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Nowości bateryjne marki VALVEX

Wysokiej klasy wzornictwo połączone z najnowocześniejszą technologią i innowacyjnymi rozwiązaniami – w ten
sposób najprościej określić można nowości armatury sanitarnej, które znajdą Państwo w ofercie VALVEX.

Katalog produktów firmy VALVEX poszerzył się o sześć nowych serii baterii – Aurora, Aurora Rose Gold, Dali, Dali
White, Dali Black oraz Quasar, wśród których znajdują się zarówno baterie łazienkowe umywalkowe (wysokie i
niskie), wannowe, natryskowe i bidetowe, ale także kuchenne oraz podtynkowe (natryskowe i wannowo-natryskowe).
W nowych seriach znaleźć można baterie z kategorii SAVE MONEY, w których zastosowano perlatory z systemem
EASY-CLEAN, redukujące przepływ wody aż do 4,5 l/min, niezależnie od ciśnienia wody. Takie rozwiązanie
znacząco zmniejsza rachunki, gwarantując komfort codziennego użytkowania, który pozostaje bez zmian, dzięki
napowietrzaniu strumienia wody. Płynna i precyzyjna regulacja wody, zapewniona przez wysokiej jakości mieszacz
ceramiczny, jest dopełnieniem w dążeniu do doskonałości.
Perlator z systemem EASY-CLEAN to nie jedyne ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie, które wykorzystują
wspomniane nowości. Wybrane modele baterii z nowych serii zostały również wyposażone w dodatkowy,
innowacyjny perlator MIKADO, który napowietrzając pojedyncze strumienie wody, tworzy unikalny
geometryczny wzór. Prócz wyjątkowego efektu wizualnego, niezwykle ważną cechą perlatora MIKADO jest
ultraniski przepływ wody, wynoszący jedynie 1,9 l/min.
Baterie z rodziny DALI charakteryzują płynne linie, proste i geometryczne kształty, chromowane wykończenie i
dbałość o każdy szczegół. Właśnie dzięki tym cechom są one odbierane bardziej niczym współczesne dzieła sztuki,
aniżeli zwykła armatura łazienkowa.
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Kolekcję DALI WHITE można określić słowami: elegancja, nowoczesna interpretacja klasyki, oszczędna stylistyka,
umiar. Uniwersalna, ponadczasowa biel połączona z modernistycznym chromem prezentuje się wyjątkowo szykownie
i wytwornie.
DALI BLACK to połączenie barw i materiałów, które znakomicie harmonizują z nowoczesnym wzornictwem. Smukłe
kształty pozbawione ostrych kątów i twardych brzegów przywodzą na myśl surrealistyczne prace najwspanialszych
malarzy. To doskonałe połączenie designu, funkcjonalności, energooszczędności, a także wyjątkowej trwałości.
Nowe baterie serii QUASAR są nie tylko stanowcze i pełne charyzmy, ale też niesamowicie dostojne. Zdecydowana
linia, wyraźne, mocne zarysy sprawią, że pomieszczenie nabierze niepowtarzalnego charakteru. Baterie te idealnie
wkomponują się w nowoczesne wnętrze, ale nie tylko. Geometrycznym kształtem i futurystycznym designem potrafią
doskonale przełamać nieco spokojniejszą i bardziej zachowawczą przestrzeń.
Płaskie, nowoczesne powierzchnie połączone z idealnie harmonijnymi, obłymi kształtami, pokryte lśniącym,
chromowanym wykończeniem – w ten sposób opisać można serię AURORA. Niezwykły design nowej rodziny
sprawi, że klasyczne przestrzenie zyskają zupełnie nowe, wyraziste oblicze.
Intrygujący kształt, sprytnie przemycony subtelny design oraz niezwykła barwa, która oczaruje zmysły i zachwyci
swoją oryginalnością. AURORA ROSE GOLD w odcieniach eleganckiego różowego złota to baterie delikatne i
oszczędne w formie, ale przyciągające uwagę kolorystyką zachodzącego słońca. To idealna propozycja dla wszystkich,
chcących urządzić wnętrze z wysublimowanym smakiem, uzyskując efekt zaskakujący i ekskluzywny.
W najnowszym katalogu produktów armatury sanitarnej znajdują się również dwie nowe baterie kuchenne – ELL oraz
INIZIO. Tę pierwszą cechuje prostota i minimalizm, jednak niech nie zwiodą nikogo te epitety. Bateria ELL ma
zdecydowanie wszystko, co potrzeba – ceramiczny mieszacz, ekonomiczny perlator napowietrzający strumień wody,
obrotową wylewkę oraz długi korpus, który zwiększa komfort codziennego użytkowania. Bateria ELL występuje
również w zestawie z perlatorem MIKADO.
Z kolei bateria INIZIO to bateria teleskopowa, wyposażona w obrotową wylewkę i zdejmowany uchwyt natryskowy,
który ułatwia zmywanie i płukanie dużych naczyń. Jak wszystkie baterie VALVEX, również INIZIO posiada
ceramiczny mieszacz oraz perlator ograniczający przepływ wody, przy jednoczesnym zachowaniu ciśnienia.
Więcej informacji na: www.valvex.com
VALVEX (press box )
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