryje się pod nią niewielki asortyment designerskich produktów,
nawiązujących do najnowszych trendów na rynku wyposażenia kuchni i łazienki. Co je wyróżnia? Nowoczesne
wzornictwo i jakość marki premium przy zachowaniu cen ze „średniej półki”. Laveo to baterie, zlewozmywaki
granitowe, panele i kolumny prysznicowe oraz akcesoria do zlewozmywaków granitowych. Dystrybutorem marki
Laveo jest Kuchinox Sp. z o.o.

INFORMACJE PRASOWE

- Jasper i RIO, czyli stal i granit w kuchni
- Nowości od Laveo: Baterie umywalkowe Futuro i Revelo
- Szach mat, czyli czarno - biała elegancja
- Idealna para na lata. Bateria idealnie dobrana do zlewozmywaka
- Biała elegancja w łazience. Baterie Raila od Laveo
- Tęcza kolor&oacute;w w kuchni i łazience
- Więcej miejsca w łazience? Wbrew pozorom wystarczy odpowiednia kolumna
- Prysznic na kliknięcie
- &#34;Tr&oacute;jwymiarowy&#34; zlewozmywak Jawa
- Kuchnia pod &#34;szczęśliwą 13&#34;. Zlewozmywak granitowy Trzynastka
- Postaw na nietypowy projekt kuchni. Zlew granitowy w odważnym kolorze czerwieni
- Sirius. Nowy panel z hydromasażem Laveo. Skuteczne domowe SPA. Serio?!
- Jak czysta forma. Nowy zlewozmywak granitowy Astral
- Odważna aranżacja w kobiecym stylu. Atak Barbie na łazienkę wcale nie musi być cukierkowy
- Nowość Laveo o okrągłych kształtach. Owalna Dafne - czarne wcielenie unikalności
- Nowość Laveo idealna do kuchni drewnianych. Madagaskar - duży zlew na duże potrzeby
- Nowość Laveo: biały zlew Havana. &#34;Biały kruk&#34; wśr&oacute;d granit&oacute;w
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- Moda na zlewy nie tylko do zmywania. Wielofunkcyjne hity kuchenne 2012
- Ekologiczna armatura. Jak ją wybrać i jakie parametry wziąć pod uwagę?
- Puerto stworzony z myślą o mikro kuchniach
- L - nauka jazdy na designie kuchni. Nowe kształty baterii na topie projektant&oacute;w
- Pielęgnacja na piątkę! Zlew granitowy jak nowy
- Kuchnia idealna do kwadratu! Nowość: kwadratowy syfon do zlewu
- Domowe SPA nawet w bloku. Kupujemy panel prysznicowy. Czym się kierować
- Cuba na wyspach... kuchennych gorąca! Nowość: zlewozmywak granitowy Cuba
- Zlew Madagaskar - gorąca nowość od Laveo
- Designerski zlew do modnej kuchni
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